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УДК 338.48     Економічні науки 

 

 ТЕНДЕНЦІЇ  ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В 

МІЖНАРОДНОМУ  ТУРИЗМІ 

 

Мамонтенко Н.С.,  

кандидат економічних наук 

Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 

Коваленко А.Б., 

студентка економічного факультету 

Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 

В останні роки туризм знаходиться  в стані безперервного розвитку і  

диверсифікації. Він   став однією з найбільших галузей економіки світу.   

Міжнародний туризм продовжує розвиватися, незважаючи на всі перешкоди і 

проблеми, тим самим показуючи силу і твердість галузі [1, с.42]. 

 Тому диверсифікація є актуальним напрямком світового туристичного 

ринку, який пов’язаний з розвитком нових туристичних послуг. Диверсифікація 

– це  розвиток туристичного бізнесу на основі широкого різноманіття видів 

діяльності в туристичному бізнесі.   

  Світовий туризм демонструє  безперервне зростання  економічного стану 

країн, які розвивають туристичну галузь. Недарма XXI століття поправу 

називають  століттям туризму.  Туристи XXI століття «… багаті на гроші, але 

бідні на час» [2, с. 186].  Це означає, що зростає попит на туристичний продукт, 

який включає в себе максимум задоволень за мінімальний проміжок часу.  

 Диференціація має на меті ширше охоплення споживачів з різноманіт-

ними потребами й можливостями,  подальший процес концентрації капіталів, 

створення потужних транснаціональних компаній та корпорацій, збереження 

тенденцій інтеграційних процесів у туристичній сфері.  До основних причин 

вибору стратегії диверсифікації відносяться: 

 жорстка конкуренція і зниження ризиків; 

 розширення цільової аудиторії; 
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 захоплення нових ринків збуту; 

  розвиток успішних брендів за рахунок створення нових продуктових 

ліній; 

 збільшення доходів. 

 Особлива увага приділяється  культурному туризму в умовах глобалізації 

та загрозі знищення культурної спадщини. Підвищене прагнення до пізнання і 

спілкування з носіями інших мов і  культур привели в останні роки до 

зародження в надрах культурного туризму цілого ряду його різновидів, тобто  

до його диверсифікації.  До таких нових видів культурного туризму належить: 

ідентичний, наслідний, примиренський, міжкультурний, комунікативний, 

життєвоознайомчий туризм [3, c.  264-265]. 

 Культурний туризм відображає ідеологію туризму майбутнього, розкри-

ває весь  потенціал людського існування, проявляє головні цінності та мотива-

ції  туризму.  Тому в перспективі увага та інтерес до культурної туризму будуть 

тільки рости, також буде розширюватися диверсифікація його видів і форм. 

 Яскравим трендом в туризмі останніх років стала центрована 

диверсифікація, тобто  пошук нових можливостей на вже існуючих дестинаціях 

для розробки нового турпродукту. Прикладом цієї тенденції є центрована 

диверсифікація міського туризму і міст як туристських дестинацій.  В 

результаті сформувався такий вид міського туризму, як сіті-туризм, тобто 

туризм великих міст.  Менеджмент мегаполісів, їх планування і розвиток 

відрізняються від управління невеликими містами, в тому числі з точки зору 

туризму.  Загрози і можливості зростаючих мегаполісів як центрів туризму, 

зміни в стилі життя мешканців і сприйнятті туристами іміджу великих міст, 

необхідність використання інших маркетингових і управлінських стратегій 

стосовно до мегаполісів привели до того, що сіті-туризм  виділився в 

самостійний вид туризму.   Все це формує нову модель споживання і новий 

попит: туристи, які відвідують великі міста, хочуть відвідувати і відкривати для 

себе все нові і нові мегаполіси світу.  В рамках центрованої диверсифікації 

великих міст сформувалася типологія міських дестинацій [4, c.  180]. 



7 
 

 Отже, туристичні послуги мають цінність, якщо вони здатні забезпечити 

споживачеві отримання якісного досвіду в туристичній дестинації. Цінність 

туристичного досвіду в його новизні, унікальності та ексклюзивності.   

 Поглиблення і розширення диверсифікованості видів туристської 

діяльності, дозволяє задовольняти потребу вибору сучасної людини. Серед  

різноманітності варіантів  відпочинку і дозвілля обрати найбільш підходящий 

та цікавий. Туризм є настільки складним і багатогранним явищем, що його 

розвиток має різносторонній і комплексний характер і вимагає особливих 

підходів до дослідження.  В той же час широка диверсифікація туристської 

діяльності свідчить про зрілість ринку.  

Література: 

1. Mamontenko N. S. Tourist consumption as a forward-looking basis for the 

development of intraregional trade in services / N. S. Mamontenko // Економіка: 

реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4(38). – С. 42-48. – Режим доступу до 

журн.:  https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No4/42.pdf. 

DOI:10.5281/zenodo.2353325. 

2. Биржаков М. Б. Введення в туризм: Підруч.  для студентів вузів / Нац.  

акад.  туризму;  Балт.  міжнар.  ін-т туризму.  - 6-е видан., Перераб.  і доп.  - М .;  

СПб .: Невський Фонд: Герда, 2004. - 443 С. 

3. Goeldner Ch.R., Ritchie J.R.B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. 

New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2006. 

4. Smith M., MacLeod N., Robertson M.H. Key Concepts in Tourist Studies. 

London: SAGE, 2010. 

https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No4/42.pdf
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТОКУ ЗОВНІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 

Марущак І.В. 

студентка,  

Чернівецького національного університету  

ім.Юрія Федьковича 

В умовах активізації процесів глобалізації світового господарства 

посилюється роль зовнішньоторговельних відносин країни. Саме міжнародна 

торгівля як форма міжнародних економічних відносин є складовою врівно-

важеного економічного розвитку, сприяє посиленню конкурентоспроможності 

національної економіки, підвищує рівень життя населення та забезпечує найпов-

ніше задоволення його потреб. Зовнішній сектор будь-якої країни відчуває еко-

номічний «тиск» не тільки з боку інших країн-партнерів та конкурентів на світо-

вих ринках, але й з боку власного внутрішнього ринку та його інфраструктури. 

Залучення вітчизняної економіки до світових глобалізованих заходів 

сприяє розширенню можливостей України у здійсненні торговельних операцій 

на міжнародних ринках. Разом з несприятливими ззовні умовами для розвитку 

зовнішньої торгівлі існують перешкоди внутрішнього характеру, а саме воєнно-

політичний конфлікт на сході країни, погіршення економічних відносин із 

Росією, кризовий стан економіки держави. Отже, сьогодні Україна не може 

посісти провідне місце у світовому торговому просторі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми зовнішньої торгівлі 

зазвичай привертають увагу провідних науковців та аналітиків. Зокрема, основні 

чинники, що впливають на розвиток зовнішньої торгівлі, питання динаміки 

зовнішньої торгівлі в умовах трансформації зовнішніх та внутрішніх чинників 

проаналізовані в роботах Д.С. Покришка, А.А. Мазаракі, Т.М. Мельника, 

Т.А. Тищука, В.П. Далика, С.П. Кулицького та багатьох інших вчених.  

Досліджуючи зовнішню торгівлю за період 2016–2018 рр., слід зазначити, 
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що під впливом загальних світових тенденцій та внутрішніх трансформацій 

стрімке скорочення вітчизняного виробництва руйнувало розвиток економіки [3].  

Упродовж зазначеного періоду зовнішня торгівля товарами України 

характеризувалась постійним спадом (табл. 1). 

Таблиця 1 

Зовнішньоторговельний баланс товарів України, 2016-2018рр. 

млн..дол.США 

Регіони Експорт Імпорт Сальдо 

2016р. 2017р. 2018р. 2016р. 2017р. 2018р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Країни СНД 14882, 7806,1 6030,5 17276,9 10485,5 8563,8 -2394,6 -2679,4 -253,33 

Інші країни 

світу 

39019,4 30321,0 30332,3 37151,8 27030,9 30684,8 1867,6 3290,1 -352,5 

В тому числі 

країни СНД 

17002,9 13015,2 13497,7 21069,1 15330,2 17138,2 -4066,2 -2315,0 -3640,5 

Разом 53901,7 38127,1 36362,8 54428,7 37516,4 39248,6 -527,0 610,7 -2885,8 

Джерело: складено автором на основі джерела  [4]. 

 Проаналізувавши дані табл. 1, можна сказати, що протягом 2016–2018 рр. 

прослідковується скорочення експорту та імпорту товарів. У 2018 р. 

спостерігаються зрушення як в імпорті, так і в експорті товарів. Зокрема, 

експорт товарів з України у 2018 р. становив 36 362,8 млн. доларів США, що на 

1 764,3 млн. доларів США менше, ніж у 2017 р, що становить 4,6%, та на 17 

538,9 млн. доларів США менше, ніж у 2016 р. (32,5%). Імпорт зменшився на 15 

180,1 млн. доларів США порівняно з 2016 р. (27,9%) та дещо збільшився 

порівняно з 2017 р., а саме на 1 732,2 млн. доларів США, що становить 

приблизно 5%. Сальдо у 2018 р. становило -2 885,8 млн. доларів США, коли у 

2017 р. воно було додатнім (610,7 млн. доларів США). 

Український експорт протягом останніх років переживає складні часи. 

Україна втратила певні ринки збуту та виробничі потужності для традиційного 

експорту, кон’юнктура світового ринку також була несприятливою. Зрештою, 

це призвело до значного скорочення вітчизняного експорту. Для 2018 р. була 

характерна різноспрямована ситуація. З одного боку, збереглися деякі 

минулорічні негативні тенденції, зокрема: нестабільна політико-економічна 



10 
 

ситуація в окремих районах Луганської і Донецької областей, продовження 

військової агресії з боку Росії; значна сировинна спрямованість вітчизняного 

експорту; відсутність доступу до кредитних ресурсів, системні проблеми 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ, валютне, 

митне та податкове регулювання) [2]. 

Досліджуючи зовнішню торгівлю України з країнами світу, слід зазначити, 

що нині відбувається процес досить радикальної трансформації української 

зовнішньої торгівлі. Сучасний її етап розпочався фактично ще в другій половині 

2014 р., а саме напередодні укладання «Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом». Обсяг експорту до країн Європейського Союзу 

коливається з 2014 р. Причому аналогічна ситуація відбувається і з обсягом 

імпорту до країн ЄС. Росія в односторонньому порядку фактично запровадила 

превентивні обмеження на імпорт українських товарів. У 2014–2018 рр. гібридна 

війна Росії проти України і пряма військова агресія Росії в Криму і на Донбасі 

стали чи не найпотужнішими чинниками трансформації українсько-російської 

торгівлі з часів розпаду СРСР. Односторонні обмеження з боку Росії на імпорт 

українських товарів, як і взаємні обмеження у сфері українсько-російського 

військово-технічного співробітництва, спонукали українські підприємства до 

пошуку ринків збуту, альтернативних російському, а почасти – і джерел 

постачання цілого ряду товарів. Причому зазначені радикальні зрушення в 

українсько-російській торгівлі відбувалися на тлі економічних і соціально-

політичних процесів глобального характеру [1]. 

Спостерігаючи за тенденціями розвитку зовнішньої торгівлі товарами, 

можна побачити, що вона демонструє переважно негативне зростання дефіциту 

зовнішньоторговельного балансу, зростання імпортної залежності країни, 

зниження експорту та погіршення його структури. Розуміння основних 

чинників виникнення цих проблем повинно бути рушієм для вирішення на всіх 

рівнях організації зовнішньої торгівлі: від товаровиробника до держави[5].  

Аналіз закономірностей розвитку зовнішньої торгівлі товарами України та 

чинників, що їх спонукали, дає змогу визначити основні перспективи її подаль-
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шого розвитку. Зокрема, у подальші роки не відбудеться суттєвих змін у струк-

турі експорту вітчизняних товарів. Для пожвавлення експорту товарів і продукції 

вітчизняних підприємств «велике значення матиме поліпшення якості товарів 

шляхом технологічної модернізації металургійних підприємств та відновлення 

попиту на метали на світових ринках» [3]. У структурі імпорту також не очіку-

ється суттєвих змін. Залежність від імпорту енергоносіїв буде стимулювати ріст 

імпорту випереджаючими темпами порівняно з розвитком експорту. Вирішення 

цієї проблеми лежить у пошуку альтернативних джерел енергії для української 

економіки, модернізації наявного житлово-комунального комплексу.  

Таким чином, розвиток зовнішньої торгівлі України в найближчій 

перспективі залежить від виваженої політики уряду щодо стимулювання 

власного виробництва, зниження кризових явищ, подолання безробіття, 

сприяння зміцненню національної валюти. 

