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УДК 658                                                                                 Економічні науки 

СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Коваленко В.В., 

здобувач факультету міжнародних економічних відносин 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

Удосконалення якісного рівня управління діяльністю підприємства 

потребує негайного дослідження і аналізу комплексу питань, які пов’язані з 

специфікою підвищення рівня його економічної безпеки, що передбачає 

необхідність розробки функціональної комплексної системи управління 

підвищенням рівня економічної безпеки підприємства з метою збільшення 

прибутку за рахунок наявних переваг в умовах сучасної конкуренції.  

Проблемам формування ефективної системи управління економічної 

безпеки присвячено чимало фундаментальних праць зарубіжних та вітчизняних 

науковців, таких як Т. О. Загорна, І. В. Кривов’язюк, О. М. Лала, Л. В. 

Лаврентьєва, О. М. Костіна, В. О. Ткач, В. А. Харченко та ін. 

Метою даного дослідження є дослідження структури системи управління 

економічної безпеки підприємства. 

Концентрація проблем розвитку підприємства на забезпеченні його 

життєдіяльності, ефективному функціонуванні та розвитку спонукає науковців 

та практиків до розробки і удосконалення сутності, структури та моделі 

системи управління підвищення рівня економічної безпеки підприємства. 

 Система управління – це сукупність та логічний взаємозв'язок 

засобів, методів, способів та важелів управління, за допомогою яких керівники 

(власники) підприємства досягають реалізації цілей власного існування та 

розвитку в межах своїх потреб та інтересів [1, с. 51]. 

 Управління економічною безпекою підприємства є сукупністю 

взаємозалежних елементів, що забезпечують розробку і прийняття оптимальних 

управлінських рішень щодо його формування та використання. 
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Система управління економічною безпекою підприємства у своїй 

структурній будові об’єднує керуючу та керовану системи економічної безпеки 

(Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система управління економічною безпекою підприємства  

Об’єктом управління, тобто керованою системою, в такій системі 

виступає економічна безпека підприємства, а суб’єктом (керуючою системою)– 

служба економічної безпеки підприємства та за наявності її підрозділи. 

Управління економічною безпекою підприємства зводиться до 

безперервного процесу обробки економічної інформації, її аналізу та подальшої 

розробки для прийняття управлінських рішень за результатами проведеного 

аналізу. 

Безперервність даного процесу обумовлюється наявністю наступних 

видів забезпечення: організаційно-внутрішніх документів (визначають 

відповідальних осіб, модель документообігу), методологічного (сукупність 

механізмів, які забезпечують здійснення конкретних управлінських дій), 
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економічною безпекою підприємства), інформаційного (бази даних усіх 

необхідних видів економічної, фінансової та іншої інформації), технічного 

(комплексу технічних засобів, програмного забезпечення, засобів обробки 

інформації), та нормативно-правового (сукупність законодавчих актів, що 

регламентують процес управління економічною безпекою підприємства) [2, 

с.11]. 

Важливими характеристиками, що дозволяють оцінити життєздатність 

будь-якої системи управління є ефективність та дієвість. Ефективність системи 

управління  - це здатність системи покращувати показники управлінської 

діяльності з одночасною фіксацією або навіть зменшенням витрат на неї. 

Дієвість системи управління визначається як здатність забезпечувати активний 

і раціональний вплив на об’єкт управління з метою отримання результатів, які 

необхідні суб’єкту управління [3, с. 81]. 

Проблема формування ефективної та дієвої системи управління постійно 

залишається актуальною через її здатність до старіння, а, у той же час, 

вирішення будь-яких проблем через використання стихійних систем 

призводить до руйнівних наслідків як для великих, так і малих підприємств. 

Отже, вся сукупність складових елементів системи управління 

економічною безпекою підприємства, з одного боку, представлена самостійною 

системою на кожному рівні функціонування, а з іншого боку, є цілісним 

процесом управління діяльністю підприємства. За сучасних умов розвитку та 

функціонування підприємства, створення ефективної системи підвищення рівня 

економічної безпеки стає об’єктивною необхідністю, так як на ринку виграє 

той, хто вчасно оцінює ситуацію.  

Література: 

1. Гринько Т.  Стратегія як інструмент антикризового управління на 

підприємстві / Т. Гринько // Економіст. - 2013. - № 8. - С. 51-53. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_8_13. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615978
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econ_2013_8_13
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TRENDS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE 

Ковальська К.Є., 

студентка фінансово-економічного факультету 

Київського національного економічного університету  

імені Вадима  Гетьмана, 

м. Київ,  Україна 

International experience shows that  development of business environment is a 

way to successful competetiveness of national economy. Business is а driving force 

of progress. It provides country with expansion proposals of goods and services in 

domestic and foreign markets, stimulating innovative development, creating  

generation of initiative, supporting  scientific progress, effective using of resources as 

entrepreneurial structures contribute the biggest share of value added, satisfy the 

demand for most goods and services, as well as create the majority of jobs for 

population etc.  

For Ukraine business is especially important because it helps to reform 

outdated tendencies which exist after period of command economy. Of course, after 

proclaiming independence there is a progress in business environment of our country, 

but still there are a lot of problems in developing it. With taking a course for Euro-

integration it is necessary for Ukraine to raise the number of business organisations.  

Government should take into account the unique role of every segment of 

entrepreneurship in socio-economic life of the country and the need for their balanced 

development. Such approach will contribute to building sustainable chains of creating 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100370
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=echp_2012_3_3
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value added, which include small, medium and large enterprises interacting between 

themselves based on the principles of equal partnership and fair competition. 

Stimulating business, especially small, is one of the main goals of government. 

During recent years a lot of laws, which should support business, were passed. For 

example,  «On entrepreneurship», «On  foreign investment», «On Business 

Associations», "On Monopoly Restrictions and Prevention of Unfair Competition in 

business" etc. 

Such attempts of government to reform business environment made a progress 

with Ukrainian position in the world. According to the news of Forbes magazine in 

2017 Ukraine is ranked 80 among 190 economies in the ease of doing business, 

according to the latest World Bank annual ratings. The rank of Ukraine improved to 

80 in 2017 from 81 in 2015. Ease of Doing Business in Ukraine averaged 121 from 

2008 until 2016, reaching an all time high of 152  in 2011 and a record low of 80 in 

2016. Globally, Ukraine stands at 30 in the ranking of 189 economies on the ease of 

starting a business[1]. 

The ease of doing business consists of such indicators as simplicity to start 

business, ensuring formal property rights, access to credit, taxation and so on. So, 

analyzing this categories it is possible to understand business situation in Ukraine.  

To begin with starting business. 

Economies around the world have taken steps making it easier to start a 

business—making procedures simpler or faster by introducing technology and 

reducing minimum capital requirements. Globally, Ukraine stands at 30 in the 

ranking of 189 economies on the ease of starting a business. Starting a business there 

requires 4 procedures, takes 7 days, costs 60% of income per capita and requires 

paid-in minimum capital of 0% of income per capita [1]. 

Ensuring formal property rights is fundamental.  

Globally, Ukraine stands at 61 in the ranking of 189 economies on the ease of 

registering property. Economies worldwide have been making it easier for 

entrepreneurs to register and transfer property—such as by computerizing land 

registries, introducing time limits for procedures and setting low fixed fees. 
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Access to credit is also important for making a business. 

Ukraine stands at 19 in the ranking of 189 economies on the ease of getting 

credit[1]. Since 2015 with taking a course for targeting inflation National Bank every 

year decreases discount rate from 30% in 2015 to 13% in 2017. It has a positive 

effect for credit and depository activity, investment and business. 

Taxes are essential too. Globally, Ukraine in 2017 standed at 107 in the 

ranking of 189 economies on the ease of paying taxes[1]. 

Economies around the world have made paying taxes faster, easier and less 

costly for businesses—such as by consolidating payments and filings of taxes, 

offering electronic systems for filing and payment, establishing taxpayer service 

centers or allowing for more deductions and exemptions. Many have lowered tax 

rates. Changes have brought concrete results. Some economies simplifying tax 

payment and reducing rates have seen tax revenue rise. In 2016 reforms of taxation 

were implemented: there were  some types canceled of taxes, decreased  rate of 

income tax, single social contribution rate accounted for 22%. 

But besides positive results there are negative ones too. Particularly alarming 

are the following factors: 

1. Restriction or lack of financial support for small businesses; 

2. The low level of training and retraining of personnel, inadequate 

consultation and information support. 

3. Lack of qualified managers. 

And, of course, I would like to mention women’s entrepreneurship which  is 

relatively a new phenomenon for Ukrainian economy.  

While analyzing the size of enterprises owned by women it is quite notable that 

they own mostly small enterprises, which can be explained by women’s desire to find 

the balance between the job and family. Despite the high economic activity of women 

and the high level of their educational and qualification potential, women’s business 

has not become wide-spread activity in Ukraine because of the institutional problems, 

some subjective and objective reasons, socio-psychological, cultural and ideological 

barriers. As women in Ukraine account for more than half of the population, a help in 
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implementing and facilitating the growth of their business will promote more 

competitive economy and serve as an important factor of women’s becoming more 

involved in socio-political affairs[2]. 

So, after analyzing of information about business-environment in Ukraine and 

reforms of our government I can conclude that the most contributing improvement 

was in minority shareholder rights protection going up by 31 rating ranks and 

enforcing contracts – 18 ranks up. Other reforms, such as unified social tax which 

had been lowered and single window approach at customs appeared not timely for the 

rating calculations. The registration of ownership rights in Ukraine has also been 

improved. Parliament of Ukraine has been active since start of new session, and many 

laws have been prepared and will be passed soon.  

There is a progress in supporting entrepreneurship in Ukraine, but there are  

directions which should be developed soon. After implementing reforms the business 

environment will improve and the global ratings position of our country will be 

advanced. 
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 Рівень економічної безпеки підприємства визначається здатністю 

керівництва і фахівців попереджати і ліквідувати можливі дестабілізуючі дії і 

наслідки впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ, які можуть носити 

безперервний характер. Саме ця обставина диктує необхідність безперервного 

ж моніторингу та контролю рівня економічної безпеки господарюючих 

суб'єктів.  

Заслуговує на увагу і той факт, що дослідження в сфері економічної 

безпеки, що проводяться за останні десятиліття, істотно розширили і 

структурували визначення цієї категорії. Результатом стало виділення окремих 

складових економічної безпеки, таких, як фінансова, бюджетна, податкова, 

інформаційна, кадрова, інтелектуальна та ін. в самостійні напрямки [1, с 45]. 

Будівельна галузь відіграє одну з провідних ролей у розвитку 

національної економіки. Будівельні підприємства мають тісний зв’язок з 

представниками інших галузей національного господарства. Першочерговими 

завданнями будівельної галузі України є інтенсифікації будівництва, 

підвищення обсягів і якості будівельних робіт на основі застосування 

інноваційних технологій, капітального ремонту, реконструкції та модернізації. 

Так, за підсумками 2017 року підприємства України виконали будівельні 

роботи на суму 101,1 млрд грн., індекс будівельної продукції по відношенню до 

2016 року склав 20,9%. Нове будівництво, реконструкція та технічне 

переоснащення становили 73,2% від загального обсягу виконаних будівельних 

робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,1% та 9,7% відповідно. За 

підсумками року будівництво інженерних споруд зросло на 26,3%, будівель – 

на 16,1%. 
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Загроза фінансово-економічній безпеці підприємства кількісно може 

визначатися як  величина збитку або інший інтегральний показник, що 

характеризує ступінь зниження фінансово- економічного потенціалу 

підприємства. 

Фінансово-економічні інтереси підприємства – це його об’єктивні 

потреби у сфері фінансово-економічної діяльності, задоволення яких забезпечує 

реалізацію головних цілей його фінансово-економічного розвитку на кожному з 

етапів життєвого циклу. Фінансово-економічні інтереси підприємства не 

залишаються незмінними протягом його господарської діяльності, а 

уточнюються на всіх етапах його життєвого циклу [2, с. 34]. 