Роль нашої країни у світовому торговому просторі нині залишається 

незначною. Україна не спромоглася вийти на високотехнологічні ринки зі своїми 

товарами, залишившись сировинним придатком для багатьох країн. Структура 

зовнішньої торгівлі не стимулює економіку до інноваційного розвитку, тому без 

негайних реформ у внутрішній політиці та зміни зовнішніх пріоритетів буде 

неможливо змінити місце України у світовому торговому просторі. 

Література: 

1. Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні / [Т.Л. 

Вишинська, О.В. Генералов, І.М. Севрук] // Економічні науки. – 2017. – № 

3/3(8). – С. 41–45. 

 2. Гончар І.А. Характери формування зовнішньої торгівлі України: статис-

тична оцінка / І.А. Гончар // Статистика України. – 2016. – № 2. – С. 16–20. 

 3. Далик В.П. Зовнішня торгівля України: реалії та перспективи розвитку 

/ В.П. Далик// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 

2016. – Вип. 7. – Ч. 1. – С. 110–113.  

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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5. Кулицький С.П. Питання трансформації української зовнішньої 

торгівлі на сучасному етапі / С.П. Кулицький // Україна: події, факти, 

коментарі. – 2015. – № 23. – С. 49–59. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr23.pdf.  

____________________________________________________________________ 

УДК 657.4 Економічні науки 

 

ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ОБ’ЄКТ  

ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ 

 

Мурашко Б.М., 

магістрант спеціальності  

«Облік і оподаткування» 

Харківський національний технічний  

університет сільського господарства 

 імені Петра Василенка 

м. Харків, Україна 

Матеріально-виробничі запаси є сукупністю оборотних активів, які 

беруть участь у виробничій і управлінській діяльності суб’єкта підприєм-

ницької діяльності. 

До матеріально-виробничих запасів можна віднести матеріали, сировину, 

напівфабрикати. Також до запасів виробничі підприємства відносять готову 

продукцію, а торгові підприємства відносять ще й товари. 

Актуальність питання й аналізу виробничих запасів обумовлено тим 

фактом, що цей актив є присутнім на підприємствах різних організаційно-

правових форм і різних форм власності. Саме виробничі запаси дозволяють 

оптимізувати і покращувати діяльність підприємства в цілому. 

Відповідно до П(С)БО 9, запаси – активи, які:  

- утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов 

звичайної господарської діяльності;  

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr23.pdf
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- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою [1]. 

Облік виробничих повинен вестися відповідно до затвердженого плану 

рахунків. Якщо питання стосується матеріалів і сировини, то необхідно 

застосовувати рахунок 20 «Виробничі запаси», облік повинен вестися в розрізі 

субрахунків, які забезпечують аналітичний облік підприємства. Якщо говорити 

про бюджетну установу, то облік повинен вестися відповідно зі встановленим 

планом рахунків. Для бюджетних установ, в даному випадку, застосовується 

певна система рахунків. 

Матеріальні запаси, як і інші об’єкти нефінансових активів, обковуються 

за первісною вартістю, яка надалі не підлягає зміні, за винятком випадків, 

встановлених законодавством. 

П(С)БО 9 [1] визначає, що первісна вартість запасів, що придбані за  

плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: 

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за 

вирахуванням непрямих податків;  

- суми ввізного мита; 

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не 

відшкодовуються  підприємству/установі;  

- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата 

тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування 

запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати 

зі страхування ризиків транспортування запасів); 

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у 

запланованих цілях.  

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 

підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається за 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [2]. 

Списання матеріалів при відпуску запасів у виробництво, продаж та 
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іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів: ідентифіко-

ваної собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних 

затрат, ціни продажу. 

Вибраний порядок списання для кожної групи запасів не повинен 

мінятися на протязі звітного року.  

Крім обліку, варто також відмітити важливість рівня аналізу 

матеріальних запасів. 

Матеріальні запаси – це різні види сировини, матеріалів, палива, енергії, 

комплектуючих і напівфабрикатів, які господарюючих суб’єкт закуповує для 

використання в господарській діяльності з метою випуску продукції, надання 

послуг і виконання робіт. 

Матеріальні ресурси переходять в матеріальні витрати, які є сукупністю 

матеріальних ресурсів, що використовуються в процесі виробництва. У 

загальній сукупності витрат на виробництво вони складають приблизно 70%, 

що є свідченням високої матеріаломісткості продукції. Зниження матеріало-

місткості продукції є найважливішим напрямом поліпшення роботи, оскільки 

економне витрачання усіх видів ресурсів забезпечує зростання виробництва і 

зниження собівартості.   

Завданнями аналізу використання матеріальних ресурсів є:  

- визначення рівня забезпеченості господарюючого суб’єкта необхідними 

матеріальними ресурсами по видах, сортах, марках, якості і термінах постачань; 

- аналіз рівня матеріаломісткості продукції в динаміці; 

- виявлення втрат внаслідок вимушених замін матеріалів, а також 

простоїв устаткування і робітників з-за відсутності матеріалів; 

- оцінка впливу підприємства матеріально-технічного постачання і 

використання матеріальних ресурсів на об’єм випуску і собівартість продукції; 

- виявлення невикористаних можливостей (внутрішньогосподарських 

резервів), зниження матеріальних витрат і їх вплив на обсяг виробництва. 

Джерелами інформації аналізу забезпеченості господарюючих суб’єктів 
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матеріальними ресурсами є дані: бізнес-плану; дані оперативно-технічного і 

бухгалтерського обліку; відомості аналітичного бухгалтерського  обліку у 

вступі, витраті і залишках матеріальних ресурсів.  

Мета аналізу матеріальних ресурсів полягає в підвищенні ефективності 

виробництва за рахунок раціонального їх використання. Зростання потреби в 

матеріальних ресурсах може бути задоволене екстенсивним і інтенсивним 

шляхом.  

Екстенсивний шлях задоволення потреби в матеріальних ресурсах 

припускає придбання або виготовлення більшої кількості матеріалів, що веде 

до зростання питомих матеріальних витрат. Проте, вартість продукції може 

знизитися, якщо збільшений обсяг виробництва або скорочені постійні витрати. 

Інтенсивний шлях задоволення потреб в матеріальних ресурсах припус-

кає економніше витрачання матеріалів в процесі виробництва, що забезпечує 

скорочення питомих матеріальних витрат і знижує собівартість продукції. 

Якщо говорити про динаміку матеріальних запасів, то варто відмітити, 

що питання зростання запасів може розглядатися в декількох аспектах, може 

оцінюватися як позитивно, так і негативно. Позитивним є момент зростання 

матеріальних запасів, якщо підприємство займається виробництвом і зростання 

пов'язане з розширенням діяльності або зростанням продуктивності.  

Позитивним може вважатися зростання запасів, якщо сталася зміна діяльності, і 

властива діяльності,  що вимагає значного об'єму матеріальних запасів. 

В той же час варто стежити за тим, щоб постачання здійснювалося 

систематично і в необхідному об'ємі, інакше зростання матеріальних запасів 

розглядатиметься як негативний чинник, оскільки спостерігатиметься 

затоварювання, тобто зростання матеріальних запасів, а не використовуваних 

своєчасно і що вимагає додаткових витрат на їх зберігання і зміст.   

Структура запасів дозволяє оцінити різні аспекти діяльності підприємства, 

у тому числі і належність до тієї або іншої сфери. Також структура показує 

співвідношення запасів та їх використання у виробничому або управлінському 

напрямі. 
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Ефективність використання матеріальних запасів дозволяє оцінити 

матеріаломісткість і матеріаловіддача. 

Два приведені показники є протилежними по відношенню один до 

одного. Так, при зростанні матеріаловіддачі матеріаломісткість знижується, а 

при зростанні матеріаломісткості знижується матеріаловіддача.   

Матеріаловіддача розраховується як відношення об'єму випущеної 

продукції у вартісній оцінці до суми матеріальних витрат, що стосується 

матеріаломісткості, то цей показник, будучи зворотним показником 

материалоотдачи, розраховується як відношення матеріальних витрат до 

вартості випущеної продукції.  

Необхідно відмітити факт, що матеріаловіддача і матеріаломісткість 

розраховуються в динаміці за декілька років, що дозволяє оцінити рівень 

ефективності використання матеріальних запасів  

Виходячи з технологічного процесу і інших особливостей виробництва, 

визначають норму витрати, норму запасів виявляють непотрібні матеріали з 

точки зору асортименту випуску, визначають заходи по їх реалізації. 

Запаси підприємства необхідно використовувати ефективно, що впине на 

підвищення результатів його діяльності. 

Література: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затв. 

наказом М-ва фінансів України від 20.10.1999р. №246. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затв. 

наказом М-ва фінансів України від 31.12.1999р. №318. [Електронний ресурс]. – 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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____________________________________________________________________ 

УДК 338.3    Економічні науки 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ГАЛУЗІ ВИДОБУВАННЯ РУД ЗАЛІЗА. 

 

Новік Н.В., 

аспірант  

Запорізький національний технічний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Гірничорудним підприємствам відводиться важлива роль при вирішенні 

проблеми підвищення економічного потенціалу України. Аналіз результатів 

роботи гірничорудних підприємств свідчить про необхідність підвищення їх 

конкурентних позицій на ринках залізорудної сировини. Враховуючи значну 

експортну спрямованість гірничодобувного виробництва, ускладнення умов 

розробки родовищ при збільшенні глибини рудників, стійке підвищення 

вартості енергоносіїв, загострення економічної кризи, виникає необхідність 

вирішення питань забезпечення конкурентних переваг гірничих робіт при 

подальшому їх застосуванні на основі системного підходу щодо розгляду усіх 

процесів як єдиної сукупності. Тому визначення технологічного потенціалу 

гірничорудних підприємств з позиції конкурентоспроможності є актуальним 

науково-технічним завданням, яке має важливе значення для гірничо-

металургійного комплексу Запорізького регіону і України в цілому. 

На території України запаси руд заліза зосереджені в Криворізькому та 

Керченському залізорудних басейнах, Кременчуцькому, Білозірському та 

Маріупольському залізорудних районах. У 2016 р. загальні обсяги видобування 

становили 164 млн т руд заліза. Порівняно з попереднім роком, видобування 

зменшилось на 8 млн т. У 2016 р. Україна продовжила експорт руд та 

концентратів заліза (агломерованих та неагломерованих), хоча загальний обсяг 

експорту зменшився на 14% порівняно з попереднім роком та становив сумарно 

39,2 млн т. [1, с.83]. 

Відповідно до даних ДНВП «Геоінформ України», видобування руд 

заліза розподіляється наступним чином: Дніпропетровська область – 68,9%, або 
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113,1млн. т., Полтавська область – 24,9%, загалом 40,9 млн. т руд заліза. Значно 

меншими рівнями видобування характеризуються Кіровоградська та Запорізька 

області – 3,5% (5,7 млн. т) та 2,7% (4,4 млн. т) відповідно [1, с.78]. 

Важливим є питання, яким чином ці ресурси використовуються,  спрямо-

вується їхній потенціал на створення виробництв із високим ступенем обробки 

та формуванням кінцевої продукції чи вони вивозяться у вигляді сировини для 

промисловості інших країн. Від цього значною мірою залежить місце країни в 

світовому розподілі праці та перспективи її інноваційного розвитку. 

Розглянемо, як це питання вирішується в Україні в розрізі гірничо-

добувного комплексу, що посідає одне з найважливіших місць у структурі 

української економіки та експорту продукції. 

Гірничій промисловості притаманні  техніко-економічні особливості, які 

впливають на показники діяльності підприємств та процес управління. До 

числа особливостей відносяться наступні:  

–значний вплив природних та  гірничо-геологічних умов розробки 

родовищ корисних копалин, що обумовлює необхідність використання різних 

систем розробки, технологій, способів і видів механізації робіт; 

– прив’язка до розміщення та обсягів запасів родовищ корисних копалин;  

–значні капітальні вкладення, основна частина яких направлена на 

підтримку досягнутого видобутку, що зумовлено постійною  потребою у 

відтворенні фронту очисних робіт,  

– рухливість робочих місць, тісний взаємозв’язок виробничих і робочих 

процесів, підвищена небезпека робіт, пов’язана з проведенням буро-вибухових 

робіт, проявами гірничого тиску тощо;  

–превалювання грошових і трудових  ресурсів у вигляді капітальних 

вкладень. 

Тому підприємства гірничодобувної промисловості знаходяться в 

особливих умовах функціонування. 

Відповідно до даних ДНВП «Геоінформ України» у 2017 р. продовжува-

лася розробка 25 родовищ залізних руд 12 гірничодобувними підприємствами. 
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Експлуатаційні роботи проводились на 6 шахтах та 13 кар’єрах. Крім того в 

кількості 652,5 тис. т видобувались руди, які були раніше втрачені: 580,4 тис.т 

товарних раніше втрачених руд Саксаганського родовища (кар’єр Північний) та 

72,1 тис.т поля шахти Тернівська (був. ім. Леніна). Загальний видобуток 

залізних руд в Україні за 2017р. (161,2 млн.т) проти минулого року (164,0 

млн.т) зменшився на 2,8 млн.т, що становить 1,7%. [2, с.43]. 