Умови сьогодення висувають певні вимоги до системи управління 

підприємством, важливим елементом якої стає своєчасна і точна оцінка змін в 

господарській ситуації підприємства з метою підтримки його стійкого 

фінансового стану. Управлінські рішення, спрямовані на стабілізацію 

фінансового стану підприємства, вимагають для своєї розробки надійної 

інформаційної бази і повинні спиратися на результати діагностики його 

фінансового стану. 

Основними завданнями управління фінансово-економічною безпекою 

будівельного підприємства є:  

 захист законних прав і інтересів власників підприємства та його 

співробітників; 

 збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки на 

будівельному ринку; 

 збір та вивчення даних щодо партнерів, клієнтів, конкурентів, 

кандидатів на роботу; 

 виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та 

іншої негативної діяльності співробітників підприємства на шкоду його 

безпеці; 

 забезпечення збереження матеріальних цінностей та документів; 
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 забезпечення фінансової стабільності та фінансової незалежності; 

забезпечення високої конкурентоспроможності будівельної продукції на основі 

ефективного менеджменту те маркетингу підприємства; 

 отримання необхідної інформації для розроблення найбільш 

оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики фінансово- 

економічної діяльності підприємства. 

 У рамках організації управління фінансово-економічною безпекою 

будівельного підприємства керівництво підприємства має створити службу 

фінансово-економічної безпеки – штатний структурний підрозділ підприємства, 

який підпорядковується безпосередньо його першому керівнику (власнику). 

Цей підрозділ має взаємодіяти з іншими структурними підрозділами 

підприємства та здійснювати контроль виконання заходів щодо захисту 

фінансово-економічних інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх 

загроз. 
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Прогнозування врожайності має важливе народногосподарське значення, 

оскільки дозволяє вирішувати задачі запобігання економічних втрат при 

неврожаях та високих врожаях, планування об’ємів та структури майбутніх 

посівів, оптимізації об’ємів та структури резервних фондів і запасів, тому 

досліджувана нами тема є актуальною.  

Стратегічним завданням являється розвиток аграрно-промислового 

комплексу, оскільки він: постає ключовим фактором у розвитку економіки, 

соціальній динаміці, сфері залучення інвестицій та капіталів. 

Забезпечення продовольчої бази країни та нарощення експорту сприяє 

формуванню сприятливої аграрно-економічної ситуації, розвитку малого та 

середнього бізнесів, розвиває орендні відносини, вдосконалює правову систему 

відносно власності на земельні відносини, державне врегулювання ринкових 

відносин, освоєнню нових державних програм, тощо. Всі вище перераховані 

чинники являються ключовими, адже пришвидшують темпи розвитку сільської 

місцевості та населення. 

В Україні сконцентровано більше 7% світових запасів чорноземів та 

інших різновидів родючих ґрунтів. Проте зернове господарство знаходиться під 

дією багатьох факторів, що руйнують основи його функціонування. Тому 

необхідно теоретично і практично досліджувати сучасний стан та подальший 

розвиток сільського господарства і особливо зосередитись на його основі – 

зерновому клині. Для цього важливим є вивчення організаційно-економічної 

складової, яка дає можливість здійснити аналіз виробництва зерна та оцінити 

його конкурентоспроможність. Якщо розглядати зміни посівів в розрізі 

окремих зернових культур, спостерігаємо тенденцію до зростання посівів ярих 

зернових, кукурудзи, дещо менше зростання ячменю, жита [1, с. 35]. 

Середня урожайність ранніх зернових культур складає 54 ц/га. Рівень 

урожайності на 15 центнерів вищий за середньодержавний і за цим показником 

Хмельниччина посідає друге місце в Україні [2, с. 185]. 

Матеріально-технічне забезпечення зерновиробництва та ефективність 

праці не відповідають світовим стандартам і потребам галузі. Відсутність 
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достатніх фінансових ресурсів стримує впровадження новітніх технологій, 

використання високоякісного насіння, обмежує застосування інших ресурсів. 

Виробництво зерна стає все більш залежним від впливів погодних факторів. 

Для сучасного стану зернопродуктового підкомплексу характерні 

динамічні зрушення, суть яких полягає в зміні частки основних категорій 

підприємств у виробництві зерна [3, c. 75]. 

Сучасний стан вітчизняного зерновиробництва потребує насамперед 

укріплення його матеріально-технічної бази, яка внаслідок скорочення 

інвестицій перебуває у виснаженому стані, не забезпечує простого відтворення 

основних засобів. Збереження таких негативних тенденцій в найближчі роки 

може суттєво погіршити стан аграрного сектора [4, c. 15-16]. 

На практиці часто доводиться мати справу з величинами, які набувають 

певних, заздалегідь не передбачуваних, значень. Такі величини називають 

випадковими (кількість опадів, оцінка студента). Якщо випадкова величина  

має скінченну кількість можливих значень x1, x2, … , xm  то її називають 

дискретною. В іншому разі маємо неперервну. 

Сукупність усіх можливих значень дискретної випадкової величини 

називається генеральною сукупністю. Генеральну сукупність обробляти важко, 

або ж неможливо, в силу її великого обсягу. Тому на практиці генеральну 

вибірку заміняють меншим обсягом випадково вибраних з неї даних. 

Результати обмеженого ряду спостережень x1, x2, … , xn випадкової величини 

називається вибіркою з генеральної сукупності. Вибірка повинна об’єктивно 

представляти генеральну сукупність, тобто бути репрезентативною. Для цього 

вона повинна бути випадковою та повинна представляти всі частини 

генеральної сукупності. 

Кореляційний аналіз множинної регресії.  Для побудови моделі 

множинної регресії використовують кореляційний аналіз. На поведінку 

результуючої змінної y  впливають багато факторів  nxxx ,,, 21  . Серед них слід 

відібрати найбільш суттєві, вплив яких є найбільш помітним. При відборі слід 
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враховувати одне з головних обмежень щодо багатофакторної регресії - 

недопустимість кореляції факторів моделі між собою. Нехай, наприклад, відомі 

статистичні дані для врожайності пшениці та низки кліматичних факторів для 

вегетаційного періоду: кількість опадів за квітень – 1x , кількість опадів за 

травень – 2x , кількість опадів за червень – 3x , середньомісячна температура 

квітня – 4x , середньомісячна температура травня – 5x ,  середньомісячна 

температура червня – 6x  таблиця 1. 

Таблиця 1 – Статистичні дані врожайності пшениці та кліматичних 

фактори 

Роки Опади, мм Температури, С° Урожайність пшениці 

 
R4 R5 R6 T4 T5 T6 Y 

1992 33,5 56 46,5 6,9 12,15 17,05 31,31 

1993 27 33,5 65,5 7,9 15,4 15,5 38,51 

1994 94,5 51 79 9,55 13,15 15,55 31,21 

1995 65 59 66 7,3 12,6 17,75 32,5 

1996 49,5 36 58 7,5 17,5 17,6 26,7 

1997 47 69 82,5 4,05 14,85 17,1 34,3 

1998 58 33 164,5 10,1 13,2 18,15 30 

1999 39 23,5 64,5 9,85 12,25 20,4 26,8 

2000 51,5 34,5 50,5 11,5 14,8 16,95 27,3 

2001 62 38,5 168,5 9,7 13,4 15,2 20,7 

2002 36 67 121,5 8,4 16,15 16,1 29 

2003 17,5 16,5 61 6,5 18,25 17,35 17,3 

2004 26 40,5 39,5 8,3 12,4 16,35 29,8 

2005 41,5 43 73,5 8,9 14,05 16,35 22,5 

2006 39,5 80,5 105 9 13,1 16,6 19,7 

2007 29 65,5 62,5 8,2 16,7 18,95 25,5 

2008 132,5 68 55,5 9,05 13,35 17,65 35,9 

2009 7 50,5 110 10,3 13,55 17,9 35,1 

2010 20 77 197 9,3 15,4 18,4 28,8 

2011 23 14 113 9,1 15,1 18,6 41,4 

2012 108 43 114 10,3 16,4 18,7 40,1 

2013 22 104 143 9,7 16,6 18,8 38,9 

2014 38,4 51,3 84,5 9,2 15 16,1 52,9 

2015 42,1 40,5 73,3 8,1 14,6 18,7 55,8 

2016 60,3 33 65,2 11,7 14,4 19,3 55,6 
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Будуємо кореляційну матрицю, використовуючи функцію КОРРЕЛ() та 

заносимо результати в таблицю 2.  

Таблиця 2 – Кореляційний аналіз для періоду 1992-2016 рр. 

  R4 R5 R6 T4 T5 T6 Y 

R4 1             

R5 0,028 1           

R6 -0,108 0,294 1         

T4 0,195 -0,131 0,273 1       

T5 -0,204 0,010 0,097 -0,163 1     

T6 -0,051 -0,046 0,037 0,222 0,117 1   

Y 0,119 -0,034 -0,083 0,201 0,008 0,279 1 

Використавши  отримані дані (таблиць 1 та 2) можемо побудувати модель 

множинної регресії врожайності на 2017 рік: 

у* = 0,107*R5-0,221*R6-3,532*Т5+118,474 

у* = 44,8 ц/га 

Дана модель є адекватною, а коефіцієнти статистично-значимі. В в 

побудованій мною моделі врожайності, яка враховує вплив кліматичних 

факторів показано, що травневі опади є позитивним фактором (тобто збільшую 

врожайність зернових). Висока температура в травні постає негативним 

фактором, адже призводить до зменшення врожайності. Червневі опади на 

відміну від травневих постають негативним фактором, адже суттєво впливають 

на врожайність з негативної точки. Припустимою врожайністю з проробленої 

роботи на 2017 рік можна рахувати 44,8 ц/га. 

Для більш точної оцінки впливу комплексу й окремих факторів на 

урожайність і фактори, що її обумовлюють, результативні групування варто 

застосовувати в комплексі з факторними, що дозволяють розкрити ступінь 

впливу на результат окремих факторів при різних умовах. Вищий рівень 

урожайності зернових культур забезпечується за рахунок кращої якості земель, 

кращих умов виробництва і більш раціонального та ефективного використання 

ресурсів виробництва. Кореляційно-регресійний аналіз дає змогу виміряти 

ступінь впливу факторних ознак на результати, встановити міру тісноти зв’язку 

між ними та роль досліджуваних економічних показників.  
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Розвиток інфраструктури є умовою високого рівня організації 

економічних відносин, фактором сталого розвитку виробництва та прискорення 

інтеграційних процесів, а відтак, забезпечує економічне зростання України. 

Зміст інфраструктури визначається внутрішньою економічною єдністю галузей, 
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які її формують. Модернізація інфраструктури позитивно позначається на 

темпах розвитку національного економічного простору. Залежно від функцій 

інфраструктурна економіка групуються у комплекси виробничого, 

інституційного, інформаційного, ринкового спрямування.  

Виробнича інфраструктура є визначальним фактором формування 

галузевої структури виробництва і має вагоме значення для вирішення 

соціально-економічних завдань. Окремі види діяльності, що формують 

відповідні складові виробничої інфраструктури, визначається пріоритетами, що 

складаються в суспільстві на певному етапі його розвитку. Тому, можна 

стверджувати, що інвестування у виробництво, нарощування виробничого 

потенціалу буде успішним, бо сприятиме підвищенню рівня розвитку 

інфраструктурних галузей. 

Мета дослідження – узагальнити підходи до визначення виробничої 

інфраструктури підприємства та обґрунтувати потребу її інноваційного 

розвитку. 

Актуальність теми і мета дослідження зумовили необхідність окреслення 

та вирішення наступних завдань: визначити економічну сутність категорії 

«виробнича інфраструктура» та її складові елементи; запропонувати напрями 

інвестування у виробничу інфраструктуру підприємств в умовах сталого 

розвитку. 

Дослідження категорії «виробнича інфраструктура» варто розпочати із 

тлумачення значення категорії «інфраструктура». Сучасні міркування щодо 

даного поняття визначаються як комплекс взаємопов`язаних обслуговуючих 

структур, що формують і забезпечують основу для досягнення мети 

господарювання підприємства. У науковій літературі [1] під категорією 

«інфраструктура» розуміють матеріально-технічну базу, необхідну для 

функціонування самої спеціалізованої (галузевої) системи. Тобто, сприймаємо 

інфраструктуру як сукупність елементів матеріально-технічної бази, що 

сприяють здійсненню конкретного виду діяльності. 
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Швиданенко Г. О. [2] визначає виробничу інфраструктуру підприємства 

як сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі у створенні 

основної продукції, але сприяють роботі основних цехів, створюючи необхідні 

для цього умови. Вона пропонує виробничу інфраструктуру підприємства та її 

функції розділити на три блоки:  

I. Інфраструктура ресурсного забезпечення – метою якої є 

задоволення потреб підприємства у необхідних інтелектуальних, матеріальних, 

фінансових, енергетичних ресурсах;  

II. Інфраструктура обслуговування виробництва – метою якої є 

надання послуг щодо задоволенню виробничих потреб підприємства у 

внутрішніх та зовнішніх перевезеннях, контроль якості та інформаційна 

підтримка;  

III. «Критична інфраструктура» – об’єднує види діяльності, що 

забезпечують специфічні, характерні для певної галузі економіки умови 

функціонування, процеси основного виробництва та реалізації продукції, а 

також підрозділи цього підприємства та (або) самостійні підприємства, які їх 

здійснюють. 

Забезпечення розвитку цих блоків виробничої інфраструктури 

пояснюється необхідністю інвестування для створення передумов щодо 

модернізації та підвищення ефективності господарювання. 

Для розвитку виробничої інфраструктури в контексті сталого розвитку 

необхідно: по-перше, утворення комплексних заходів державної підтримки 

щодо техніко-технологічного переоснащення виробництва з урахуванням 

екологічної компоненти; по-друге, формування сприятливого середовища для 

залучення капіталу в розвиток виробничої інфраструктури; по-третє, 

впровадження новітніх організаційно-правових форм інфраструктурного 

забезпечення підприємств як одного з елементів забезпечення інноваційного 

типу сталого розвитку [3]. 

Необхідність інвестування у розвиток виробничої інфраструктури 

підприємства можна пояснити тим, що удосконалення виробничих процесів 
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збільшує обсяги і складність ремонтних робіт й налаштування обладнання, а 

відтак, потребує розширення номенклатури інструментів. Окрім того, перехід 

до сучасних технологій та інтенсивність їх застосування вимагають підвищення 

вимог до якості енергії та збільшують потребу в різних її видах. Осучаснення 

виробничих процесів поглиблює внутрішньовиробничі зв'язки між 

підрозділами, що збільшує обсяг робіт відносно транспортування вантажів. Як 

результат, постійно зростають навантаження на комунікаційні мережі та 

природоохоронні споруди. 

Загалом, на результативність виробничої інфраструктури впливають 

наступні фактори: своєчасність ремонтів, технічного обслуговування та 

налаштування основного обладнання; своєчасність за обсягами, номенклатурою 

й якістю матеріального та енергозабезпечення; своєчасність надання 

інформації; своєчасність надання транспортних послуг; випереджаючий 

характер розвитку комунікаційних мереж та природоохоронних споруд. 

Таким чином, зростання інвестицій у виробничу інфраструктуру 

підприємства за умов сталого розвитку має бути зумовлено: впровадженням 

інновацій та активного оновлення основних засобів; становленням 

енергозберігаючих технологій та розгортанням процесів модернізації 

виробничої інфраструктури; збільшенням припливу інвестицій, за умов 

зростання рівня якості послуг виробничої інфраструктури; збільшенням у 

фінансовому секторі довготермінових ресурсів завдяки підвищенню рівня 

зацікавленості інвесторів у здійсненні реальних інвестицій у інноваційне 

оновлення виробничої інфраструктури [4].  

Підсумовуючи, можна зазначити, що розвиток виробничої 

інфраструктури підприємства в умовах сталого розвитку потребує розробки 

ефективного організаційно-економічного механізму сприяння інвестуванням у 

модернізацію основних засобів та впровадженням енерго- та 

природозберігаючих технологій. 
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Приватний бізнес сьогодні займає більшу частку, ніж це було колись. 

Тому люди все частіше шукають нові ідеї для створення та реалізації власного 

бізнесу. Сьогодні великої популярності набули так звані стартапи, які несуть в 

собі новизну та інноваційність продуктів чи послуг, які вони пропонують 
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молоді компанії. Такі проекти, як стартапи викликають великий інтерес та 

змушують бізнесменів шукати найвигідніші сфери їх застосування, одним із 

яких може бути туризм.  

За традиційним визначенням С. Бланком, стратап – це тимчасова 

структура, яка спрямована на пошук і реалізацію масштабованої бізнес-ідеї [1]. 

Доповнити це визначення можна твердженням Е. Ріс, що стартап – це 

організація, що створює новий продукт або послугу в умовах високої 

невизначеності [2]. Таким чином, стартапом є проект, створений молодою 

компанією, яка пропонує новітні продукти чи послуги, швидко розвивається та 

їх подальший успіх невизначений. 

Особливістю стартапів є їх різносторонність. Так стартапи реалізуються в 

різних сферах діяльності. Багато сучасних стартапів пов’язані з однією із 

найприбутковіших сфер діяльності – туризмом. У 2016 році число туристів у 

світі досягло 1,23 млрд. [3]. Дана цифра свідчить про доречність стартапів в цій 

сфері, оскільки є широка цільова аудиторія, яка потребує задоволення своїх 

туристичних потреб. Стратапи в туризмі розраховані на споживачів будь-якого 

контингентну, віку, національності та ін. Крім того, туристична сфера налічує в 

собі чимало різних видів діяльності, це є показником різноманітності напрямків 

для створення туристичних стартапів.  

Отож, можна виділити наступні переваги стартапів в туризмі, а саме: 

 популярність туризму; 

 велика цільова аудиторія;  

 практична цінність використання;  

 вирішення багатьох існуючих проблем в туризмі;  

 широке поле для ідей різного напрямку та виду;  

 використання вже існуючих ідей в інших ще нерозкручених 

туристичних регіонах;  

 швидкий зворотній напрямок; 

 швидка окупність проектів; 
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 гарантовані інвестиції в якісний туристичний стартап. 

Ще однією великою перевагою стартапів у туризмі є можливість їх 

створення із залученням Інтернет-мережі. Так як в наш час Інтернет має велику 

популярність, а практично усі споживачі туристичних послуг є активними 

користувачам цієї мережі, то виникнення ідей для стартапів в туризмі значно 

полегшується. Крім того, Інтернет має багато інструментів як для будь-яких, 

так і для туристичних стартапів. 

Проте, не зважаючи на переваги стартапів, не всі реалізуються успішно. 

Так 99,7% стратапів не стають повноцінними компаніями або просто 

завершуються на стадії розвитку. З кожних десяти проектів шість-сім 

банкрутують, один-два повертають вкладені гроші і один-два приносять 

повернення на кожен долар від 10 до 20 доларів США [4]. Причинами цього 

можуть бути невдала ідея, відсутність фінансування та інвесторів для проекту, 

великі ризики, низька окупність, не досягнення покладених цілей, велика 

конкуренція та ін. У туризмі недоліками для реалізації стартапів, окрім 

наведених, можна також вважати такі як: 

1. Наявність вже існуючих проектів, довіра споживачів до них та 

відсутність бажання змінювати перевірене (до прикладу, сайт он-лайн-

бронювання «Booking»). 

2. Необхідність створення невідомих нікому та інноваційних 

продуктів та послуг. 

3. Відсутність достатніх знань в сфері туризму. 

4. Необхідність залучення великих коштів. 

Проаналізувавши та виділивши переваги а недоліки стартапів в туризму, 

можна зробити висновок, що в туризмі, які в будь-якій іншій сфері є 

можливість виникнення стандартних проблем для молодих стартаперів, проте 

великі ризики призводять до отримання великих прибутків. Тому якісний та 

продуманий проект, який може зацікавити інвесторів або залучити кошти 

іншими способами, є потенційним вдалим стартапом.  
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Прикладом цього може бути проект українських стартаперів –  

«TripMyDream». Це сервіс, який допомагає знайти найвигідніші пропозиції по 

перельоту і проживання під заданий бюджет. Користувачеві достатньо вказати 

побажання і бюджет поїздки –  а сервіс сам підбере найкращі напрямки, 

проаналізує і видасть найдешевші рейси і варіанти проживання. 

«TripMyDream» є переможцем форуму «Seedstars CEE Summit 2016» у 

Центральній та Східній Європі й отримав винагороду у вигляді інвестицій в 

розімірі 500 000 долларів США. Туристичний стратап змагався серед 1 11 країн 

світу та різноманітних сфер діяльності [5]. Приклад успіху даного туристичного 

стартапу свідчить про те, що туризм є дійсно приваблюючою сферою для 

інвестицій та ідей стартап зокрема. 

Таким чином, туристична сфера є сприятливою для реалізації в ній 

стартапів, як ефективних та швидких проектів. Туризм надає потенційні 

можливості для того, щоб стартап, зважаючи на високі ризики його 

впровадження, став успішним. Дана сфера завдяки своїм перевагам є 

економічно привабливою. Хоча стартапи в туризмі мають певні недоліки, вони 

в більшості пов’язані з недоліками створення стартапів в загальному, а це 

свідчить про хороші перспективи реалізації стартапів в цій сфері. На прикладі 

успіху українського туристичного стартап на міжнародному конкурсі було 

доведено значущість сфери туризму. Отож, можна стверджувати, що 

туристичні стартапи – позитивне явище як для стартаперів, так і для розвитку 

самого туризму у світі. 

Література: 

1. Стартап — що це таке: визначення та значення терміна, етапи 

розвитку Startup-проекту + ТОП-10 кращих ідей для стартапу з мінімальними 

вкладеннями [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://itstatti.in.ua/zarobitok-v-interneti/161-startap-shcho-tse-take.html 

2. Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.business-

inform.net/pdf/2016/8_0/64_68.pdf 

http://itstatti.in.ua/zarobitok-v-interneti/161-startap-shcho-tse-take.html
http://www.business-inform.net/pdf/2016/8_0/64_68.pdf
http://www.business-inform.net/pdf/2016/8_0/64_68.pdf
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В сьогоденних умовах, діяльність українських підприємств дуже 

ускладнена різноманітними кризовими явищами та ситуаціями, наслідком яких 

є втрата ними платоспроможності, а ще гірше – банкрутство, що зумовлено 

економічною, політичною нестабільністю, високим рівнем соціального 

напруження.  

Проте, явище банкрутства підприємства є характерним і для розвинених 

країн. Сьогодні у світі відбувається не просто поступовий еволюційний перехід 

до нового економічного укладу, а глобальна неоекономічна революція, 

обумовлена технологічними, фінансовими та екологічними змінами, переходом 

на новітні високопродуктивні та гнучкі види виробництва [1].  

Відтак не всі підприємства швидко адаптуються до нових умов діяльності 

і лише систематична робота в сфері антикризового управління може 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/38745/
https://www.epravda.com.ua/columns%20/2016%20/%2008/23/602989%20/%20view_print/
https://www.epravda.com.ua/columns%20/2016%20/%2008/23/602989%20/%20view_print/
https://uamodna.com/
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забезпечити підприємству стійкий економічний розвиток та економічне 

зростання. Таким чином, з моменту створення завданням менеджменту 

підприємства є формування ефективної стратегії діяльності та прогнозування 

можливих криз на кожному етапі життєвого циклу (табл.1). 