Таблиця 1 

Гірничо-збагачувальні залізорудні підприємства України 

№ 

п/п 
Назва надрокористувача Назва родовища 

Видобуток 

за 2017 р. 

тис. т 

1 
ПАТ "АрселорМіттал 

Кривий Ріг" 

Поле шахти ім. Артема 

(колишня шахта ім. Кірова) 
673,0 

Родовище Новокриворізьке 

(Південна ділянка) 
9526,0 

Родовище Валявкинське 

(кар’єр №3) 
11277,0 

2 

ПАТ "Маріупольський 

металургійний комбінат 

ім. Ілліча" 

Саксаганське родовище (кар'єр 

Північний) 
580,4 

3 Рудник ПАТ "Суха Балка" 
Шахта Ювілейна 1813,6 

Шахта ім. Фрунзе 951,5 

4 ПРАТ Центральний ГЗК 

Родовище Велика Глеюватка 5059,0 

Шахта ім. Орджонікідзе 1279,0 

Родовище Петрівське 4002,0 

Родовище Артемівське 1845,0 

5 
ПАТ Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат 

Родовище Інгулецьке (ділянки 

12, 12П) 
26040,0 

6 ПАТ Південний ГЗК 

Родовище  

Скелеватсько- 

Магнетитове 

265,6 

7 ПАТ Північний ГЗК 
Родовище Первомайське 18236,0 

Родовище Ганівське 6398,0 

8 
ПАТ "Криворізький 

залізорудний комбінат" 

Шахта Тернівська (ім. Леніна) 1201,0 

Шахта Гвардійська 1330,0 

Шахта Октябрська 1077,5 

Шахта Родіна 1244,0 

9 
ПІІ ПРАТ "Запорізький 

залізорудний комбінат" 

Родовище Південно-

Білозірське 
4119,0 

Переверзівське 264,0 
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10 ПРАТ "Полтавський ГЗК" 
Родовище Горішнє-

Плавнінсько-Лавриківське 
26499,0 

11 ТОВ "Єристівський ГЗК" Родовище Єристівське 11471,0 

  

Відповідно до даних Держстату  в 2017 р. експорт руд і концентратів 

заліза зменшився на 4,6% порівняно з попереднім роком та становив сумарно 

37,4 млн. т., вартістю 2588,2 млн. дол. США. Експорт руд заліза диверсифіко-

ваний щодо країн-партнерів. Найбільший обсяг експорту здійснювався у Китай 

(поставки в який склали в грошовому вираженні 720,3 млн. доларів, або 27,8% 

загального обсягу експорту цієї продукції, помітно менший обсяг руд і 

концентратів заліза неагломерованих було експортовано в Польщу, Чехію і 

Словаччину, а також відносно невеликі обсяги – у Румунію, Австрію, Сербію, 

Угорщину [3, с.43].  

Сучасні тенденції на світових ринках можуть призвести до скорочення 

попиту на основну експортну продукцію України і порушити стійкість 

післякризового відновлення економіки. 

Основною проблемою ГМК України є залежність від ситуації на 

основних регіональних ринках залізної руди за кордоном (країна експортує 

більшу частину сировини) та низький рівень споживання на внутрішньому 

ринку. В умовах загальноекономічної кризи і невизначених перспектив виходу 

з неї, експортна орієнтація гірничодобувної галузі за рахунок зменшення 

внутрішнього споживання має характер вимушеної стратегії виживання. 

Гірничо-металургійний комплекс багато років експлуатувався на знос, і 

тепер технічне переозброєння та реконструкція стають невідкладними. В 

останні роки рудодобувні підприємства країни значну частину інвестицій 

спрямовували на реконструкцію та технічне переоснащення.  

Необхідність модернізації у гірничо-добувному  виробництві в Україні 

обумовлено наступними причинами, а саме: 

- висока енергоємність виробництва, неефективне споживання паливно-

енергетичних ресурсів;  

- повільність інноваційних зрушень, недієвість механізмів залучення 
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потенціалу академічних інститутів для виконання прикладних розробок; 

 - високий ступінь зношеності основних фондів (до 70-80 %); 

 - низька ефективність використання виробничих потужностей;  

- низький рівень продуктивності праці на підприємствах.  

- недостатній рівень бюджетного фінансування галузі;  

- зростаючі екологічні проблеми в регіонах розміщення гірничодобувних 

підприємств. 

Все це потребує значних інвестицій для перебудови та підвищення 

конкурентоспроможності гірничих підприємств. Аналітики Deloitte виділяють 

десять найважливіших проблем ГМК, від вирішення яких залежить сталий 

розвиток компаній, і вказує напрямки прикладання зусиль [4, с. 41]: збільшення 

витрат. невизначеність попиту, гальмування капіталовкладень у проекти, 

збільшення обсягів угод M&A, ресурсний націоналізм, боротьба з корупцією, 

новий рівень відповідальної поведінки, дефіцит кваліфікованого персоналу та 

ін. Зазначені деформації закріплюють сировинну експортну орієнтацію галузі і 

спонукають країну пристосовуватись до потреб світового ринку в межах 

наявних внутрішніх можливостей та поточних конкурентних переваг. Сучасні 

тенденції на світових ринках можуть призвести до скорочення попиту на 

основну експортну продукцію України і порушити стійкість післякризового 

відновлення економіки. 
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УДК 8  Економічні науки 

 

ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕРГОВАНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Пельц С.М. ,                                               

                               студентка економічного факультету                                                

Університет державної  

фіскальної  служби України 

м.Ірпінь, Україна 

Швидкий  розвиток сучасної економіки та інтеграційних процесів 

спрямовують на пошук нових альтернативних шляхів для розвитку та 

ефективного залучення і використання ресурсів підприємства на внутрішньому 

та зовнішньому ринках. Використання вертикально - інтегрованої бізнес-моделі 

дає можливість підприємству ефективно використовувати всі наявні фактори, 

та в результаті призводить до ефекту синергії. Дослідженню цього питання 

присвячено низку праць  як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, таких як 

Безземельна Т.О.[1], Вільямсон О.І. [2], Кузьмін О.Є. [3], Кравченко Т.А. [1], 

Порохня В.М. [1] та ін.  

Вертикальна інтеграція - це процес придбання або включення до складу 

підприємства нових виробництв, які входять в технологічний ланцюг випуску 

старого продукту на ступенях до і після виробничого процесу. При 

вертикальній інтеграції стадії виробництва та розподілу координуються між 

собою, та утворюють симбіоз [4].  

Яскравим прикладом використання вертикальної інтеграції в Україні є 

група компаній ПрАТ «Миронівський хлібопродукт». ПрАТ «МХП» – це 
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компанія-лідер з промислового виробництва курятини в Україні з часткою 

сукупного виробництва м’ясної продукції 64% та часткою ринку близько 38%.  

Також компанія є лідером з експорту курятини (майже 90 %).  ПрАТ «МХП» 

контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і 

олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць 

та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та 

продажу м’яса [5]. Станом на 1 січня 2019 р. земельний банк підприємства 

склав 370 тис. га землі. Головною перевагою компанії порівняно з 

конкурентами є унікальна бізнес-модель та інтенсивні капіталовкладення у 

розвиток і будівництво нових виробничих об'єктів з високим рівнем 

ефективності.  

 Вертикальна інтеграція бізнесу гарантує ПрАТ «МХП» стабільно високі 

стандарти якості, а також контроль над собівартістю кінцевої продукції. 

Вертикальна інтеграція зменшує залежність ПрАТ «МХП» від постачальників і 

цін на сировину. Крім економічної ефективності, вертикальна інтеграція 

дозволяє групі компаній ПрАТ «МХП» втілювати сувору політику біобезпеки, 

контролювати якість сировини і кінцеву якість і безпечність продукції. 

Ключовими складовими унікальності бізнес-моделі вертикальної 

інтеграції для даного підприємства є наступні етапи виробництва [6].  

  

Рис. 1 Вертикально-інтегрована бізнес-модель МХП
1
 

                                                           
1
 Зроблено автором на основі даних Офіційного сайту підприємства МХП 
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 Група компаній ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» є яскравим 

прикладом того, що українські компанії можуть конкурувати і конкурують на 

світових ринках, при цьому покращують економічну ситуацію в країні завдяки 

доцільності й ефективності впровадження вертикальної інтеграції. Саме вико-

ристовуючи принцип самофінансування та високої ділової активності ефективне 

використання вертикально інтегрованої бізнес-моделі дає можливість для 

зростання галузевих ринків шляхом підвищення конкурентоспроможності даних 

підприємств, зменшення витрат на виробництво кінцевої продукції, можли-

востей запровадження інновацій та заохочення додаткових інвестицій [7].  

Отже, варто зазначити, що вертикальна інтеграція підприємства забезпе-

чує контроль повного виробничого циклу за рахунок роботи декількох заводів у 

межах однієї фірми. Це дає можливість виробництва високоякісної продукції за 

низьких затрат, використання кваліфікованих кадрів, отримання більшої віддачі 

від витрат на інвестування в дослідження інноваційних розробок, розвитку та 

просування продукції на ринку підвищити конкурентоспроможність; зменшити 

рівень зовнішніх ризиків; запроваджувати прогресивні технології виробництва 

та системи управління. тощо. 
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В умовах ринку успішна діяльність підприємств здебільшого залежить від 

його здатності до інноваційного розвитку. Формування і вибір стратегічних 

напрямків інноваційної діяльності базується на результатах всебічної оцінки як 

середовища, в якому працює підприємство, так і визначенні внутрішніх 

інноваційних можливостей суб’єкта господарювання, які характеризуються 

станом і рівнем використання інноваційного потенціалу. При цьому інноваційні 

можливості істотно розрізняються в залежності від конкретних особливостей 

господарюючих суб’єктів, його галузевої приналежності і стратегічної 

спрямованості. Тож, розуміння інноваційного потенціалу, його ролі в сучасних 

умовах стає об'єктивно необхідним елементом у процесі управління 

інноваційною діяльністю підприємства. 

В науковій літературі багато праць зарубіжних і вітчизняних вчених 

присвяченні розгляду інноваційного потенціалу підприємства. А саме, праці 

А.В. Гриньова, А.І. Архангельського, В.А. Вдеємкома, В. Бакія, В.А. Верба, 
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В. Котлова, В.М. Геєця, Є.В. Попового, І. Асоффомова, І.В. Новикова, І.З. Дол-

жанського, І.М. Репіна, І.П. Дежкіна, І. Рєпінової, Л.І. Абалкіна, О. Арєф’євої, 

О. Бурлаки, О.І. Олесю, О. Коренкова, О. Мізіна, О.О. Удалих, О. Олексюкіна, 

О.С. Федоніна, О. та ін. 

У загальному розумінні, інноваційний потенціал - це сукупність наявних 

інтелектуальних, технологічних, фінансово-економічних, науково-виробничих 

ресурсів з відповідним їх інфраструктурним забезпеченням, які здатні створюва-

ти нові знання та ефективний механізм комерціалізації та сприяти розвитку [1]. 

Для здійснення інноваційної діяльності виділяють базові складові, які є 

сукупністю елементів, необхідних для вирішення конкретних виробничих 

завдань та відображають готовність підприємства для їх рішення. Такими 

складовими є [1-4]:  

1. Ринок – характеризує відповідність можливостей підприємства 

зовнішнім ринковим потребам інновацій, які формуються ринковим 

середовищем;  

2. Ерудованість – визначає можливості до створення та прийняття ідей, 

задумів, новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, 

організаційних і управлінських рішень;  

3. Працівники – визначається чисельністю персоналу, його розподілом за 

фаховою підготовкою на рівні, що відповідає сучасному розвитку науки та 

техніки;  

4. Техніко-технологічна складова – показує гнучкість та оперативність 

реагування виробничих потужностей підприємства потребам ринку;  

5. Інформаційно-довідкова – є показником інформаційної забезпечува-

ності підприємства, ступінь повноти і точності інформації, необхідної для 

прийняття ефективних інноваційних рішень;  

6. Взаємодія – визначає можливості приведення у відповідність 

різноспрямованих інтересів суб’єктів інноваційного процесу; 

7. Дослідження – характеризує наявність запасу результатів науково-

дослідних робіт достатнього для утворення нових знань, можливість 
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проведення досліджень з метою перевірки ідей інновацій і оцінки застосування 

інновацій у процесі виробництва нової продукції.  

На рівень інноваційного потенціалу можуть впливати не лише наявні та 

перспективні ресурси, можливості та здатності, а й середовище господарю-

вання. В цілому, вплив середовища господарювання на інноваційний потенціал 

розрізняють в розрізі ендогенних та екзогенних факторів. 

 Ендогенна складова інноваційного потенціалу – це фактор, що 

забезпечує дієздатність й ефективність функціонування інших його елементів. 

Ендогенні фактори прямо діють на інноваційний потенціал та визначають його, 

тому вони потребують особливої уваги зі сторони керівництва. 

 До них можна віднести можна віднести [2-3]:  

– історію та імідж суб’єктів господарської діяльності;  

– стратегічні пріоритети;  

– якість менеджменту;  

– маркетинг; 

– виробництво,  

– фінансовий стан;  

– економічний стан.  

Господарюючі суб’єкти повинні концентрувати увагу не тільки на внут-

рішніх справах, але й виявляти та враховувати вплив зовнішнього середовища. 

При розкритті інноваційного потенціалу виникає проблема в подоланні 

зовнішніх бар’єрів, яким можна дати означення - інноваційний клімат. 

Необхідно відзначити, що екзогенні фактори не мають такого сильного 

впливу, як ендогенні. Разом з тим, за відсутності реагування керівництва під-

приємства на певні зміни в зовнішньому середовищі, можна суттєво погіршити 

інноваційний потенціал. Таким чином, для успішного управління інноваційним 

потенціалом підприємства повинні постійно відслідковувати зміни інновацій-

ного клімату, а також систематично працювати над покращенням внутрішнього 

середовища на підприємстві. 

У сучасній економіці роль інноваційного потенціалу значно зросла і 
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постійно зростає. Це викликано тим, що інновації є важливим елементом 

господарської діяльності, оскільки ведуть до зниження собівартості, до 

зниження цін, до зростання прибутку, до створення нових потреб, до притоку 

грошей, до підвищення іміджу виробника нових продуктів, до відкриття і 

захоплення нових ринків, зокрема зовнішніх [5].  

Отже, інноваційний потенціал підприємства – це сукупність виробничих, 

наукових, фінансових, маркетингових, кадрових, організаційних ресурсів і 

можливостей, що забезпечують готовність і здатність підприємства здійснювати 

інноваційну діяльність при постійному удосконалені системи управління нею з 

урахуванням факторів нестабільності ринкового середовища. Інноваційний 

потенціал підприємства залежить від ряду факторів, що визначають його 

формування, розвиток і рівень використання. На процес формування 

інноваційного потенціалу впливають в основному такі фактори, як: стан 

інноваційного клімату діяльності підприємства; особливості інноваційної 

діяльності підприємства; розвиненість і гнучкість оргструктури управління 

інноваційною діяльністю, системи мотивації; оптимізація комплексу маркетингу. 

Рівень використання інноваційного потенціалу, у свою чергу, залежить від якості 

прийнятих інноваційних і інвестиційних рішень на кожному етапі інноваційного 

процесу, а також від ступеня інформаційної забезпеченості цього процесу. 
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Найважливішим об’єктом обліку бюджетних установ слід вважати працю. 

Під економічною категорією ―праця‖ розуміється сукупність цілеспрямованих 

дій, що потребують фізичної або розумової енергії та мають своїм 

призначенням створення матеріальних і духовних цінностей. 

 Згідно із Законом України ―Про оплату праці‖ від 24.03.95 № 108/95-ВР 

заробітна плата — це винагорода обчислена, як правило, у грошовому виразі, 

яку власник або уповноважений ним орган виплачує робітнику за виконану ним 

роботу. Умови та розміри оплати праці працівників установ та організацій, що 

фінансуються з бюджету, встановлюються Кабінетом Міністрів України (ст. 8 

Закону України ―Про оплату праці‖). 

Основними формами оплати праці в бюджетних установах є погодинна й 

відрядна, але переважає, як правило, погодинна оплата, яка має два різновиди: 

штатно-окладна і погодинна [1, с.257]. 

 При штатно-окладній формі оплати праці кожному працівникові 
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встановлюється місячний посадовий оклад згідно зі штатним розписом. Ця 

форма оплати має два варіанти. Для деяких бюджетних установ (охорони 

здоров’я, вищих закладів освіти та ін.) у централізованому порядку 

встановлюється суворо фіксований посадовий оклад, при якому перевиконання 

працівником обов’язкової норми трудового навантаження не веде до 

підвищення заробітку. В інших установах (загальноосвітні школи) оплата праці 

здійснюється за місячними ставками з встановленням державою обов’язкової 

норми трудового навантаження (урочних годин), при перевищенні якої розмір 

зарплати збільшується пропорційно виконаному обсягу роботи. 

Погодинна оплата праці може застосовуватися у вигляді простої погодин-

ної або погодинно-преміальної. При простій погодинній оплаті праці сума 

заробітку визначається лише кількістю відпрацьованого часу та погодинною 

ставкою або окладом. При погодинно-преміальній оплаті, крім заробітку за 

ставкою або окладом, виплачується премія за досягнення відповідних якісних 

та кількісних показників діяльності. Преміювання здійснюється в межах витрат 

на оплату праці, передбачених кошторисом установи [2, с.59]. 

Погодинна оплата праці передбачає наявність погодинних ставок, які 

затверджені в установленому законом порядку. 

Заробітна плата в більшості бюджетних установ виплачується двічі на 

місяць: за першу половину місяця — аванс у розмірі 50 % заробітку за мінусом 

сум податків, належних до утримання в установленому порядку. За другу 

половину місяця — фактичний місячний заробіток за вирахуванням авансу й 

утримань. 

На виплату планового авансу складається платіжна відомість (ф. № 389). 

Відомість складається по установі в цілому або за окремими її структурними 

підрозділами та містить такі реквізити: табельний номер кожного працівника, 

прізвище, ім’я, по батькові, сума авансу [4, с.118].  

За другу половину місяця заробітна плата, як правило, видається за 

розрахунково-платіжною відомістю (ф. № 49). У ній відображаються суми 

нарахованої заробітної плати за видами оплат, суми утримань і вирахувань, а 
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також сума до видачі на руки за кожним табельним номером і в цілому за 

структурним підрозділом чи установою. Підставою для складання 

розрахунково-платіжних відомостей є накази про зарахування, звільнення й 

переміщення працівників відповідно до затверджених штатів і ставок 

заробітної плати; документи з обліку відпрацьованого часу й виробітку (табелі 

обліку використання робочого часу, наряди, картки обліку виробітку); 

лікарняні листки, розрахунково-платіжні відомості за минулий місяць; 

виконавчі листи судових органів; доручення-зобов’язання за товари, продані у 

кредит; платіжні відомості на видачу авансу та інші [3, с.207]. 

До розрахунків, пов’язаних із заробітною платою, можна віднести: 

безпосередньо нарахування зарплати, вирахування з зарплати та соціальні 

нарахування на заробітну плату.  

Відрахування із заробітної плати працівників бюджетних установ не 

мають якихось особливостей порівняно з відрахуваннями із зарплати праців-

ників виробничої сфери. Вони здійснюються на загальних підставах відповідно 

до чинного законодавства. Усі відрахування поділяють на обов’язкові та 

добровільні. Останні здійснюють за заявами (згодою) працівників [2, с.59]. 

До обов’язкових відрахувань належать: 

1. ПДФО ( податок з доходів фізичних осіб) – 18%; 

2. Військовий збір – 1,5% 

3. За виконавчими листами суду, приписами нотаріальних органів, рішен-

нями адміністративних органів про відрахування штрафів, повідомленнями 

контролюючих органів про накладені штрафи на посадових осіб, надлишково-

виплачені суми авансів тощо. 

До відрахувань за заявою працівника належать: 

1)  членські профспілкові внески; 

2)  невикористані і не повернуті вчасно підзвітні суми; 

3)  за товари, продані в кредит; 

4)  погашення наданих позик; 

5)  безготівкові перерахування на особові рахунки в банках; 
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6)  безготівкові перерахування внесків за договорами добровільного 

страхування і т. ін. 

Витрати на заробітну плату штатного та нештатного складу відобража-

ються по коду КЕКВ 1111 "Заробітна плата". Для узагальнення інформації про 

розрахунки з працівниками по заробітній плат призначений пасивний рахунок 

661 "Розрахунки по оплаті платі" [4, с.94]. 

По кредиту цього рахунку відображаються суми нарахованої заробітної 

плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів, премії, 

матеріальні допомоги за рахунок фонду оплати праці тощо. 

По дебету цього рахунку відображаються утримання із зарплати, її 

виплата, а також сума зарплати, що не отримана в строк і віднесена на рахунок 

"Депоненти". 

До рахунку 661 відкривається ряд субрахунків, на яких відображаються 

операції пов'язані з оплатою праці: 

- 663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит"; 

- 664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на 

рахунки з вкладів у банках"; 

- 665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями 

внесків за договорами добровільного страхування"; 

- 666 "Розрахунки з членами профспілок по безготівкових перерахуван-

нях сум членських профспілкових внесків"; 

- 667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків"; 

- 668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання"; 

- 669 "Інші розрахунки за виконані роботи". 
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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

 

Разінькова М.Ю., 

к.е.н., викладач кафедри міжнародних  

економічних відносин,  

регіональних студій та туризму  

Дніпровський університет  

митної справи та фінансівм 

м. Дніпро, Україна 

Серед проблемних питань конструювання організаційних структур збуту 

туристичних підприємств є нераціональний вибір типу структури, що здійсню-

ється через вибір в більшості функціональної структури і менше – послуг, 

ринкової, регіональної, сегментної, матричної та комбінованої структур; недос-

татня оптимізація рівнів управління організаційної структури та складність 

внутрішньоструктурних зв’язків тощо. Тому, у сучасних умовах господарюван-

ня забезпечення побудови оптимальної системи управління маркетингом 

туристичних підприємств, враховуючи їх потенціал та особливості діяльності, є 

надважливим завданням. 

Пропозиція туристичних продуктів на ринку здійснюється через активні 

способи реалізації, що націлені на формування цілісних (комплексних) готових 

до споживання туристичних продуктів з орієнтацією на потреби туристів та 

окремий пакет туристичних послуг з метою задоволення їх мотивації щодо 

вибору напрямку та комплексу подорожі. Застосування пасивних способів 
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реалізації включає можливість організації комплексних турів, в яких надаються 

різноманітні види супутніх послуг і є елементами сервісного обслуговування. 

Стратегія проштовхування туристичного продукту передбачає викорис-

тання персоналу, проштовхування послуги по каналам збуту. Стратегія 

залучення споживачів до туристичного продукту передбачає великі витрати на 

рекламу і стимулювання споживачів з метою формування попиту з їх боку. 

Застосування активної тактики збуту туристичного продукту може 

здійснюватися навколо внутрішньо- та зовнішньо-орієнтованої тактики і 

передбачає напрацювання цільових комплексних програм, що поєднують 

програму усього туристичного продукту. 

Залежно від типу, якості, ціни та способу розподілу послуг та організації 

просування в галузі туризму, просування являє собою процес зв'язку між 

компаніями та споживачами, які спрямовані на стимулювання продажів.  Носії 

виробництва, поширення та просування туристичних послуг визначають 

манеру контакту із споживачами, покладаючись на дві стратегії для маркетингу 

своїх пропозицій на ринку таким чином: стратегія «компанія споживачам» 

(b2c), і стратегія «компанія в компанії» (b2b). 

Вибір збутових систем туристичних підприємств здійснюється на основі 

вибору прямих та багаторівневих каналів збуту. 

Збутова стратегія «Компанія-споживач» (b2c) використовується для 

залучення уваги споживачів до пропозицій туристичних компаній та має пере-

вагу, оскільки вона забезпечує можливість для більшого контролю, формується 

довготерміновий цикл продажу туристичного продукту, формування продуктів 

у процесі продажу та можливості вибору типу і змісту переданих повідомлень 

та вибору груп або окремих осіб для відправки рекламних повідомлень.  

Збутова стратегія «Компанія в компанію» (b2b) використовується компа-

ніями, у співпраці з іншими туристичними компаніями (турагентами) для 

реалізації туристичних послуг. Перевага цієї стратегії полягає в тому, що агент 

несе зобов'язання і витрати на маркетингу та  ризики від успіху чи невдачі, але, 

на відміну від прямого спілкування, ця стратегія втрачає здатність контролю-
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вати за типом і змістом рекламних повідомлень, що надсилаються до 

споживачів-туристів. 

Відповідно, прямі канали збуту передбачають безпосередній зв'язок між 

виробником та кінцевим споживачем туристичного продукту, а єдиними 

суб’єктами виступають постачальники та споживачі. Збут через прямі канали 

здійснюється власними філіями та за допомогою мережі Інтернет.  