Таблиця 1 

Причини виникнення кризи на стадіях життєвого циклу 

підприємства [2, с.92] 

Стадії 

життєвого 

циклу 

Головна мета 

підприємства 

Проміжні цілі Причини кризи 

1 2 3 4 

Народження  

 

 

Виживання Вихід на ринок Неефективна стратегія виходу на 

ринок; 

Високі трансакційні витрати 

виходу на ринок; 

Неконкурентоспроможна 

продукція підприємства; 

Юність 

 

Прискорене 

зростання обсягів 

продажу та 

прибутку 

 

Захоплення своєї 

частини ринку 

 

Неефективна система збуту; 

Відсутність потенційних 

споживачів; 

Неефективна маркетингова 

політика підприємства; 

Дитинство  

 

Короткостроковий 

прибуток 

 

Укріплення 

становища на ринку 

 

Непрозора конкуренція на ринку; 

Високі трансакційні витрати 

подолання адміністративних 

бар’єрів; 

Неефективна кадрова політика 

підприємства; 

Рання 

зрілість 

Постійне 

зростання обсягів 

діяльності 

 

Диверсифікація 

діяльності (освоєння 

додаткових 

напрямів діяльності) 

Підприємство не застосовує 

методи диверсифікації; 

Висока собівартість продукції та 

логістичні витрати; 

Вузький або відсутній спектр 

послуг після продажного 

обслуговування; 

Зрілість 

 

Формування 

іміджу 

підприємства та 

збалансоване 

зростання 

 

Зміцнення 

становища 

підприємства на 

освоєному ринку 

 

Негативний імідж підприємства 

на ринку; 

Укладання короткострокових 

контактів зі споживачами 

продукції, відсутність 

довгострокового 

співробітництва; 

Високі трансакційні витрати 

пошуку інформації; 
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Старіння Збереження 

позицій 

 

Забезпечення 

стабільності 

господарської 

діяльності 

Неефективна система управління 

підприємством; 

Застаріле обладнання та 

технології; 

Висока плинність кадрів. 

Відродження 

 

 

Пошук 

додаткових 

імпульсів у 

діяльності 

підприємства 

Технічне 

переозброєння, нові 

постачальники, 

впровадження нових 

технологій 

тощо 

Скрутне фінансове положення 

підприємства; 

Дефіцит коштів на інноваційний 

розвиток підприємства; 

Нечітка стратегія діяльності 

підприємства. 

 

Саме неефективний менеджмент на підприємстві всіх бізнес-процесів на 

сьогодні є головним фактором ризику та може спричинити безповоротні 

негативні наслідки. Управління передкризовими, кризовими та після кризовими 

процесами на промисловому підприємстві здійснюється однією із складових 

загальної системи менеджменту – системою антикризового управління. При 

цьому слід зазначити, що в науковій літературі поняття «антикризове 

управління підприємством» трактується і у вузькому , і у широкому розумінні 

(рис. 2).  

 

 

  

 

 

Рис. 2. Визначення поняття “антикризового управління” за  

масштабністю [3, с.253] 

Головною метою антикризового управління є забезпечення стійкого 

фінансового стану в результаті своєчасного реагування на зміни, спричинені 

зовнішнім середовищем  через уведення в дію антикризових інструментів, що 

дають змогу усунути тимчасові фінансові ускладнення на підприємстві та 

подолати симптоми банкрутства [4, с.153].  

Антикризове управління 

Вузьке розуміння 

Застосування певних форм і 

методів в рамках процедури 

банкрутства 

Широке розуміння 

Управління під час кризи, а 

також попередження настання 

кризових явищ 
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Під механізмом антикризового управління розуміємо систему 

цілеспрямованого впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства, 

що дозволяє передбачити, попередити, подолати та знизити ймовірності 

виникнення фінансової кризи і одночасно утримувати фінансову стійкість та 

стабільний розвиток підприємства (рис. 3, див. Додаток 1 до Збірника). 

Реалізація механізму антикризового управління підприємства покликана 

стабілізувати процес діяльності суб’єкта господарювання, збільшити гнучкість, 

адаптивність та стійкість до змін зовнішнього середовища й дії негативних 

факторів, забезпечити більшу високу ефективність використання наявних 

фінансових ресурсів.  

Отже, процес антикризового управління має передбачати 

цілеспрямованість, послідовність, своєчасність прийняття рішень та їх 

адаптованість у процесі життєдіяльності підприємства.  

Кризові процеси підприємства мають циклічний характер. Їх необхідно 

прогнозувати, випереджати, до них необхідно готуватися з метою недопущення 

довгострокової системної кризи підприємства та його ліквідації. 

Система антикризового управління підприємством має бути 

комплексною, динамічною, оперативно реагувати на симптоми кризи, 

враховувати особливості інституційного середовища, в якому функціонує 

підприємство та специфіку його діяльності. Лише дотримання перелічених 

вимог до її формування забезпечить її дієвість та ефективність. 

Література: 
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Сучасний ринок характеризується насиченням товарів, конкуренцією 

товаровиробників, скороченням купівельної спроможності населення. Кожне 

підприємство зацікавлене у розвиненій та якісно продуманій системі збуту, 

формуванні товарного асортименту, адже чим більше буде реалізовано 

продукції, тим буде більший прибуток. Все це вимагає від торговельних 

працівників застосування різноманітних маркетингових підходів, які б 

дозволили донести до споживача максимальну кількість інформації, 

ознайомити його з новими асортиментними позиціями або з властивими їм 

якостями.  

Одним із таких маркетингових інструментів є мерчандайзинг – комплекс 

заходів щодо підготовки товарів до продажу в роздрібній мережі, що включає 

оформлення торговельних вітрин, прилавків, розташування товару в 

торговельному залі, надання інформації про сам товар, його виробництво та 

http://www.chtei-knteu.cv.ua/ua/fofed/
http://www.chtei-knteu.cv.ua/ua/fofed/
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якість [1]. Застосування принципів мерчандайзингу дозволить роздрібним 

торговцям ефективно представити товар у магазині, розробити методи, які б 

переконали покупців здійснити покупку. 

Сьогодні мерчандайзинг використовують магазини різних типів з метою 

збільшення продажу товарів різних груп. Трактуючи поняття мерчандайзингу, 

науковці по-різному підходять і до обґрунтування та класифікації його 

інструментів. Більшість авторів до основних інструментів мерчандайзингу 

відносять space-management, тобто викладку товарів; POSdesigning – рекламні 

елементи в просторі магазину; stock-control, функція цього інструменту полягає 

у забезпеченні необхідної і достатньої кількості товарів у торговельному залі [2, 

с. 35]. 

Крім того, серед ключових інструментів мерчандайзингу виділяють 

дизайн магазину (внутрішній та зовнішній), товарний асортимент, планування 

магазину, колір, освітлення, імідж тощо [3, с. 661]. 

Отже, до основних інструментів мерчандайзингу слід віднести наступні: 

1.  Презентація товарів у торговельному залі: 

 асортимент товарів; 

 планування торговельного залу; 

 викладка товарів (вертикальна, горизонтальна, фронтальна, товарна, 

декоративна); 

 торговельне обладнання. 

2.  Інформаційна підтримка та спрямування уваги покупців на товар: 

 зовнішні засоби реклами; 

 внутрішні. 

3.  Формування атмосфери торговельного залу підприємства: 

 оформлення стоянок для автомобілів; 

 освітлення в торговому залі; 

 запахи та музика у залі. 
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Застосовуючи інструменти мерчандайзингу, підприємство може 

отримувати не тільки високі прибутки, але й також закріпити свій імідж у 

покупців. 

Основними завданнями мерчандайзингу є: 

1.  Ефективне подання товарів на ринок. 

2.  Створення атмосфери магазину. 

3.  Розробка раціонального планування торгового залу, оптимальне 

розміщення відділів. 

4.  Привернення покупців до нових товарів. 

5.  Вивчення та способи управління поведінкою споживача при 

перебуванні в магазині. 

Мерчандайзер, як спеціаліст по просуванню товарів, повинен володіти 

наступними навичками: 

1. Вміти продавати товари та вести переговори. 

2. Знати маркетингову стратегію тієї компанії, яку представляє. 

3. Своєчасно реагувати на зміни ринку. 

4. Оптимально розраховувати свій час та роботу. 

Щоб збільшити обсяги продажів, підвищити задоволення покупців від 

процесу здійснення покупки в магазині, рекомендується керуватися 

наступними правилами: 

1. Правило торгового запасу, полягає у створенні такого рівня запасу, 

який забезпечував би безперервну присутність товарного асортименту в 

торговому залі. 

2. Правило «обличчям до покупця». Товар повинен бути 

розташований фронтально, з урахуванням кута зору покупця. 

3. Правило пріоритетних місць. Товари, що приносять найбільший 

прибуток і мають найкращі показники продажів, слід розміщувати в кращих 

місцях торгового залу і торгового обладнання. 
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4. Правило «золотого трикутника». Вхід, каса й основна вітрина 

утворюють так званий «золотий трикутник». Це зони, в яких покупці виявляють 

найбільшу активність. 

5. Правило «золотої полиці». Максимальну увагу покупець приділяє 

продукції, що знаходиться на рівні очей і грудей. 

Отже, сьогодні поняття «мерчандайзинг» дедалі частіше зустрічається у 

нашому житті. Тому кожне торговельне підприємство повинно реагувати на зміни, 

які відбуваються на ринку, створювати умови для торгівлі, формувати асортимент, 

регулювати ціни, підвищувати рівень обслуговування, щоб покупець став 

постійним клієнтом магазину. Робота мерчандайзера дуже складна, тому він 

повинен знати та дотримуватися п’яти правил: що продавати, де, коли, скільки та 

за яку ціну. При використані технологій мерчандайзингу підприємство ефективно 

управлятиме рівнем продажів та підвищить свій прибуток. 

Література: 
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Будівництво та будівельна галузь є однією з провідних та 

системоутворюючих галузей національної економіки України, в який сьогодні 

працює велика кількість дрібних та крупних організацій: підрядні та 

субпідрядні будівельні організації; проектні інститути, інжинірингові фірми. 

Безпосередньо впливаючи на створення економічного потенціалу і економічний 

розвиток країни, будівельні підприємства, як активні суб’єкти ринку, мають 

постійно оцінювати ефективність своєї господарської діяльності на фоні 

конкурентного середовища, вчасно знаходити і використовувати сприятливі 

можливості, виявляти негативні тенденції й попереджувати їх наслідки. 

Основними чинниками, стримуючими діяльність будівельних 

підприємств регіонів України є високий рівень конкуренції, високий рівень 

податків, висока вартість матеріальних ресурсів, дисбаланс у питаннях 

використання виробничих потужностей та невисокий рівень прибутку 

підприємств від основної діяльності. 

Основними завданнями антикризового управління на будівельному 

підприємстві є: 

• попередня діагностика причин виникнення кризових ситуацій; 

• аналіз зовнішнього середовища і потенціалу конкурентних переваг 

 підприємства для вибору стратегії розвитку; 

• бізнес-планування підвищення конкурентних переваг та фінансового 

 оздоровлення підприємства; 

• розробка заходів фінансового оздоровлення; 

• реалізація програм антикризового управління та контроль за їх 

 проведенням. 

Як вже вказувалося раніше, існує тісний зв'язок кризи та ризиків. 

Фактори  ризику, які характерні для підприємств будівельної галузі слід 

розглядати у  такий площині: 

 специфіка ринку підрядних робіт; 

 специфіка будівельної продукції; 

 специфіка будівельного виробництва; 
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 специфіка бізнес-процесів; 

 специфіка конкуренції будівельної продукції. 

Рівень розвитку будівельного комплексу регіону дає уявлення про рівень 

життя населення та стан економіки регіону в цілому. Сьогодні в Україні 

економічна ситуація значно погіршилася. Робота над реформуванням 

адміністративно-політичного устрою та заходи по укріпленню незалежності 

країни відволікли увагу Уряду від соціально-економічних проблем. Це 

водночас відобразилося на стані будівельної галузі та промисловості. 

Відсутність модернізації призвела до руйнування виробничих потужностей та 

транспортної інфраструктури [1, с. 194]. 

За інформацією Держстату [2], у січні-серпні 2015 року підприємствами 

України виконано будівельних робіт на суму 29577,4 млн. грн. У 2014 році 

загальна сума цього показника склала 51108,7 млн. грн. Враховуючи, що 

роботи в будівельному комплексі, в основному, мають сезонний характер, 

можна прогнозувати, що різниця в 21531,3 млн. грн. навряд чи суттєво 

зміниться за останній період. 

До основних факторів, які дозволяють визначити можливі негативні 

явища для підприємств будівельного комплексу регіону можна віднести: 

1. Падіння попиту на будівельну продукцію, яка може бути пов’язана зі 

зниженням купівельної спроможності населення регіону, або збільшення 

попиту за наявністю певних умов на продукції конкурентів. 

2. Посилення конкурентної боротьби, «цінові війни». 

3. Відсутність фінансування нових технологічних розробок, недостатнє 

використання інноваційних технологій. 

4. Послаблення кадрового потенціалу будівельних компаній. 

5. Недосконалість фінансової політики підприємств,  яка заснована на 

систематичному залучені позикових коштів, за рахунок чого відбувається 

падіння власних акцій компаній. 

Регіональна політика антикризового управління будівельним комплексом 

повинна пов’язуватися з плануванням і проблемами розвитку регіональної 
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економічної системи.  
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Розвиток держави залежить від взаємовідносин центру та регіонів, які 

мають вплив на добробут народу й визначають державний устрій. Україна, 

успадкувавши від Радянського Союзу систему галузевого управління, за якого 

регіони розглядалися як суб’єкти соціально-економічних відносин, до цього 

часу немає виваженої регіональної політики. В одних областях скупчена 

промисловість (схід, південь), а в інших - сільське господарство (захід, північ). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Існуючі механізми державного регулювання регіонального розвитку в 

основному базуються на принципах централізованої системи, можливості якої 

вже вичерпані. 

Незважаючи на наявність нормативно-правових документів, сьогодні в 

Україні відсутня цілісна система планово-прогнозної роботи. Внаслідок цього 

спостерігається незадовільний рівень виконання прийнятих рішень, повільне 

фінансування визначених державних та регіональних пріоритетів. Це, в свою 

чергу, не дає можливості сконцентрувати наявні ресурси для вирішення 

загальних проблем [1, с.97].  

Особливостями формування регіональної політики в Україні сьогодні є 

брак досвіду щодо здійснення власної регіональної політики, незавершеність 

процесів формування дієздатних центральних органів державної влади і 

правового оформлення держави, економічна криза. Отже, однією з найбільших 

проблем розвитку регіонів, ми можемо назвати саме економічну кризу.  

Серед основних ознак кризи українського суспільства, яка 

спостерігається в усіх регіонах України, можна назвати такі: 

– істотне падіння виробництва валового внутрішнього продукту при 

загальному скороченні фізичного обсягу товарної продукції та послуг; 

– інфляційні процеси, які деформували систему грошово-кредитного 

обігу, підривали загальну валютно-фінансову та економічну стабільність у 

країні; 

– зростання бюджетного дефіциту та дефіциту платіжних балансів, що 

призводили до згортання товарного виробництва, не дозволяли здійснювати 

його структурні перетворення; 

– різке зниження життєвого рівня населення; 

– зростання чисельності безробітних і масове поширення прихованого 

безробіття [2, с.147]. 

Тому на владу можна покласти такі завдання щодо державного впливу на 

якість життя: 
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- у сфері доходів: забезпечення зростання реальних доходів населення, 

збільшення частки оплати праці у ВВП, зростання частки заробітної плати в 

структурі доходів населення, поступове наближення державних мінімальних 

соціальних гарантій до прожиткового мінімуму, забезпечення погашення 

заборгованості із заробітної плати; 

- у сфері зайнятості: розширення сфери прикладання праці; забезпечення 

ефективного регулювання професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації; сприяння зайнятості неконкурентоспроможного 

населення на ринку праці; 

- підвищення мобільності робочої сили; 

- у сфері соціального захисту: удосконалення правової бази з питань 

соціальних послуг, розроблення проектів державних соціальних стандартів 

якості соціальних послуг, забезпечення державної підтримки соціально 

незахищених категорій населення; 

- у сфері охорони здоров’я: розширення доступності та збільшення 

обсягів спеціалізованої медичної допомоги, реформування системи охорони 

здоров’я в першу чергу первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини, збільшення обсягів фінансування ресурсів галузі, поліпшення стану 

здоров’я громадян; 

- у сфері освіти: розширення доступності отримання якісної освіти, 

збільшення обсягів фінансування, інформатизація системи освіти. 

Такі цілі свідчать про важливу роль програм для регулювання якості 

життя. Проте їх аналіз свідчить про наявність певних недоліків: 

- невизначеність місця програм економічного і соціального розвитку у 

довготерміновій стратегії розвитку країни; 

- нечітке визначення і обґрунтування кількісних параметрів результатів; 

невизначеність дієвих механізмів реалізації програм у частині 

інструментального аспекту; 

- надмірне акцентування уваги на законотворчій роботі [3, с.20]. 
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Щоб створити умови для ефективної керованості соціально-економічним 

розвитком регіонів, для поетапного досягнення позитивних зрушень у 

територіальних пропорціях, необхідно здійснити комплекс заходів як на 

центральному, так і на регіональному та місцевому рівнях управління. 

Зараз в Україні ще не створено правової бази, необхідної для досягнення 

регіонами оптимальної економічної самостійності, також відсутнє чітке 

розмежування повноважень між центральними та місцевими органами 

виконавчої влади й органами місцевого самоврядування з питань управління 

соціально-економічним розвитком регіонів. Усе це зумовлює необхідність 

упровадження цілеспрямованих заходів державної регіональної політики, які б 

забезпечили ефективне регулювання процесів регіонального розвитку та 

узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 

структурної перебудови економіки країни.[4, с.150] 

Варто сказати, що докризового рівня розвитку досягти поки що не 

вдалося в жодній зі сфер господарської діяльності. Соціально-економічний 

розвиток регіонів можна охарактеризувати як стан, з одного боку, 

пристосування, а з іншого – пошуку нових можливостей. Цей стан і складає 

основу поточних тенденцій регіонального розвитку. 

Література: 

1. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / 

[голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4(68). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 136 с.  

2. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними 

ризиками:навчальний посібник / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 

2016. - 256 с. 

3. Дзісь Г. Роль регіонів у становленні національної економіки 

України // Економіка України. - 2009. - №10. - С. 19-28 

4.  Петренко Н. О. Управління проектами: навчальний посібник / Н. О. 

Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 244 с. 

____________________________________________________________________ 

 



40 
 

УДК 8                                                                                       Економічні науки 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Литвак С.Б., 

студентка навчально-наукового інституту економіки, оподаткування 

та митної справи 

Університету державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

Для підвищення результативності діяльності підприємства необхідно 

застосовувати заходи підвищення ролі забезпечення персоналу на підприємстві. 

Недостатня забезпеченість підприємства необхідним персоналом неодмінно 

призводить до зниження кінцевих результатів діяльності підприємства. Тому 

забезпечення кваліфікованим і досвідченим персоналом вітчизняних підприємств є 

актуальною проблемою в сучасних умовах господарювання. Оскільки забезпечити 

підприємство працівниками належного професійно-кваліфікаційного рівня є вкрай 

складним і затратним процесом. Оскільки, це прямо чи опосередковано впливає на 

ефективність виробництва, а тому потребує системного забезпечення, чіткого 

регламентування і постійного контролю з боку керівництва. 

Питаннями щодо проблеми управління персоналом досліджувало багато 

різних вітчизняних вчених та практиків: С. В. Беляєва,  М. Д.  Виноградський,  Н. 

Л. Гавкалова, О. Б. Данченко, Т. Коваленко, О. В. Крушельницька, Т. В. 

Кузнєцова, М. Й.  Малік,  Д. П. Мельничук,  Т. Б. Мухіна , В. М. Петюх,  Ю.  А.  

Поскрипко,  С.  В.  Прохорчук,  І. Швець, О. М. Шканова, О. Г. Шпикуляк, Р. Д. 

Якубів та ін. [1, с.11]. Зазначимо, що більшість наукових праць базуються на 

застарілих підходах до управління персоналом, а тому виникає необхідність 

поглиблення наукових досліджень у цьому напрямі [5, с.28; 7, с.208; 8, с.131]. 

Мета статті полягає в поглибленні теоретичних досліджень стосовно 

обґрунтування ролі персоналу в сучасній системі управління підприємством. 

Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується значною 
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нерівністю в різних сферах зайнятості, які проявляються через невідповідність 

попиту і пропозиції, нерівномірність галузевого, територіального та професійно-

кваліфікаційного рівня працівників, недостатні темпи зростання продуктивності 

праці, прибутків роботодавців та макроекономічних показників розвитку країни 

загалом. Як результат, значні матеріальні і нематеріальні втрати несуть усі сторони 

соціально трудових відносин. 

Унікальністю такого явища виступають персонал підприємства, який 

безпосередньо відіграє значну роль на сучасних економічно розвинених ринках. 

Людський ресурс підприємства необхідний в різних сферах виробництва. 

Проаналізувавши праці вітчизняних та зарубіжних вчених які вивчали персонал 

підприємства, переважно схилялись до такого визначення. 

Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали 

необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. 

Процес управління персоналом надзвичайно складний, різноманітний, 

багаторівневий. У ньому можна розрізняти окремі функції, фази, численні 

завдання тощо. Але всі ці частини єдиного цілого об’єднує інформація – головний 

показник управління персоналом. Інформація є головним предметом і продуктом 

діяльності кожного керівника. Завдяки різноманітній інформації визначається 

чисельність і планується діяльність персоналу, відбувається його поточне й 

підсумкове оцінювання, розробляються системи заохочення працівників. 

Комунікативний процес між суб’єктом і об’єктом. Надефективне управління – це 

ключ до успіху будь-якої фірми чи організації [3, с.4].. 

В. Панков та І. Тупік стверджують, що компетентні працівники набувають 

значення основного    ресурсу, змінюючи і контролюючи яким підприємство може 

оптимізувати свою діяльність якщо: ресурси часу та грошей, як правило, є 

обмеженими, тому підвищення компетентності працівників є відносно 

обмеженими; підвищуючи компетентність персоналу, підприємство зменшує 

потребу у залученні інших ресурсів, зокрема фінансових [6, с.4]. 

Цей процес виконується спеціально підготовленими фахівцями, які мають 

необхідні навички, здібності й вміння, що дозволять їм ефективно 
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використовувати ресурси  підприємства при мінімальній затраті робочого часу, що 

в свою чергу впливає на реалізацію усіх задумів та поточної стратегії організації, в 

якій саме управлінці відіграють важливу роль в отримані позитивних результатів 

від виробничого персоналу, який безпосередньо займається виготовленням товарів 

чи послуг в залежності від специфіки та виду діяльності фірми, організації. 

Переважна більшість науковців розглядають визначення «персонал» з 

позиції менеджменту або управління персоналом. Проаналізувавши  зв’язки  між  

цими  термінами,  бачимо,  що  деякі дослідники вважають, що єдиною 

принциповою різницею між персоналом і кадрами є належність до персоналу не 

лише штатних працівників, а й потенційних кандидатів на заміщення робочих 

місць [2,с.79; 4, c. 5]. 

Ми вважаємо, що найголовнішим чинником підвищення ролі персоналу є 

принципові зміни в змісті праці, викликані застосуванням нової техніки, 

технології, методів виробничої діяльності. Про вплив управління персоналом на 

ефективність виробництва свідчить і той факт, що виробництво, соціальний 

розвиток і виховання людей є єдиним процесом, тому облік соціальних 

особливостей об'єкту управління і вплив на них, підвищення результатів роботи 

конкретного підприємства, є одне з основних завдань управління. 