 

 

Рис.1 Рівні каналу розподілу  

Джерело: розроблено автором 

 

Однак прийняття рішення компанією щодо використання прямого чи 

непрямого каналів збуту залежить від економічності вибору та переваг цільових 

ринків. Окрім того, диференційованість турпродукту та висока концентрація 

туристичного ринку сприяють тому, що туроператори вдаються до одночасного 

використання декількох каналів збуту. 

У сучасних умовах ведення туристичного бізнесу для реалізації 

туристичного продукту туроператори використовують різні канали розподілу з 

використанням контрагентської мережі, або за допомогою своїх структурних 

підрозділів. Зрозуміло, що формування агентської мережі туристичного 
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підприємства здійснюється за допомогою інтенсивного розподілу агентів, їх 

селективного розподілу та ексклюзивної дистрибуції. 

В умовах сьогодення, коли конкурентне середовище в діяльності турис-

тичних підприємств сягає визначальної важливості, застосування елементів 

проектного маркетингового менеджменту для збутового управління є вкрай 

необхідною компонентою стратегії управління. Сама стратегія включає безліч 

проектів (продуктовий проект, дослідження і розробку нових туристичних про-

дуктів, проект збуту, проект рекламної роботи і стимулювання продажів тощо).  

Збутова політика (стратегія) туристичного підприємства повинна 

орієнтуватися на: отриманні підприємницького прибутку в поточному періоді, а 

також забезпеченні гарантій її отримання в майбутньому; максимальному 

задоволенні платоспроможного попиту споживачів; довгостроковій ринковій 

стійкості організації, конкурентоспроможності її послуг; створенні позитивного 

іміджу на ринку і визнанні з боку громадськості.  

Ринкова вразливість для туристичного підприємства – неспроможність 

ринку вчасно реагувати на проблеми та корегувати стійкість, криза переходу до 

професійного маркетингового менеджменту заміна підприємницького підходу 

до управління на професійне управління. Криза корпоративних відносин 

виникає при подоланні двох попередніх криз та веде до формування сильного 

менеджменту і поступової децентралізації управління. Криза управління 

виникає при необхідності істотної децентралізації (переходу до виникнення 

територіальних офісів). Ці кризи відбуваються на стадії зародження 

менеджменту туристичного підприємства [2, c. 46]. 

Стадія збутової зрілості виникає при виникненні кризи позиціювання на 

ринку. Це відбувається коли вже існує організаційна структура, де знайшли своє 

місце творчість і перспективи розвитку, визначені чіткі службові обов'язки для 

кожного співробітника. Саме на цьому етапі застосовують збутові програми для 

вищого керівництва [1, c. 88]. У туристичного оператора, який увійшов у фазу 

«Старіння» виникає криза стратегічного управління, при цьому, вихід з кризи ще 

можливий при впровадженні правильно збудованих стратегій [1, c. 89]. 
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Управління збутовими програмами підприємства туристичного сектору 

визначає систему моделей, методів і механізмів формування програм на основі 

бачення, побудованого в рамках моделі життєвого циклу підприємства, 

синхронізованою з життєвими циклами продуктів, що виходять на ринок і 

розвитком набору механізмів та інструментів забезпечуючи  швидке, стабільне 

зростання підприємства туристичного сектор [2, c. 49].  

Пропонується застосовувати в діяльності туристичних підприємств 

програми короткострокові (один-два роки), які відносяться до програм 

оперативного планування та не відкривають стратегічних перспектив для 

роботи підприємства, середньострокові – розраховуються на період від двох до 

п'яти років та довгострокові, терміни, яких можуть бути забезпечені 

достовірними даними по тенденціях розвитку всіх факторів та довгострокові – з 

формулюванням основних стратегічних напрямків збуту.  

В процесі збутового управління для туристичних підприємств є важливим 

застосування збутових програм відповідно до кола охоплених завдань.  

Звичайні передбачають вирішення питань з усіх функцій збутової діяльності 

підприємства туристичного сектору, а цільові програми спрямовані на 

реалізацію окремо виділеного, особливо актуального завдання, наприклад 

розробки нового продукту, або освоєння нового сегменту ринку. 

Збутові програми по продукту для підприємств слід складати з 

передбаченням складання збутових програм для кожного виду послуг, що 

випускається. Така програма дає змогу застосовувати комплекс господарських 

та організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення високої 

ефективності продажів послуги, а також його конкурентоспроможності.  

Централізовані збутові програми на туристичних підприємствах 

пропонується розробляти у вищих структурах управління, центральним 

адміністративним апаратом, що встановлює більшість стратегічних показників 

програми і представляє її низовим ланкам для виконання.  

Децентралізовані збутові програми слід складати в низових підрозділах і 

представляти вищому керівництву туристичного підприємства для розгляду та 
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затвердження. Центральний апарат турфірми повинен здійснювати контроль 

тільки з найбільш глобальних і стратегічних питань діяльності низових 

підрозділів. Для підприємств такі програми розглядаються в якості оптималь-

них для незалежних, нових ринків, що відрізняються високим ступенем ризику, 

оскільки план може гнучко коректуватися в міру виникнення потенційно 

небезпечних ринкових ситуацій, а також у разі вибору стратегії диференціації 

груп споживачів і диверсифікації сфер підприємницької діяльності [4]. 

Застосування на туристичному підприємстві змішаних програм передба-

чає, що вища ланка керівництва визначає можливості фірми і її основні, загальні 

цілі, а низові ланки і підрозділи розробляють плани і заходи для досягнення цих 

цілей, які потім остаточно затверджуються вищою ланкою керівництва. Залежно 

від термінів, трудомісткості розробки і загального кола поставлених і 

вирішуваних питань програми збуту можуть бути простими, які можливо 

скласти протягом декількох днів або одного-двох місяців, і складними, для 

розробки яких потрібні більш тривалі терміни – до року-півтора років.  

Для реалізації стратегічного плану маркетингу, збуту, цінової, вистрибу-

ційної стратегії, потребує впровадження комплекс (портфель) програм, а також 

проектів для їх реалізації із короткостроковими цілями, завданнями та заходами. 

А відповідно для впровадження портфелю програм (проектів) необхідною є 

наявна система ресурсів: трудових ресурсів (постійний і тимчасовий персонал); 

капітальні ресурси (оборотні та необоротні активи); фінансові ресурси (власні чи 

запозичені); інформаційні ресурси; інноваційні ресурси (технології, програми, 

нововведення); інфраструктурні ресурси (мережі) та портфель активів. 
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Швидка індустріалізація, зростання наявного доходу та рівня життя призве-

ли до збільшення продажів легкових автомобілів. Таким чином, збільшення попиту 

на транспортні засоби призвело до зростання виробництва автомобілів, що стиму-

лює зростання автомобільної шинної промисловості.  Крім того, злиття та погли-

нання серед міжнародних та вітчизняних виробників транспортних засобів спри-

яють зростанню автомобільного сектору, впливаючи на автомобільний ринок шин. 

Тому проблема розвитку українського ринку гумових шин є актуальною 

та малодослідженою. 

В останні роки глобальний ринок шин постійно зростає. Статистичні 

дослідження свідчать, що світовий ринок шин у 2018 році досяг понад 3 млрд.  

При цьому CAGR (сукупний середньорічний темп росту) становить близько 

4,4% протягом 2010-2018 років. 

Ніша автомобільних шин характеризується високою конкуренцією, яка 

представлена відомими, світовими брендами. Основними гравцями на 
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міжнародному ринку є великі корпорації Bridgestone, Continental AG, Pirelli & 

CSpA, Michelin, компанія Goodyear Tire & Rubber Co., Sumitomo Rubber 

Industries, Ltd., Madras Rubber Factory Limited, Yokohama Rubber Co., JK Tyre & 

Industries Ltd., і CEAT Ltd.  

До недавніх пір активні дії по освоєнню світового ринку робили в основно-

му великі компанії, що займають верхні позиції в рейтингу популярних виробни-

ків автомобільної гуми. Прагнучи розширити ринки збуту і знайти нові полігони 

для своєї діяльності, вони вкладали інвестиції в цілий ряд країн, що розвивають-

ся. Однак сьогодні все частіше інвестуванням в розвинені ринки шин займаються 

компанії, що мають меншу популярність і вплив. Все це говорить про нову 

хвилю глобалізації на світовому ринку гумової промисловості [1]. 

Світові тенденції впливають і на український ринок автомобільних шин. 

Експерти компанії Research and Markets стверджують, що обсяг вітчизняного 

ринку у 2022 році становитиме 600 млн дол. США. Рушійною силою розвитку 

даного ринку стане розширення українського автопарку [2].  

Раніше український ринок характеризувався не досить високою часткою 

імпортних шин. Але у 2015 році ситуація змінилася, почали переважати саме 

імпортні шини, частка яких зросла на 23,4%. Причиною цього може бути 

ширший асортиментний ряд, вища якість та більша популярність імпортних 

виробників. 

Основні тенденції на ринку свідчать про стабільне збільшення обсягів, 

про переважання частки дорожчих продуктів та про розвиток сегменту 

відновлених шин, як альтернатива ринку нових. 

Потенційна ємність українського ринку оцінюється у 8,5 млн шин, у той 

час як загальний обсяг ринку легкових та легковантажних шин на сьогодні 

становить 6 – 6,5 млн штук.  

В основному українські виробники спеціалізуються на продукції для 

легкових автомобілів. Але в останні роки ця тенденція починає змінюватися. 

Тому зараз на вітчизняному ринку все більше збільшуються обсяги вантажних 

та сільськогосподарських шин. 
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Ринок автомобільних шин в Україні поділений на певні сегменти. За 

кількісною ознакою найбільшу частку займає бюджетний сегмент – 50% ринку, 

середньому сегменту належить 40%, на преміальний припадає близько 10%. 

У вартісному вимірі 15% займає преміальний сегмент, 45% бюджетний і 

55% середній ціновий сегмент [3].  

Рівень цін на шини в Україні близький до рівня європейських країн. 

Аналізуючи ціни на шини преміум-сегменту, можна зробити висновок, що вони 

навіть перевищують ціни на європейському ринку на 10%. Це спричинено 

стабільною економічною ситуацією в Європейському Союзі, неправильною 

політикою українського уряду та зміною цін на каучук. 

За останні роки помітно істотне зростання вторинного ринку шин.  Якщо 

раніше сегмент вживаних шин становив близько 15-20% від загального 

шинного ринку країни, то сьогодні, за оцінками деяких експертів, досягає 30% 

ринку.  Основним імпортером шин вторинного ринку для України є Польща. 

Однак головною проблемою для виробників автомобільних шин є 

нелегальний імпорт.  Втім, з огляду на високе мито на ввезення покришок, яке 

досягає в Україні 15% та недостатньо прозоре державне регулювання цін під 

час митного очищення товару, не дивно, що тіньовий сегмент шинного ринку 

настільки активно розвивається [4].  

Ринок шинної продукції має свої особливості у кожному регіоні Україні.  

Так на Заході великою популярністю користуються польські шини, які 

потрапляють на територію країни нелегальним способом і представлені в 

широкому асортименті. Вони витримують конкуренцію навіть з дешевими 

шинами російського виробництва. 

Окремо можна виділити ринок Києва, який характеризується високою 

часткою шин преміум-сегменту.  

На українському ринку представлені світові лідери шинної індустрії: 

французький виробник Michelin, фінська компанія Nokian, німецький виробник 

Continental, японські компанії Bridgestone і Toyo, російський виробник ПАТ 

«Нижньокамськшина» (шини Кама), білоруський виробник шин ПАТ 
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«Бєлшина» і цілий ряд інших компаній [5]. Структуру українського ринку шин 

наведено на рис.1. 

Вітчизняних виробників представляє компанія ПрАТ ―Росава‖, яка займає 

на ринку України 42% та реалізує всередині країни половину своєї продукції. 

Підприємство володіє всім необхідним обладнанням, що дозволяє виробляти 

шини високої якості, які відомі не лише на українському ринку, але й на світовій 

арені. Тому продукція компанії продається в більш ніж у 60 країнах світу, 

практично на всіх континентах: у Європі (Франція, Великобританія, Німеччина, 

Румунія, Болгарія, Польща, на Балканах тощо), в Америці (Бразилія, Перу, США 

тощо), в Африці (Єгипет, Сирія), на Близькому Сході (Афганістан, Іран, Ірак 

тощо), в країнах СНД (Казахстан, Білорусь, Туркменістан, Вірменія тощо). 

Рис.1. Структура українського ринку автомобільних шин в 2018 р. [7] 

Не зважаючи на багатовекторну експортну політику компанії, продукція 

ПрАТ ―Росава‖ не є настільки конкурентоспроможною на світовому ринку. 

Серйозними конкурентами для підприємства являються китайські компанії, які 

мають статус провідних шинних заводів світу і характеризуються високою 

якістю та низькими цінами. Для компанії визначальним чинником розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності являється структурно-інноваційне 

вдосконалення виробництва [6].  