Персонал підприємства формується під впливом як внутрішніх (характер 

продукції, технології та організації виробництва), так і зовнішніх чинників 

(демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку 

праці тощо). Цей вплив обумовлює кількісні та якісні параметри персоналу. 

Висновки. Отже, персонал є найважливішим стратегічним ресурсом 

сучасного підприємства, оскільки він безпосередньо відіграє значну роль при 

виготовлені товарів чи наданні послуг. У відповідності до цього виникає потреба в 

підвищенні ефективності управління персоналом для раціоналізації використання 

ресурсів підприємства та економії робочого часу. Сучасна система управління 

персоналом повинна бути гнучкою та відкритою до прогресивних змін у 

зовнішньому середовищі відповідно до сучасних і перспективних тенденцій 

розвитку науки і техніки. Цього можна досягнути не тільки за рахунок 
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впровадження сучасних інформаційних ERP-систем, але й одночасного 

підвищення кваліфікаційного рівня лінійних та функціональних керівників. 
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Житлово-комунальне господарство є однією з основних ланок 

господарювання, яке безпосередньо впливає на якість життя людини. В умовах 

децентралізації житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є однією з 

найважливіших складових іміджу регіональних органів влади. Тобто, від того 

на скільки органи державної регіональної влади регулюють політику у сфері 

ЖКГ, залежить якість надання житлово-комунальних послуг населенню та 

створення необхідних умов для розвитку цієї сфери. 

До сучасного житлово-комунального господарства регіону входять 

підсистеми, які представлені: 

 житловим фондом; 

 видами економічної діяльності з надання комунальних послуг 

населенню та суб’єктам господарювання (електро-, тепло-, газо-, 

водопостачання і водовідведення, обслуговування ліфтового господарства і 

систем внутрішньобудинкових комунікацій), інженерні мережі та об’єкти 

внутрішньодворового, внутрішньоквартального, поселенського й міжселенного 

значення (теплоенергоцентралі, котельні, насосні станції першого підйому води 

та каналізаційні, споруди оборотного водопостачання, станції аерації і 

біологічної очистки стоків тощо); 

 підприємствами та організаціями, задіяними в благоустрої та 

утриманні в прийнятному експлуатаційному стані житлового фонду, 
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нежитлових будівель і споруд (цивільної та промислової забудови), їх 

прибудинкових територій, населених пунктів і систем розселення в цілому (в 

сферах прибирання сміття, збору, вивезення, складування та утилізації відходів, 

зовнішнього освітлення й озеленення, надання низки послуг з обслуговування 

внутрішньопоселенської дорожньої інфраструктури, а також ритуальних 

послуг) [1, с. 47]. 

Функціонування системи здійснюється під впливом багатьох факторів 

зовнішнього середовища, серед яких можна виділити найбільш впливові: 

розвиток наукової та інноваційної діяльності інших країн, зміни споживчих 

потреб населення, зміни зовнішньоекономічних  стратегічних зв’язків, а також 

фактори форс-мажорного характеру [2, с. 212].  

Розвитку житлово-комунального господарства України в останній період 

заважали негативні тенденції, пов’язані з нестабільністю вітчизняної економіки. 

Тому, реформування ЖКГ України залишається одним із важливих напрямів 

ринкової економіки, посилення громадянської позиції суспільства, 

стимулювання продуктивної зайнятості та підприємницької ініціативи 

населення. 

 Процес реформування житлово-комунального господарства 

пережили всі розвинуті країни світу. Уряди цих держав проводили політику, 

яка  мала забезпечити державну підтримку комунальним підприємствам та 

допомогти знайти додаткові джерела фінансування. 

Що стосується напрямів розвитку ЖКГ на регіональному рівні, то перш 

за все регіональним органам влади треба включатися у роботу по наступним 

напрямкам: 

1. Формування ефективних взаємозв’язків у сфері ЖКГ між суб’єктами та 

об’єктами на рівні регіону, а також сприяння розумінню сутності економічних 

відносин учасників у сфері ЖКГ крізь призму взаємодії й реалізації 

економічних потреб і інтересів людини; 

2. Дотримання принципів і специфіки регіонального управління ЖКГ, які 

базується на кількісних і якісних показниках; 
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3. Визначення особливостей регіонального управління ЖКГ, які 

формуються під впливом факторів як ендогенного, так і екзогенного характеру; 

4. Визначення методів регіонального управління ЖКГ; 

5. Підвищення інвестиційної привабливості ЖКГ регіону. 

 В процесі створення умов для розвитку ЖКГ регіонів країни однією 

з основних цілій повинна стати демонополізація обслуговування житлового 

фонду та формування конкурентного ринку надання послуг. З метою розвитку 

конкурентного сектору на ринку житлово-комунальних послуг повинно бути 

здійснено певні заходи. Розв’язання вказаних завдань цілком залежить від 

державного регулювання розвитку ЖКГ та компетентності регіональних та 

місцевих органів влади. 
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 Розвиток регіону – багатовимірний і багатоаспектний процес, який 

розглядається з погляду сукупності різних соціальних і економічних цілей. 
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Навіть якщо мова йде тільки про економічний розвиток, він розглядається 

спільно з розвитком соціальним.  

Під економічним розвитком регіону слід розуміти насичення його 

економічними об’єктами та зв’язками. Чим більше на певній території таких 

об’єктів і чим тісніше зв’язки між ними, тим більш розвинутою або освоєною 

вона є. Економічний розвиток регіону безпосередньо зумовлений системним 

відтворенням ресурсів — трудових, природних, матеріальних (капітальних), 

організаційних (підприємницьких), інформаційних, науково-технічних та ін. [1, 

с. 109]. 

 До основних показників соціально-економічного розвитку регіонів належать: 

 1.Середньорічна чисельність населення. 

 2.Чисельність працівників, зайнятих у національному господарстві. 

 3. Валовий внутрішній продукт. 

 4.Обсяг продукції промисловості. 

 5. Виробництво товарів народного споживання. 

 6. Валова продукція сільського господарства. 

 7. Обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел 

фінансування. 

 8.Доходи місцевих бюджетів. 

 9.Видатки місцевих бюджетів. 

 10.Грошові доходи населення. 

 11.Обсяг роздрібного товарообігу. 

 12. Обсяг реалізації платних послуг населенню. 

 13. Обсяг експорту товарів. 

 14. Баланси основних видів промислової і сільськогосподарської 

продукції. 

 15. Середні ціни на основні види продукції. 

 У цій системі ВВП є основним показником розвитку економіки 

регіону. 
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Метою соціально-економічного розвитку регіону є забезпечення стійкого 

функціонування базових галузей економіки регіонів в довгостроковій 

перспективі, розвиток виробничої і соціальної інфраструктури та створення 

сприятливих умов для підвищення якості життя населення області; 

забезпечення значного поліпшення стану навколишнього середовища. 

Критерії регіонального економічного розвитку не завжди відіграють роль 

цілей або цільових орієнтирів. Нерідко тактичними цілями регіонального 

розвитку виступають проміжні завдання, що відіграють роль необхідних умов 

успішного розвитку. Серед таких тактичних цілей розвитку регіону можна 

виділити наступні: 

 залучення до регіону нового бізнесу; 

 розширення у регіоні існуючого бізнесу; 

 розвиток у регіоні малого бізнесу; 

 розвиток промисловості; 

 розвиток освіти; 

 розвиток соціальної захищеності населення; 

 розвиток сфери послуг; 

 підвищення рівня зайнятості населення регіону [2, с. 272]. 

 Однією з головних особливостей функціонування регіонального 

рівня є власна, специфічна система економічних інтересів, пов’язана із 

наявністю безлічі суб’єктів господарської діяльності на території регіону: 

підприємств місцевого, регіонального, загальнодержавного підпорядкування, 

різних установ та приватних підприємств. За такої ситуації взаємодія 

особистих, корпоративних та суспільних інтересів (включно із клановими) 

доповнюється наявністю регіонального (територіального) інтересу. 

 Сьогодні держава встановлює норми та правила економічних відносин, а 

при необхідності безпосередньо втручається в них. Функції держави 

поширюються практично на всі сфери соціально-економічного життя. На 

сучасному етапі головним чинником покращення соціально – економічного 
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розвитку регіонів країни є інноваційний чинник. Без активізації інноваційної 

діяльності, як з боку держави, так і суб’єктів господарювання, неможливо 

досягти економічного зростання вітчизняної економіки, як джерела для 

покращення добробуту населення. 

Соціально-економічна політика України має бути спрямована на 

економічне зростання, збільшення доходів населення і на зростання якості 

життя в цілому шляхом трансформації системи оплати праці, диверсифікація 

економіки на основі створення привабливого інвестиційного клімату, 

оптимізації податкової системи. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Максимчук О. С., 

аспірант кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, 

Тернопільський національний економічний університет 

м. Тернопіль, Україна 

Під поняттям бюджетної децентралізації розуміють процес передачі 

повноважень (функцій, компетентності, відповідальності) від центральних 

органів влади до місцевих. Іншими словами, це є перерозподіл функцій і 

повноважень єдиної державної влади між відповідними органами державної 
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влади з одного боку, і органами регіонального (місцевого) самоврядування з 

іншого боку[1, с. 56]. 

В європейській правовій літературі зміст фіскальної децентралізації 

розкривають через такі три аспекти: 

- Децентралізація видатків – тобто надання місцевому самоврядуванню 

фінансових ресурсів на виконання завдань і функцій; 

- Децентралізація доходів – закріплення за місцевим самоврядуванням 

переліку власних доходів, достатніх для належного і якісного виконання 

встановлених для відповідного рівня місцевого самоврядування завдань і 

функцій, та право самостійно встановлювати їх розміри; 

- Процесуальна і організаційна самостійність – право самостійно, під 

відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування формувати, 

затверджувати, виконувати фінансові плани, кошториси, бюджети, 

забезпечувати звітність і контроль тощо.[2, с. 155] 

З вищесказаного стає зрозуміло, що завдяки децентралізації територіальні 

громади не лише отримують більші за обсягом фінансові ресурси, а й мають 

право самостійно визначати їх розміри, в тому числі, пропорції їх розподілу 

між поточним бюджетом та бюджетом розвитку. Враховуючи, що видатки, які 

здійснюються за рахунок бюджету розвитку, мають першочергове значення для 

ефективного функціонування територіальної громади, та оптимального 

використання наявного у власності територіальної громади капіталу, 

визначення оптимальних пропорцій розподілу фінансових ресурсів між 

капітальним та поточним бюджетами є одним з пріоритетних завдань на 

сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування. Розглянемо основні 

дохідні джерела, які можуть використовуватися для поповнення бюджету 

розвитку, однак поки що не використовуються або використовуються 

недостатньо. 

Додаткові джерела мобілізації фінансових ресурсів можна поділити на 2 

основних групи. До першої групи відносяться податки та інші доходи місцевих 

бюджетів, щодо яких існують об’єктивні підстави для їх повного або 
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часткового зарахування до бюджету розвитку, проте вони зараховуються до 

поточного бюджету. В цій групі можна виділити такі джерела доходів бюджету 

розвитку: 

1) Податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, єдиний 

податок. Платники даних податків використовують суспільну власність, 

користування якою є безкоштовним (дороги, тротуари, вуличне освітлення, 

системи оповіщення населення та ін.), однак їх утримання, ремонт, 

модернізація потребують фінансових ресурсів, які органам місцевого 

самоврядування потрібно мобілізувати. Тому видається цілком закономірним, 

що певна частка податків, що сплачуються користувачами таких благ буде 

використовуватися для вищевказаних цілей. 

2) Плата за використання комунальних об’єктів (ставки та ін.) у випадку 

встановлення такої плати слід у повному обсязі зараховувати до бюджету 

розвитку і використовувати для утримання, ремонту та модернізації таких 

об’єктів. 

3) Туристичний збір слід також зараховувати у повному обсязі до 

бюджету розвитку. Кошти, отримані за рахунок цього джерела, слід 

використовувати на утримання та відновлення туристичних об’єктів, створення 

нових, реставрацію об’єктів, що мають культурну та історичну цінність, а 

також на будівництво, відновлення, модернізацію туристичної інфраструктури. 

Другу групу становлять боргові джерела  доходів бюджету розвитку. Їх 

можна класифікувати наступним чином: 

 облігації під загальне зобов’язання (general obligation bonds) 

підкріплені всіма податковими повноваженнями установи-емітента. Для даної 

форми запозичень зазвичай характерні найнижчі ставки, оскільки вона 

вважається найбільш захищеною від ризику несплати; 

 облігації під дохід від проекту (дохідні облігації) (revenue bonds) 

забезпечуються або доходом від запланованого проекту, або доходом 

відповідного органу управління та установи. Муніципалітети, які випускають 

дохідні облігації, повинні встановлювати плату за послуги підприємства, що 
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фінансується за рахунок даного боргу, на рівні, що перевищує експлуатаційні 

витрати, включаючи обслуговування річного боргу для підприємства. Це 

вимагається договором між органами місцевого самоврядування, що 

випускають дохідні облігації або боргові зобов'язання та власниками облігацій 

або інвестори. Власники облігацій або інвестори можуть призначити особу, яка 

представлятиме їхні інтереси, та здійснювати нагляд за встановленням ставки 

та управлінням підприємством місцевими органами влади.; 

- Лізингові боргові зобов’язання (Capital lease debt) випускаються для 

збору коштів на покупку або будівництво промислових споруд. І 

забезпечуються майном, яке фінансується за рахунок такого боргу.  

- Облігації під спеціальне або обмежене зобов’язання (Special or limited 

obligation debt) забезпечуються надходженнями від обмеженого числа податків, 

або від спеціальних податків та інших доходів. Використовуються для 

забезпечення фінансування особливих урядових потреб, або для фінансування 

спеціальних урядових округів чи органів влади 

- облігації з плаваючою купонною ставкою, яка періодично змінюється 

(зазвичай щотижня) відповідно до зміни ринкової процентної ставки. Інвестор 

володіє правом дострокового погашення таких облігацій. Існують обмеження 

на використання такого виду запозичень. В США даний вид запозичень може 

використовуватися лише  фінансово міцними юрисдикціями з адекватним 

потенціалом управління боргом, причому їх частка повинна становити не 

більше чверті непогашеного боргу юрисдикції. 

- Кредити, надані «банками облігацій» або урядовими кредитними 

пулами. Багато країн і штатів або провінції в межах країн створили урядові 

"банки облігацій" або поновлювані програми кредитування, які надають 

місцевим органам влади інвестиційний капітал для проектів громадського 

благоустрою. Запозичення, як правило, надаються на дуже вигідних умовах - за 

більш низькими, ніж ринкові, процентними ставками та на триваліший термін 

погашення. Такі програми можуть мати вирішальне значення для малих та 

бідних місцевих органів влади, які неспроможні отримати боргове 
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фінансування з адекватними умовами на ринках комерційних запозичень[3, с. 

176]. 

Не зважаючи на вид запозичень, їх здійснення повинно відбуватися для 

фінансування конкретних інвестиційних проектів, які в майбутньому повинні 

або забезпечити безпосередній дохід або дозволити більш ефективно 

використовувати наявний капітал. Крім того, взяті боргові зобов’язання 

повинні бути адекватні фінансовим можливостям територіальної громади по 

погашенню боргу. 

Отже, виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що 

децентралізація влади може стати потужнім поштовхом для повнішого 

залучення резервів зростання бюджету розвитку. В Україні є значні 

невикористані резерви, які умовно можна поділити на 2 групи: внутрішні 

(ПДФО, єдиний податок) та зовнішні (запозичення). Їх використання дозволить 

місцевим територіальним громадам бути більш фінансово спроможними, що в 

перспективі сприятиме економічному зростанню країни. 
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МСБО 2 «ЗАПАСИ» ТА П(С)БО 9 «ЗАПАСИ»: 
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Актуальність дослідження. В умовах глобалізаційних та інтеграційних  

процесів стрімкими темпами збільшується роль стандартизації національних 

стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами. Стратегія 

реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, а саме нещодавні 

зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» в 

аспекті застосування МСБО, передбачає розширення сфери застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на вітчизняних 

підприємствах. Перехід на МФСЗ, зокрема в частині формування інформації 

щодо запасів, відкриває для підприємств України нові можливості для 

ефективного функціонування фінансової структури та подальшої гармонізації 

вимог до звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки та 

бухгалтерського обліку  запасів за П(С)БО 9 та МСБО 2 розглядалися в роботах 

таких вчених та фахівців, як: О.В. Артюх, С.В. Брік, Ю.В. Гончаров, Т.В. 

Журавльова, С.Квітко, Г.Ю. Коблянська, Л. Косовиць, В.М. Костюченко,  С. 

Малютяк, В.В. Сопко, С.В. Сирцева,  О.О. Талайло та ін. Однак через стрімкий 

темп глобалізацій них процесів та переходу на міжнародні стандарти 
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застосування МСБО викликає певні труднощі. Саме тому питання адаптації 

національних стандартів до міжнародних потребує подальших досліджень. 

Мета статті - порівняльний аналіз визнання, оцінки та обліку запасів 

згідно з національними стандартами та міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку.  

Виклад основного матеріалу. Національні стандарти бухгалтерського 

обліку складені з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Проте, 

враховуючи певні правові, економічні, податкові особливості України, існують 

невідповідності національних стандартів міжнародним, у тому числі в частині 

обліку запасів. Тому сьогодні постає питання уніфікації  української системи з 

міжнародною системою бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

Згідно з МСБО 2 «Запаси» запаси - це активи, які: 

- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 

- перебувають у процесі виробництва для такого продажу або 

- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для 

споживання у виробничому процесі або при наданні послуг [2, п.6]. 

Процес визнання – це процес, який полягає в описі, оцінці та включенні 

до фінансового звіту певної статті. У П(С)БО 9 «Запаси» [3, п.5], на відміну від 

МСБО 2 «Запаси» вказано ознаки визнання запасів, в тому числі й виробничих,  

активом, а саме: запаси визнаються активом якщо існує імовірність того, що 

підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 

використанням та вартість запасів може бути достовірно визначена [3].  

Порівнюючи класифікацію запасів слід відзначити, що в МСБО 2 окремо 

виділені матеріали [2, п.8], які в П(С)БО 9 відносять до виробничих запасів [3, 

п.6]. Цей момент є не зовсім коректним, адже  не зрозуміло в чому тоді полягає 

сутність виробничих запасів, якщо матеріали виділяють як окрему групу. Крім 

того, в міжнародній практиці відсутнє поняття малоцінних 

швидкозношувальних предметів, які займають чільне місце в складі запасів 

підприємства.  
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Чільне місце в обліку має також порядок оцінки виробничих запасів. 

Оцінка запасів здійснюється в трьох випадках: при надходженні,    списанні    й   

на    дату   складання  балансу.  Відповідно  до  мети підприємства здійснюється 

вибір оцінки запасів. Саме тому доцільним є порівняння методів оцінки 

виробничих запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси». 

При порівнянні слід звернути увагу, що в П(С)БО 9 склад витрат, що 

входять до собівартості виробничих запасів при надходженні розмежовано за 

видами надходжень запасів [3, п.9-13], чого не спостерігається в МСБО 2. Крім 

того, важливим елементом, що включається до первісної вартості запасів є 

транспортно-заготівельні витрати (далі — ТЗВ). Пункт 9 П(С)БО 9 «Запаси» 

передбачає два методи розподілу ТЗВ на собівартість придбаних запасів 

(прямого підрахунку чи середнього відсотка) [3, п.9], в той час як 

міжнародними стандартами не передбачено спеціального порядку розрахунку 

ТЗВ. 

Щодо оцінки запасів при вибутті, то можна відмітити, що принципових 

відмінностей МСБО 2 від П(С)БО 9 в цьому аспекті немає, проте МСБО 

розділяє поняття «методи визначення собівартості» та «формули собівартості» 

[2, п.21-27]. 

П(С)БО 9 передбачено, що запаси відображаються за чистою вартістю 

реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, 

або іншим чином втратили первісне очікувану економічну вигоду [3, п.25]. 

МСБО 2 «Запаси» більш докладно розкриває випадки оцінки запасів за чистою 

вартістю реалізації у разі коли собівартість запасів не може бути відшкодована: 

якщо ці запаси пошкоджені, якщо вони повністю або частково застаріли, або 

ціна їхнього продажу знизилася. Крім того, собівартість запасів не може також 

бути відшкодована, якщо зросли попередньо оцінені витрати на завершення 

виробництва або попередньо оцінені витрати на збут [2, п. 28-33].  

Відповідно до МСБО 2 «Запаси» підприємство має можливість створення 

резерву знецінення запасів (особливо для тих, які реалізуються за твердим 

контрактом) [2]. У П(С)БО 9 «Запаси» таке положення відсутнє. Згідно з 
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міжнародними стандартами передбачається сторнування збитків від знецінення 

у разі, коли обставин, що спричинили списання запасів, більше немає. 

Відповідно до п. 29 П(С)БО 9 «Запаси» у подібному випадку раніше визнані 

витрати не сторнуються, а визнається дохід, що, на нашу думку,  є більш 

доцільним. Ступінь невідповідності П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» у 

даних аспектах  вітчизняні науковці оцінюють як незначний [4, с.10]. 

Відмінності між П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» помітні й в 

питаннях розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності підприємства. 

Так, у МСБО 2 «Запаси» обсяг такої інформації є ширшим, ніж у П(С)БО 9 

«Запаси». В П(С)БО 9 визначено, що у примітках до фінансової звітності слід 

надати:  методи оцінки запасів; балансову вартість запасів у розрізі окремих 

класифікаційних груп; балансову вартість запасів, які відображені за чистою 

вартістю реалізації та тих, що передані у переробку, на комісію, в заставу. 

Окрім вищезазначених моментів, МСБО 2 передбачає розкриття у фінансовій 

звітності наступних питань: суму запасів, визнаних як витрати протягом 

періоду; суму будь-якого часткового списання запасів, визнану як витрати 

протягом періоду; суму будь-якого сторнування будь-якого часткового 

списання, визнану як зменшення суми запасів, яка визнана як витрати періоду. 

Висновки. Аналіз положень, які містяться П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 

«Запаси» свідчить про наявність в них певних відмінностей, які зумовлені 

особливостями національного обліку. Ці розбіжності створюють часткові 

прогалини між П(С)БО та МСБО, що має значний вплив на кінцеві результати 

обох систем бухгалтерського обліку. Національні та міжнародні стандарти 

потребують гармонізації, що значно полегшить по перше, співпрацю з 

іноземними партнерами, а отже, призведе до збільшення їх частки у загальній 

кількості партнерів українських підприємств, по друге, полегшить перехід 

вітчизняних підприємств на МСФЗ.   
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У будь-якій країні податкова система являється основою економічної 

системи, яка забезпечує стабільну фінансову базу держави. 

Недосконалість податкового законодавства на фоні посилення 

податкового тиску спонукають платників податків ухилятися від сплати 

податків, що є злочином перед державою. Водночас використання платниками 

можливих законних способів щодо мінімізації податків дають змогу 

протистояти фінансовим труднощам. Сьогодні оптимізація податкової політики 

стає одним із найважливіших завдань фінансового управління підприємства в 

контексті управління фінансовими ресурсами [1]. Також результативне та 

http://zakon.rada.gov.ua/go/929_021
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_021
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ефективне функціонування податкової системи є базою стабільної економічної 

системи держави. 

Схеми мінімізації  податкових зобов’язань: 

1)  формально законні: схеми зменшення/оптимізації податкових 

зобов’язань; 

2) формально незаконні: схеми ухилення від оподаткування; схеми, що 

мають ознаки шахрайства [2].  