Статистичні дослідження показують, що частка середнього сегмента на 

українському ринку у 2018 році збільшилася на 10%. Компанія ―Росава‖ 
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розширила продажі у даному сегменті на 41%. Зросло на 47% постачання в 

Україну автомобільних шин міжнародних виробників (крім країн СНД), 

головним лідером яких є світовий бренд Hankook.  

Політична ситуація в країні призвела до логістичних проблем для 

виробників СНД, що значно знизило їхні обсяги в Україні. 

Також знизилися на 17,4% обсяги шинної продукції у бюджетному 

сегменті, при цьому український виробник зменшив обсяги на 14%, залишивши 

за собою провідні позиції [7]. 

Збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод змусило виробників 

шин зосередитися на їх ефективності та продуктивності. Сьогодні все більш 

популярними стають шини нового покоління, створені за сучасними 

стандартами екологічної якості, що дозволяють не тільки значно скорочувати 

гальмівний шлях і стабілізувати керованість, але і менше витрачати коштів на 

заправку автомобіля. 

Крім того, очікується тенденція індивідуалізації та диверсифікації розмірів 

шин, залежно від моделі автомобіля, щоб стимулювати зростання ринку шин у 

найближчі роки. 

Тому ключові гравці ринку вибирають шлях інновацій у розробці нових 

продуктів, таких як екошини, шини для плоского прокату та шини на основі 

азоту. Стабільне виробництво в автомобільній промисловості сприятиме 

подальшому процвітанню ринку шинної продукції [8].  

Зараз український ринок автомобільних шин тільки починає розвиватися. 

Справжня конкуренція очікується лише через декілька років. Стабільність 

ринку в майбутньому буде залежати від економічної ситуації в Україні, що 

складеться в найближчі роки. Якщо економіка країни зможе стабілізуватися та 

продовжити свій розвиток, то шинна промисловість стане перспективним 

напрямом народного господарства, але якщо тенденція падіння продовжиться, 

то значного прогресу у розвитку ринку не відбудеться. 

Отже, вітчизняний ринок автомобільних шин характеризується такими 

тенденціями: розширення ринку, збільшення попиту на шинну продукцію 
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преміум-сегменту, при цьому спостерігається падіння попиту в інших 

сегментах, а також підвищення обізнаності споживачів про цінову політику на 

ринку та якість виробників. 
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Діяльність суб'єктів господарювання ускладнюється тривалою кризою 

неплатежів, зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості, гострим 

дефіцитом фінансових ресурсів. В умовах кризового стану розвитку економіки 

України особливої актуальності набуває оцінка платоспроможності підпри-

ємства, як найважливішої умови його діяльності. В зв'язку з цим, на наш 

погляд, заслуговує особливої уваги розгляд та систематизація методичних 

підходів до оцінки рівня платоспроможності підприємства, дослідження 

можливостей та проблем, з точки зору їх практичного використання в умовах 

змін, викликаних запровадженням Н(П)СБО 1. 

Значний вклад в оцінювання платоспроможності підприємства внесли відомі 

вітчизняні та закордонні вчені: І.О. Бланк, Є.Ф. Брігхем, Д.К. Ван Хорн, В.В. 

Ковальов, Г.В. Савицька, А.Д. Шеремет, Е. Хелферт та ін. Вирішення цієї проблеми 

також знайшло відображення в роботах Г.М. Азаренкової, А.І. Гінзбурга, В.М. 

Гриньової, О.Є. Гудзь, М.М. Єрмошенка, В.А. Забродського, М.О. Кизима, Т.С. 

Клебанової, Л.А. Костирки, В.С. Пономаренка, О.О. Терещенка, О.М. Тридіда та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів аналізу 

платоспроможності на підприємстві. 



46 
 

Платоспроможність – це здатність сплачувати кошти у повному обсязі та 

в відповідний строк погашати власні зобов’язання, здійснювати фінансування 

своєї діяльності, покривати непередбачувані борги за рахунок внутрішніх та 

зовнішніх джерел. Проте платоспроможність підприємства залежить не лише 

від спроможності підприємства перетворювати відповідні активи в гроші в 

строк та в певному обсязі, а також від якості відповідних  зобов’язань – їх 

оптимальної структури та відсутності простроченої заборгованості [3, с. 55]. 

Мета аналiзу платоспроможностi та лiквiдностi пiдприємства передбачає 

iнформацiйно-аналiтичне забезпечення здiйснення та прийняття правильних 

управлiнських рiшень стосовно пiдтримки оптимальної платоспроможностi та 

лiквiдностi пiдприємства.  

Основнi  функцiї аналiзу платоспроможностi пiдприємств включають:  

– визначення вiдповiдностi цiльовим параметрам i потенцiйним 

можливостям, виявлення тенденцiй, локальних i закономiрних змiн та їх 

iнтенсивностi, впливу факторiв на цi змiни;  

– аналiз певних вiдхилень вiд норм, диспропорцiї, структурнi деформацiї, 

можливостi виникнення несприятливих та ризикових ситуацiй на пiдприємствi, 

їх iнтенсивностi та динамiки, а також факторiв, що на них впливають;  

– пошук можливостей змiн та розвитку лiквiдностi та платоспроможностi 

пiдприємств, притаманних їм явищ i процесiв, попередження та нейтралiзацiя 

вiдхилень вiд норм, диспропорцiй, структурних деформацiй, несприятливих i 

ризикових ситуацiй, виявлення кола регульованих факторiв, шляхiв i засобiв їх 

реалiзацiї;  

– контроль за виконанням прийнятих управлiнських рiшень, ефективнiстю 

використання ресурсiв та дотриманням соцiальних норм i стандартiв [2, с. 303]. 

Основними вимогами (принципами) до забезпечення платоспроможного 

стану підприємства визначено системний підхід, прибутковість, ліквідність, 

стійкість, оптимальність й ефективність. Зміст кожного з виділених принципів 

наведено нижче:  

1) системний підхід передбачає урахування всіх видів ресурсів, що 
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використовуються на підприємстві, усіх напрямів і видів діяльності, за якими 

передбачається здійснення платежів або отримання коштів;  

2) принцип прибутковості визначає отримання позитивного фінансового 

результату від здійснення діяльності, який є свідченням правильності обраної 

стратегічної поведінки й джерелом покриття зобов'язань;  

3) принцип ліквідності використовується для забезпечення резерву 

ресурсів (оборотних засобів) у випадку необхідності дострокового погашення 

зобов'язань;  

4) принцип стійкості визначає досягнення платоспроможного стану 

підприємством у довгостроковому періоді, що досягається дотриманням 

оптимальних співвідношень між власним і залученим капіталом;  

5) принцип оптимальності передбачає використання сучасних методів 

аналізу, планування, організації та контролю при забезпеченні платоспромож-

ності підприємства;  

6) принцип ефективності полягає в повній реалізації запланованих зав-

дань і функцій управління для досягнення основної мети, тобто здатності під-

приємства своєчасно в повному обсязі виконувати платіжні вимоги кредиторів. 

За періодом оцінки в науковій літературі виділено поточну ( фактичну) та 

перспективну платоспроможність [4, с. 126]. 

Поточна (фактична) платоспроможність визначає наявність у підприємст-

ва грошових коштів та їх еквівалентів для виконання розрахунків за поточною 

кредиторською заборгованістю на певну дату або впродовж періоду оцінки.  

Перспективна платоспроможність характеризує здатність підприємства 

здійснювати виконання платіжних зобов'язань у майбутньому періоді. 

Більшість науковців аналіз платоспроможності підприємства здійснюють з 

використанням відносних показників ліквідності: коефіцієнта абсолютної 

ліквідності; коефіцієнта проміжної ліквідності та коефіцієнта загальної лік від-

ності. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує частку короткострокової 

заборгованості, яку може погасити підприємство, а також є свідченням 

достатності грошових коштів для негайного покриття зобов’язань. Коефіцієнт 



48 
 

швидкої ліквідності (термінової ліквідності, проміжної ліквідності) є 

характеристикою частки короткострокових зобов’язань, які можна погасити за 

рахунок поточних активів, без врахування їх найменш ліквідної складової [5, с. 

422]. Для об’єктивного використання цього показника на нашу думку необхідно 

оцінити якість оборотних активів, дебіторської заборгованості та можливості 

реального її повернення в передбачені терміни.  

Коефіцієнт загальної (поточної ліквідності, коефіцієнт покриття) визнача-

ється як відношення поточних активів до поточних зобов’язань. Для забезпечення 

поточної (загальної) ліквідності оборотні активи підприємства повинні 

перевищувати поточні зобов’язання у два рази. Це найбільш універсальний 

показник, сфера використання якого не обмежується оцінкою платоспроможності, 

бо використовується також для оцінки ймовірності банкрутства підприємства. 

Простим і надійним інструментом, що дозволяє управляти платоспромож-

ністю вважають складання матричного балансу. Для складання матричного 

балансу потрібно зіставити статті активу і пасиву. Власний капітал як довго- 

строкове джерело фінансування забезпечує наявність необоротних активів 

(основні засоби, нематеріальні активи та довгострокові фінансові вкладення), а 

також частини оборотних активів. Короткострокові джерела фінансування (позики 

і кредити, кредиторська заборгованість) повинні бути забезпечені ліквідними 

активами. Останнє співвідношення дозволяє визначити поточну платоспро-

можність підприємства, інформація за якою є важлива для прийняття рішень про 

покупку основних засобів за рахунок довгострокових кредитів. 

 Динамічний матричний баланс - та ж матриця, відмінність якої полягає в 

тому, що в осередках замість значень за статтями вказується їх зміна за звітний 

період. Динамічний матричний баланс надає можливість визначити слабкі місця 

для більш глибокого вивчення та дозволяє зробити висновки про структурні зміни 

активів і пасивів [3, с. 55]. 

Таким чином, результати аналізу платоспроможності є необхідним  

елементом визначення фінансового стану підприємства та його конкуренто-

спроможності на ринку товарів, капіталів та цінних паперів тощо. Проведені 
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розрахунки допомагають підприємству визначати негативні чинники впливу на 

фінансові результати та фінансовий стан в цілому. Основним завданням 

діагностики ліквідності та платоспроможності є: розподіл активів та пасивів на 

групи, залежно від рівня ліквідності та терміну повернення, відповідно, 

розрахунок та оцінка коефіцієнтів ліквідності; аналіз грошових надходжень та 

витрат; встановлення рівня платоспроможності підприємства. 
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Одним з основних факторів, що негативно позначається на наповненні 

бюджету фінансовими ресурсами протягом тривалого періоду, залишається таке 

явище, як ухилення від сплати податкових платежів. Тому важливим складником 

контролю у сфері фінансів є податковий контроль як система забезпечення 

податкової дисципліни, досягнення своєчасності й повноти виконання 

платниками податків своїх податкових обов’язків щодо нарахування та сплати 

податків, дотримання строків внесення обов’язкових платежів до бюджетів. 

Оскільки стан національної безпеки держави значною мірою залежить від 

розвитку та ефективності податкової політики держави, лояльності та гнучкості 

податкової системи, то чим якісніше контролюючі органи здійснюватимуть 

податкові перевірки, тим вищий рівень її податкової безпеки буде забезпечено. 

Дослідженню теоретичних проблем визначення змісту податкового 

контролю та механізму його реалізації в науковій літературі присвятили свої 

праці такі автори, як, зокрема Ф.Ф.Бутинець, О.Д.Васлик, Л.К.Воронова, 

Л.А.Савченко, Л.С.Шатковська. Податковий кодекс України визначає подат-

кову перевірку як спосіб податкового контролю, але не містить нормативного 

закріплення її як попереджувального примусового заходу.  

Основною метою дослідження є розгляд теоретико-прикладних аспектів 

здійснення податкового контролю в Україні. 

Важливу роль сьогодні слід приділяти ефективності податкового контролю 

та контрольній діяльності фіскальних органів загалом. Податкова перевірка є 

способом податкового контролю, за допомогою якої контролюючі органи у сфері 
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оподаткування попереджають, виявляють, забезпечують припиняють порушення 

податкового законодавства платниками податків та зборів. Основною метою 

податкового контролю є забезпечення законності та фінансової дисципліни у 

сфері надходження податкових платежів до публічних грошових фондів. 

Оскільки на рівень податкової безпеки впливає гарантоване надходження 

податкових платежів до бюджету, що залежить від ефективно діючої системи 

адміністрування податків і зборів, то податкові перевірки дають змогу подат-

ковій системі реалізувати фіскальну функцію для максимального узгодження 

інтересів держави, платників податків та суспільства у цілому. 

Фіскальні органи мають право проводити такі податкові перевірки, щодо 

платника податків: 

1. Камеральні. 

2. Документальні (планові; позапланові; виїзні; невиїзні; електронні). 

3. Фактичні. 

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні фіскаль-

ного органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях та 

розрахунках платника податків. Камеральна перевірка проводиться фіскалним ор-

ганом без спеціального рішення на її проведення, перевірці підлягає вся податкова 

звітність суцільним порядком. Документальною перевіркою вражається перевірка, 

предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх 

передбачених Податковим кодексом податків та зборів, а також дотримання 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на фіскальні органи.  

Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-

графіку проведення планових документальних перевірок, до якого відбирають-

ся платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, 

невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролю-

ючі органи. Про проведення документальної планової перевірки керівником 

фіскального органу приймається рішення, яке оформлюється наказом. 

 Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи 

контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, 
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визначених у статті 78 Податкового Кодексу України.  

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка прово-

диться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування 

об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.  

Документальна невиїзна перевірка проводиться у приміщенні фіскаль-

ного органу і здійснюється на підставі рішення, керівника контролюючого 

органу про її проведення.  

Електронна перевірка відноситься до категорії документальних поза-

планових невиїзних перевірок. Нововведенням є запровадження електронних 

сервісів в органах Державної фіскальної служби України для громадян та 

суб’єктів господарювання. Сервісом проведення електронної перевірки з 

успіхом користуються платники єдиного податку ще з 1 січня 2014 року.  

Проведення електронної перевірки створює безліч зручностей для всіх 

суб’єктів відносин, адже це економія часу платника, полегшення роботи 

контролюючим органам, а також активний засіб протидії корупційним проявам. 

Таку перевірку ініціює сам платник податків, подаючи відповідну заяву до 

відповідного фіскального органу, в якому він перебуває на податковому обліку. 

Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення 

електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, про запровадження проведення такої перевірки для 

відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподатку-

вання, обліку та звітності; суб'єктів господарювання мікро-, малого; середнього 

підприємництва; інших платників податків. Форма заяви, порядок її подання, 

прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику. Право подати заяву про проведення 

електронної перевірки мають тільки платники податків і з незначним ступенем 

ризику, які включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три 

календарних роки. 



53 
 

Одним з головних позитивних факторів електронної перевірки в бізнесі є 

те, що мінімальна присутність людини в процесі зніме людський фактор і 

зробить результати перевірок однозначними. Крім того, дедалі більше 

українських компаній переходять на цифрові бізнес-процеси, щоб скоротити 

витрати на паперовий документообіг, підвищити надійність роботи з документ-

тами, а також знизити корупційні ризики під час перевірок і підстрахуватися 

від недобросовісних дій співробітників і партнерів. 

Отже, на підставі проведеного дослідження можемо зробити висновки, що 

існує необхідність створення податкового контролю, яка обумовить невідворот-

ність покарання за вчинення податкового правопорушення та водночас не 

обтяжуватиме законослухняних платників податків податковими перевірками. 

Також, треба ще більше приділяти уваги саме, системі електронних перевірок, 

тому що, вони є найбільш комфортними для користування. Дієвість та ефектив-

ність електронних перевірок повинні забезпечуватися наявністю спеціального 

програмного забезпечення саме для захисту конфіденційної інформації від 

несанкціонованого проникнення в електронні системи та сприятиме налагоджен-

ню партнерських взаємовідносин між державою та платниками податків та зборів. 
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Страховий ринок є на сьогодні головним сектором ринків небанківських 

фінансових послуг України, який забезпечує майже 80 % їхнього обсягу. Із 

кожним роком зростає довіра населення до страхування як інституту реального 

захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Свідченням цього є 

постійне збільшення активів страхових компаній, кількість страхових 

відшкодувань та підписаних угод [1]. 

На фінансовому ринку страхові компанії виступають не тільки 

страховиками і фінансовими посередниками, а також фінансовими менедже-

рами й інвесторами. Страхові компанії страхують ризики інших суб'єктів 

фінансового ринку, підвищуючи рівень фінансової безпеки на ньому [2]. 

Більша частина методик фінансового аналізу розроблена для підприємств, 

що діють у сегменті промисловості. Використання більшості методик при 

фінансовому аналізі страхових компаній є некоректним, у зв’язку зі 

специфікою їх діяльності.  

Особливості страхової діяльності спростовують загальноприйняті 

положення фінансового менеджменту організації та визначають особливу 

методику для фінансового аналізу страхових організацій. Особливості 

страхової діяльності зводяться до трьох складових: 

1) у страховій діяльності відсутній промисловий цикл;  
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2) страховій діяльності притаманна інверсія експлуатаційного циклу 

страховика: вона полягає у тому, що спочатку здійснюється оплата страхової 

послуги, а лише потім її надання, при чому не завжди усім застрахованим;  

3) у страхових компаніях залучений капітал (тобто страхові премії 

(резерви)) переважає над власним [3]. 

Для визначення рівня фінансової надійності страховиків Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

використовує тести раннього попередження [4]. За даними річної фінансової 

звітності, здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових 

резервів, дохідності, ліквідності і за кожною складовою надається відповідна 

оцінка по 4-бальній системі в залежності від діапазону [5].  Потім оцінки за 

кожною складовою зважуються на відповідні коефіцієнти (залежно від належ-

ності страхової до life або non-life компаній) та сумуються. Загальна  оцінка  

округлюється  до   цілого   числа   за  загальними правилами округлення. 

На основі проведених тестів раннього попередження страховики можуть 

отримати  оцінки: 1 (стійка) – фінансові показники знаходяться на високому рівні; 

2 (задовільна) – відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на 

середньому рівні; 3 (гранична) – фінансовий стан викликає побоювання, фінансові 

показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній; 4 (незадовільна) – 

вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним. 

У системі тестів раннього попередження найбільші вагові коефіцієнти 

мають дві складові (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показник Розрахунок Коефіцієнт для компаній 

non-life 

Коефіцієнт для компаній 

life 

Зворотний 

показник       

платоспроможності     

(ЗПП) 

ЗПП = 100 * 

(Загальна сума  

зобов'язань)/  (Капітал) 
0,18 0,225 

Показник 

незалежності від 

перестрахування 

(ПНП) 

ПНП = 100 *     

(Чиста сума       

премій по всіх  полісах)/       

(Валова сума     

премій по всіх полісах)     

0,18 0,225 



56 
 

Таким чином, для компаній типу non-life лише на ці два показника (з 11) 

припадає 36 % загального результату, для компаній типу life (з 9 показників) – 

45 % загального результату. На нашу думку, такий вид аналізу є досить 

обмеженим і не диверсифікованим: акцент робиться на платоспроможність 

страхової компанії, при цьому роль страхової компанії як інвестора є 

другорядною: показник дохідності інвестицій для компаній, що займаються 

страхуванням життя складає 7,5%, для інших – 4% від загального результату. 

При цьому відсутні будь-які показники, що регулюють диверсифікацію (кон-

центрацію) інвестування, а також експозицію під ризиком страхових компаній.  

У методиці Forbes.ua у розрахунку привабливості страхових компаній з 

позиції клієнтів [6] окрім стандартних показників, визначених  Національною 

комісіє, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

, та більшості наукових дослідженнях також враховується: 

 входження страхової компанії до міжнародної фінансової групи; 

 наявність кредитного рейтингу страхової компанії від міжнарод-

ного або вітчизняного рейтингового агентства. 

Експертна рада Forbes.ua визначила рівень важливості кожного із 

запропонованих восьми факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких 

дорівнює одиниці. 

Серед досліджених варіантів аналізу страхових компаній увага акцентту-

ється на показниках ліквідності, платоспроможності та загальної надійності 

страхової компанії. При цьому, відсутні показники, що описують інвестиційну 

складову, а також концентрацію/диверсифікацію активів. При оцінці страхових 

компаній повинна застосовуватися комплексна регресійна модель, що включає 

вище перелічені групи показників, а також додаткові показники (табл. 2): 

Таблиця 2 

Показники інвестиційної діяльності та диверсифікації портфеля [7;8;9]  

Показник Розрахунок/ оцінка 

Показник частки страхових резервів 

в активах 
100 %* (Чисті страхові резерви) / (Активи) 

Показник зростання інвестиційного 

портфеля  

100 %* ((Фінансові інвестиції) / (Фінансові інвестиції на 

початок звітного періоду) – 1) 
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Показник доходності інвестицій 

Добре [ДДЦП*; +∞) 

Задовільно [0; ДДЦП) 

Незадовільно (-∞; 0) 

*ДДЦП – дохідність державних цінних паперів на 

первинному ринку 

Коефіцієнт диверсифікації 

портфелю премій  

Ентропія* страхових премій за основними кластерами * (-1) 

 
U –частка премій за певним видом страхування 

n – кількість видів страхування 

 

*Коефіцієнт ентропії є показником, зворотним концентрації: 

чим вище його значення, тим нижча концентрація 

 

При цьому варто враховувати не лише кількісно обчислені значення, а і 

якісні показники.  

Таким чином, страхова діяльність має ряд особливостей порівняно з 

звичайним підприємництвом, тому більшість загальних підходів фінансового 

аналізу є непридатними для оцінки страхових компаній.  
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 За останні 20 років фондовий ринок зазнав кардинальних змін. Відповідні 

структурні зрушення у своїй більшості були спричинені виникненням високо-

частотної торгівлі - HFT (high frequency trading). Тепер на біржових платформах 

торгують не люди, а спеціально розроблені механізми, яким під силу 
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здійснювати до сотні тисяч операцій за одну торговельну сесію. Поширення 

торгових роботів, або автоматизованих систем подання заявок (алгоритмічна 

торгівля), стало важливим чинником зростання обсягів біржових торгів і 

скорочення спредів. Тим не менш, чимало очевидців зазначають, що насправді 

проведення відповідних надшвидких операцій лише посилює нестабільність та 

непередбачуваність ринкових умов. Саме тому дослідження впливу високочас-

тотного трейдингу на ліквідність ринку є наразі особливо актуальним.  

 Згідно з визначеною проблематикою, метою даної роботи є висвітлення 

позитивних та негативних аспектів алгоритмічної торгівлі в контексті 

підвищення ефективності біржового ринку. 

Для того, щоб відстежити зв’язок між окресленими поняттями, в першу 

чергу, слід визначити, що таке «ліквідність». Узагальнено її можна охарактери-

зувати як здатність учасника ринку в будь-який час купити чи продати наявний 

у нього актив за бажанням з мінімальним впливом ринку на таке бажання [1]. 

Ліквідність – це важлива ознака ефективності ринку, яка укріплює довіру до 

нього серед його учасників.  

Тенденції минулих років свідчать про те, що зростання використання HFT 

трейдингу у відповідні періоди корелювалось зі зростом ліквідності [2]. Це 

пов’язано з існуючою моделлю біржової торгівлі – «Maker-Taker». За нею 

брокер, який приносить ліквідність на торговельний майданчик («мaker»), 

отримує премію, а той, хто в силу укладеним ним угод виводить ліквідність з 

ринку («taker»)  – штраф. Швидкість укладення операцій з використанням 

алгоритмічної торгівлі стала значною перевагою, адже має місце прямий 

зв’язок – чим більше угод укладено, тим вища винагорода. Зацікавленість в 

отриманні комісійного прибутку, як постачальника ліквідності, призвела до 

того, що чимало HFT-трейдерів офіціально затвердили цей статус. Якщо 

дивитись з цієї точки зору, то високочастотна торгівля дійсно збільшує 

ліквідність ринку і знижує торгові витрати. 

Така стратегія приводить до вражаючих результатів в короткостроковій 

перспективі, але її не слід брати за основу на довготерміновий період. Справа в 
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тому, що поняття ліквідності не слід плутати з концепцією сучасного обсягу, 

згідно з якою об’єм реалізованої в рамках угоди ліквідності є ключовим 

фактором при визначенні успішності тієї чи іншої торгової платформи. На 

відміну від ліквідності, обсяг є добутком ціни акцій, які перейшли від продавців 

до покупців у межах одноденного товарообороту, на кількість вказаних акцій. І 

наявність значних обсягів зареєстрованих торгів зовсім не робить ринок 

високоліквідним. Так, раптове і серйозне падіння рівня цін майже на 10% за 

лічені хвилини часу, яке відбулося 6 травня 2010 року на фондовому ринку 

США, відоме як «flash crash» [3], є одним з найяскравіших прикладів такого 

стану справ. Спусковим механізмом раптового зниження ціни стали агресивні 

продажі багатотисячних контрактів з боку високочастотних трейдерів (ВЧТ), 

які контролювали 33% усього обсягу операцій на початку «flаsh crash». 

Зазначене є свідченням того, що високочастотна торгівля, яка проводиться на 

швидкостях, менших за 60 мілісекунд (щоб блимнути повіками, людині 

потрібно 350 мілісекунд) [3], породжує ситуацію, за якої при значних обсягах 

трейдингу на ринку може бути відсутня достатня ліквідність, яка б дозволила 

абсорбувати продажі, не допускаючи значної зміни цін. Таким чином, на 

відміну від справжньої (фундаментально зумовленої) ліквідності, обсяг не 

обов’язково сприяє ефективному ціноутворенню чи стабільності фінансових 

ринків.  