Для побудови механізму податкового стимулювання підприємницької 

діяльності недосить застосування методів податкової оптимізації тільки на рівні 

суб'єкта господарювання. Слід використовувати моделі і методи оптимізації 

процесів оподаткування на державному рівні. Ефективна податкова політика 

держави залежить, перш за все, від наступних чинників: 

1. бази оподаткування, яка визначається номенклатурою (структурою) 

існуючих податків, ступенем економічного розвитку в державі і кількістю 

пільг, що зменшують базу оподаткування. Чим ширша база даного податку, тим 

більшою може бути сила його впливу. Так зміна ставки ПДВ на 1% за інших 

рівних умов є сильнішою дією на економіку, ніж 1%- зміна ставки податку на 

прибуток.  

2. рівня податкових ставок.  

3. від того, яким чином зміна ставки одного податку впливає на базу 

інших податків [3, с.226]. 

На основі проведеного аналізу було виділено цілу низку недоліків чинної 

податкової системи: 

 податкова система характеризується передусім фіскальною 

спрямованістю, що є основою для більшості змін, які вносяться до податкового 

законодавства; 

 нормативно-правова база оподаткування є складною, неоднорідною 

та нестабільною; 

 витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно 

з доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння; 
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 недостатньо врегульовано питання оподаткування доходів від 

інтелектуальної власності та незалежної професійної діяльності;  

У свою чергу, зазначені недоліки призвели до таких проблем системного 

характеру у податковій системі: 

 податкова заборгованість платників перед бюджетом та 

державними цільовими фондами; 

 бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану 

вартість; 

 ухилення від сплати податків; 

 нерівномірне податкове навантаження; 

Для вибору державою оптимальної податкової політики необхідно 

визначити взаємозв'язок між ставками податків і податковими надходженнями 

в прибуткову частину консолідованого бюджету. Необхідно якнайкраще 

представляти податково-бюджетні процеси, а саме: як зміниться об'єм 

податкових надходжень при певній зміні податкової ставки. 

        Слід зазначити, що частка податкових надходжень в структурі 

доходів Зведеного бюджету України становить більше 80% (в 2015р. – 80,9%; 

2016р. – 80,6%; 2017 р. – 82,8%). 

       Щодо кількості наданих пільг, то в 2015 році їх кількість склала 286, 

а в 2016 році 291( з яких в 2015 році 58,1%, а в 2016 році 57,8 % призвели до 

втрат бюджету) [4].  Кількість пільг обтяжує бюджет та є економічно 

необґрунтованою, їх застосування здебільшого виконує соціальну функцію. 

Доречно відмітити, що певні податкові пільги в Україні неправомірно 

застосовуються для легальної мінімізації податкового навантаження. Так, 

зокрема, значна кількість суб’єктів підприємництва фіктивно використовує 

працю інвалідів з метою зменшення суми податку на прибуток підприємств. 

Варто зазначити, що на сьогодні у державі не створено цілісної та 

ефективної системи державного контролю за діючими податковими пільгами, 

відсутня методика оцінки державними органами, що ініціюють запровадження 
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пільг, ефективності їх надання з метою контролю втрат і переваг кожної пільги 

[5].  

Слід зауважити, що нормами Податкового кодексу України не 

встановлено відповідальності платників податків за несвоєчасно подані або 

подані з помилками звіти про суми податкових пільг. Це упущення в 

законодавстві України призводить до викривлення інформації щодо фактичних 

сум пільг і кількості пільговиків, а також до додаткових втрат бюджету [5].  

         За окремими оцінками, через використання мінімізації сплати 

податків у світі щорічно «легалізується» 250-300 млрд дол США, а, за даними 

Світового банку, у сфері світової тіньової економіки щорічно виробляється 

товарів і надається послуг на 8-10 трлн дол США. З прикладу США випливає, 

що Україні потрібно, щоб податкове законодавство відповідало потребам 

забезпечення його прозорості і відвернення податкової дискримінації, 

підвищення ймовірності виявлення фактів мінімізації, а також застосовувати 

заходи попереджувального характеру, спрямовані на недопущення випадків 

ухилення від сплати податків [2, с.66]. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ  АГРАРНОГО 

СЕКТОРА 

Мушеник І.М., 

доцент кафедри інформаційних технологій 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

м. Кам’янець-Подільський, Україна 

 Інноваційний розвиток в аграрному секторі визначає перехід на якісно 

новий рівень, який супроводжується активізацією інноваційної діяльності для  

реорганізації економіки на основі розвитку наукомістких технологій, 

впровадження у виробництво прогресивних високотехнологічних процесів, 

розробки та випуску нової конкурентоспроможної аграрної продукції.  

Формування інноваційної моделі аграрного сектору зумовлює розгляд 

нових напрямів економічного розвитку, необхідність інтеграції наукових 

здобутків і набутого практичного досвіду, поєднання результатів праці 

науковців та практиків. Використання інноваційного фактору разом із 

коригуванням державної аграрної політики в інноваційній сфері дозволить 

забезпечити планомірний розвиток інтелектуального потенціалу, аграрного 

виробництва, конкурентоспроможної продукції, що відповідатиме 

перспективним завданням і цілям аграрного сектору [1]. 

За роки незалежності в Україні досягнуті певні теоретичні та практичні 

здобутки у сфері національної та економічної безпеки. Так, з прийняттям у 2003 

р. Закону України «Про основи національної безпеки України» остаточно було 

закріплено на законодавчому рівні визначення національної безпеки як 

захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам  [6]. 
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Інновації створювались протягом всієї історії людства, і якщо на аграрній 

стадії розвитку вони були рідкісними, розповсюджувались повільно або 

залишались на локальному рівні, то з ХVІІІ ст. в Європі спостерігається 

інтенсивний потік інновацій. Саме в цей період з’явились так звані справжні 

інновації, або інновації для ринку, на відміну від переважаючих до цього часу 

інновацій «для себе». Індустріалізація поклала початок інноваційній економіці 

особливого типу: інновації спрямовувались на зростання виробництва за 

рахунок збільшення обсягу залучених ресурсів (природних, трудових, 

капіталу). Ці ресурси спочатку були дешевими, потім дорожчали, а інновації 

переважно концентрувались на підвищенні ефективності використання 

факторів, які дорожчають [5, с. 18-21]. 

Відзначаючи цінність результатів досліджень названих вчених і сучасних 

наукових розробок для теорії й практики інноваційного розвитку та 

можливостей його активізації за допомогою інституціональних інструментів 

слід зауважити, що окремі аспекти зазначеної проблеми залишаються 

недостатньо вивченими й наразі неабиякими актуальними. Більш глибоким 

дослідженням підлягає рівень інфраструктурного забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового виробництва та обґрунтування підходів до 

формування єдиної науково-виробничої мережі, об’єднання галузевих і 

територіальних інноваційних структур, консультативного супроводу науково-

технічної продукції та трансферу інноваційної продукції. Потребують 

удосконалення наукові підходи до концептуального забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового виробництва на галузевому і 

територіальному рівнях  [1]. 

Інноваційні теорії, які розроблені сучасною наукою, різняться 

категоріальними характеристиками інновацій, аргументацією в обґрунтуванні 

трансформаційного впливу інновацій на економічну динаміку, трактуванням 

статичних та динамічних характеристик інноваційності змін, конкретизацією 

досліджень за напрямами науково-технічного прогресу:техніко-технологічних 
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удосконалень та економічної ефективності системних організацій, в основу 

функціонування яких покладено продуктивність інновацій [4, с. 18-20]. 

Найбільш поширеним теоретичним підходом до визначення сутності 

потенціалу економічної системи є ресурсна концепція. Згідно з цією 

концепцією потенціал ототожнюється з наявними ресурсами і розглядається як 

сукупність необхідних для функціонування або розвитку систем різних видів 

ресурсів (виробничих, природних, трудових та ін.) [3, 73-82с]. 

Аграрний сектор – це кредитомістка галузь, яка потребує залучення 

додаткових фінансових ресурсів насамперед у формі короткострокових 

кредитів для забезпечення операційної діяльності. Це пов’язане з існуванням 

значного сезонного розриву між вкладенням оборотного капіталу та 

отриманням доходів. 

В силу своєї специфіки аграрний сектор є менш інвестиційно 

привабливою галуззю порівняно з іншими галузями економіки. Це спричинено 

тривалим періодом виробництва сільськогосподарської продукції, який 

продовжується нерідко більше року, характеризується поступовим наростанням 

вкладень від початку виробництва до його завершення та одночасним 

вивільненням коштів у кінці виробництва при одержанні готової продукції. При 

цьому треба взяти до уваги ще й існування підвищеного ризику через незалежні 

від виробника обставини – несприятливі природно-кліматичні умови  [2]. 

Залучення інвестицій, розвиток та надходження сучасних технологій в 

аграрний сектор, здійснення інноваційних розробок за перспективними 

напрями, інтеграція науково-дослідної та виробничої сфери – чинники, які 

сприятимуть підвищенню рівня інвестиційно-інноваційної безпеки. 
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Рис. 3. Система антикризового управління підприємством* 

*Розроблено автором за [5, с.418]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічні: 

 загроза високих темпів 

інфляції; 

 спад виробництва; 

 курс валют; 

 облікова ставка НБУ; 

 кредитна ставка; 

 рівень оподаткування; 

 розмір мінімальної заробітної 

плати. 

Міжнародні: 

 співвідношення експорту та 

імпорту; 

 інвестиційна привабливість. 

Соціальні: 

 рівень безробіття; 

 рівень кваліфікації 

працівників; 

 рівень заборгованості із 

заробітної плати; 

 рівень доходів населення. 

Внутрішні: 

 збільшення боргових 

зобов’язань; 

 рівень платоспроможності 

споживачів; 

 рівень мотивації працівників; 

 рівень продуктивності праці; 

 фінансовий результат 

діяльності підприємства. 

Суб’єкти антикризового управління: 

 арбітражний керуючий; 

 власник підприємства; 

 керуючий підприємством; 

 фінансові менеджери; 

 представники кредиторів; 

 представники санаторів; 

 державні та відомчі органи з 

питань банкрутства та 

реструктуризації підприємства.  

Принципи антикризового управління: 

 превентивної дії; 

 постійної готовності до реагування 

на можливе порушення фінансової 

рівноваги підприємства; 
 терміновості реагування; 

 адаптивності; 
 комплексності рішень; 

 пріоритетності використання 

внутрішніх ресурсів; 

 оптимальності зовнішніх санацій; 

 ефективності. 

Система антикризового управління підприємством 

Функції антикризового управління: 

 передкризове управління; 

 управління в умовах кризи; 

 управління процесами виходу з 

кризи; 

 стабілізація нестійких ситуацій; 

 мінімізація витрат і втрачених 

можливостей. 

Етапи антикризового управління в розрізі його видів 

Передкризове управління( превентивний антикризовий 

менеджмент) 

Управління в умовах кризи ( післякризовий менеджмент) 

Етап 1. Здійснення постійної діагностики фінансового стану 

підприємства з метою раннього виявлення симптомів 

фінансової кризи. 

Етап 2. Виявлення негативних параметрів зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства. 

Етап 3. Прогнозування наслідків впливу негативних чинників 

на підприємство. 

Етап 4. Розробка системи превентивних заходів 

антикризового фінансового управління. 

Етап 5. Оцінка потенціалу подолання кризи. 

Етап 6. Формування стратегії антикризової діяльності 

підприємства. 

Етап 7. Розробка і реалізація антикризової програми 

підприємства. 

Етап 8. Контроль за реалізацією програми виведення 

підприємства з фінансової кризи. 

Етап 9. Оцінка посткризового стану підприємства. 

Етап 10. Розробка і реалізація заходів щодо усунення 

підприємством негативних наслідків фінансової кризи. 

Об’єкт фінансового управління – 

кризові явища в діяльності 

підприємства. 

Фактори антикризового управління  

Управління процесами виходу з кризи ( превентивний 

антикризовий менеджмент) 
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