Для кращого сприйняття відобразимо дану циклічну залежність у вигляді 

схеми: 

 

 

   

 

 

 

 

Рис. 1. Механізм впливу високочастотного трейдингу на ринкову ліквідність. 

Джерело: складено автором на основі [3 - 4]. 
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Проте, опоненти поширення високочастотної торгівлі зазначають, що та 

ліквідність, яку створюють HFT, є поверхневою, через те, що вони постійно 

перепродуються ринку, іноді навіть проходячи через одного трейдера декілька 

разів («hot potato volume effect»). Таким чином створюється великий обсяг, але 

без належної йому глибини. Для того, щоб ринок закріпився як ліквідний, 

покупці повинні утримувати свої позиції впродовж більш довготривалого 

періоду, а не декількох мілісекунд. 

Отже, у стресових умовах взаємодія між автоматизованими торговель-

ними програмами (торговельними роботами) і алгоритмічними торговельними 

стратегіями може швидко підірвати ліквідність і викликати безлад на ринках, а 

високий обсяг торгів не завжди є надійним індикатором ліквідності ринку, 

особливо в період значної мінливості. Тим не менш, за більш ніж 10-ти річну 

історію свого існування високочастотний трейдинг став повноцінним 

елементом фондового ринку. Крім того, їх позитивний вплив на ліквідність і 

обсяги операційних витрат дійсно має місце у масштабах одного періоду. Тому, 

можна зробити висновок, що стимулювання високочастотного трейдингу 

можна вважати одним із інструментів підвищення миттєвої ліквідності ринку. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Інвестиційний проект - документ, що обґрунтовує необхідність здійснення 

інвестицій, в якому містяться основні характеристики проекту і фінансові 

показники, пов'язані з його реалізацією [1, c.267]. 

З позицій управлінського персоналу організацій все інвестиційні проекти 

повинні бути класифіковані за різноманітними ознаками. 

Призначення інвестицій - ключову ознаку класифікації інвестиційних 

проектів, який виділяє сім причин інвестування і груп бізнес-проектів: 

 інвестиції, які підвищують ефективність виробництва; 

 інвестиції, що розширюють діюче виробництво; 

 інвестиції, що створюють виробничі потужності, при освоєнні нових сфер 

бізнесу; 

 інвестиції, які пов'язані з виходом на нові ринки збуту; 

 інвестиції при дослідженнях і розробці нових технологій; 

 інвестиції в основному соціального призначення; 

 інвестиції, які здійснюють відповідно до вимог законодавства [2, с.213-214]. 

Існують різні класифікації інвестиційних проектів. Залежно від ознак, 

покладених в основу класифікації, можна виділити наступні види інвести-

ційних проектів. 

По відношенню один до одного: незалежні, що допускають одночасне і 

роздільне здійснення, причому характеристики їх реалізації не впливають один 
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на одного; альтернативні (взаємовиключні), тобто що не допускають 

одночасної реалізації. 

По термінах реалізації (створення і функціонування): короткострокові (до 

3 років); середньострокові (3-5 років); довгострокові (понад 5 років). 

За масштабами (найчастіше масштаб проекту визначається розміром 

інвестицій): малі проекти, дія яких обмежується рамками однієї невеликої 

фірми, що реалізує проект; середні проекти-це найчастіше проекти 

реконструкції і технічного переозброєння існуючого виробництва продукції; 

великі проекти - проекти великих підприємств, в основі яких лежить прогре-

сивно «нова ідея» виробництва продукції, необхідної для задоволення попиту 

на внутрішньому і зовнішньому ринках; мегапроекти-це цільові інвестиційні 

програми, що містять безліч взаємопов'язаних кінцевих проектів [3, с.80-81]. 

Інвестиційні проекти можуть відрізнятися за ступенем ризику: більш 

ризикованими є проекти, спрямовані на освоєння нових видів продукції або тех-

нологій, менш ризикованими - проекти, що передбачають державну підтримку. 

Можливі різні підходи до класифікації та систематизації, враховуючи їх 

умовність, існує підхід, згідно з яким за основу класифікації приймається 

наступне: 

 тип проекту - за сферами діяльності (технічні, організаційні, соціальні, 

змішані). 

 вид проекту - за характером предметної області і цілям, в тому числі 

проекти змін - проекти, незалежно від виду, типу, масштабу, які розвиваються 

всередині вже функціонуючого підприємства і спрямовані на зміну показників 

його діяльності [4, c.11]. 

Для того щоб класифікація проектів носила прикладний характер і вико-

ристовувалася в управлінні ними, слід розглянути класифікацію інноваційно-

інвестиційних проектів: 

 за джерелами фінансування проекту: а) за рахунок власних коштів; б) за 

рахунок позикових коштів; в) за рахунок коштів бюджету; г) за рахунок 

меценатів; д) змішане фінансування; 
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 по ефективності проекту: а) високоефективні; б) середньоефективні; в) 

низькоефективні; 

 по затратності проекту: а) багатовитратні; б) середньовитратних; в) 

низьковитратні; 

 за рівнем ризику проекту: а) високоризикові; б) середньоризикової; в) 

низькоризикові; 

 за ступенем привабливості проекту: а) високопрівлекательние; б) 

нізкопрівлекательние [5]. 

На практиці дана класифікація не є вичерпною і допускає подальшу 

деталізацію. 
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Необхідність впровадження маркетингових інновацій в діяльності 

готельного підприємства обумовлена тими змінами ринку, які сприяють появі 

нових потреб або нових можливостей задоволення вже наявних потреб. В 

рамках вдосконалення маркетингової політики готельного підприємства 

повинні розроблятися інноваційні підходи, які ліквідовують його недоліки, а 

також сприяють підвищенню конкурентоспроможності, лояльності клієнтів та 

розширенню каналів і ринків збуту. 

Інноваційний маркетинг в даний час відіграє важливу роль на ринку 

туристичних послуг і розглядається як найважливіший напрям у розвитку 

готельного підприємства. Необхідність впровадження маркетингових інновацій 

в готельному підприємстві стимулюється посиленням конкурентної боротьби і 

цілим рядом інших вимог ринку. 

Основними цілями маркетингових інновацій виступають такі: 

— більш повне задоволення потреб споживачів; 

— утримання або збільшення частки ринку; 

— проникнення на нові ринки збуту з метою підвищення обсягів 

продажів; 

— освоєння нових каналів збуту; 

— покращення помітності продуктів або їх експонування; 

— підвищення можливості реагувати на різні запити клієнтів; 
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— розвиток і зміцнення зв'язків зі споживачами [1, с. 2]. 

Сучасне готельне підприємство повинно бути орієнтоване на постійне 

вдосконалення форм і методів маркетингу. В рамках вдосконалення 

маркетингової політики готельного підприємства повинні розроблятися 

інноваційні підходи, які ліквідують його недоліки, а також сприяють 

підвищенню його конкурентоспроможності. 

 Маркетингові інновації — частина загальної маркетингової стратегії 

готельного підприємства. Концепція інноваційного маркетингу передбачає 

процес дослідження ринку, що включає аналіз споживачів, аналіз можливих 

загроз і ризиків при впровадженні інновації, розгляд сильних і слабких сторін в 

умовах конкуренції, вибір і розробку конкурентної стратегії, контроль 

маркетингового плану і оперативний маркетинг [2, с. 98].  

Залежно від характеру концепції, на якій засноване нововведення і його 

спрямованості, можна виділити наступні маркетингові інновації готельного 

підприємства: 

1. Сенсорний маркетинг. Його мета — вплив на почуття та емоційний 

стан гостей з метою збільшення обсягів збуту. Найбільш поширеними 

напрямками цього маркетингу є вплив на гостей через запахи та звуки. 

Сучасні готелі підбирають музичне оформлення в залежності від цільової 

аудиторії, іноді навіть для кожного номера окремо, для різного часу доби, за етно-

графічним принципом тощо. При цьому музична картина в різних готелях однієї 

мережі створюється так, щоб бути впізнаваною і асоціюватися з брендом [3]. 

Також одним із популярних напрямів є аромамаркетинг — спосіб 

залучення клієнтів і підвищення лояльності за допомогою поширення в готелях 

спеціальних ароматів. До використовуваних технологій відносяться аерозольна 

ароматизація, воскова ароматизація, аромамасла та інші. Однак на сьогодні 

найбільш ефективною є нано-ароматизація — технологія перетворення арома-

тичної рідини в наночастинки, які рівномірно наповнюють все приміщення, 

абсорбуючи всі неприємні запахи в ньому. У готельній практиці також 

використовується аромабрендування — плановане створення асоціативних 
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зв'язків певного аромату з конкретним брендом готельної мережі/готелем для 

ідентифікації, а також для розрізнення послуг від конкурентів [4].  

2. Брендинг — комплекс послідовних заходів, спрямованих на 

створення цілісного і потрібного споживачем іміджу готельного підприємства. 

Розробка бренду як системи ототожнення передбачає створення сукупності 

візуальних знаків, які несуть змістовне навантаження (символ, колір, слоган, 

зображення та ін.) і дозволяють встановлювати зв'язок між готельним бізнесом, 

брендом і покупцями, задавати чітку позицію готелю в системі цінностей і 

переваг споживачів [5]. 

3. Програми лояльності, які націлені на надання гостям стимулу для 

переваги певному бренду або готельному підприємству, зміцнення зв'язків із 

споживачами. Наприклад, в залежності від частоти перебування в готелі, 

учасники можуть отримувати різні привілеї, такі як накопичувальна система 

бонусів, конвертовані в додаткові знижки або дисконтні карти, відкрите 

бронювання, безкоштовне проживання тощо [6, с. 19-20]. 

4. Використання мультимедійних технологій. Найбільш ефективними 

і поширеними в готельному бізнесі маркетинговими інноваціями у даному 

напрямку є електронні каталоги, мультимедійні довідники, QR-коди, віртуальні 

тури по готелю (комбінація 3d-панорам, фотографій, відео та анімації). 

Використання цих маркетингових технологій відкривають перед готельним 

підприємством ряд переваг: дають споживачеві більш повну і привабливу 

інформацію про зміст продукту готелю, організувавши візуальну інтерактивну 

презентацію; збільшують ступінь довіри і мотивацію відвідувачів до вибору 

саме даного варіанту розміщення; підвищують відсоток on-line бронювань, 

скоротивши час на самостійне оформлення замовлення клієнтом; оптимізують 

систему зберігання інформації в закодованому вигляді. 

5. Просування в соціальних мережах. Робота в соціальних мережах 

сьогодні все активніше входить в загальну структуру маркетингової діяльності 

готелю. Цей напрямок вигідний, в першу чергу, незначними фінансовими 

витратами, так як вимагає мінімальних вкладень; низьким «порогом входу» в 
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акаунт з позиції займаного часу; зручністю для оперативного отримання 

зворотного зв'язку, статистичних даних, необхідних для аналізу ефективності 

використовуваних ресурсів. При виборі соціальних мереж акцент може бути 

зроблений на продаж, комунікації, зворотний зв'язок, лояльність [7, с. 48]. 

Залежно від аудиторії і обраного фактора підбирається відповідний контент 

(Facebook, Instagram). Популярною мережею для готелей нині є Facebook, адже 

нею користуються всі вікові категорії населення України [8, с. 38]. 

6. Електронна дистрибуція. У сучасному світі жоден готель не здат-

ний стабільно функціонувати, якщо він не представлений в глобальній мережі. 

З ростом популярності безготівкових способів онлайн-оплати, здешевленням 

послуг з надання доступу в Інтернет і збільшенням рівня довіри населення до 

покупок в мережі спостерігається стійка тенденція до зростання онлайн 

бронювання готелей. Позитивний ефект від впровадження електронної дистри-

буції очевидний: готель отримує доступ до мільйонів потенційних клієнтів, при 

цьому збільшуючи свою ефективність шляхом зниження різного роду витрат. 

Отже, сучасне готельне підприємство повинно навчитися вміло регулю-

вати свою діяльність за допомогою інноваційного маркетингу, що дозволить 

йому істотно знизити ризики, пов'язані з впровадженням нововведень, 

залишивши можливість для маневру ресурсами в умовах економічної кризи і 

посилення конкурентної боротьби на ринках. Маркетингові інновації — це 

необхідний, досить ефективний спосіб підтримки конкурентоспроможності 

готелю, який дозволяє збільшувати ефективність діяльності підприємства, 

забезпечувати максимальну присутність на споживчих ринках і ставати 

ближчими до своїх потенційних клієнтів. 
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      Україна завжди володіла значними природними, економічними, технологіч-

ними й людськими ресурсами. Дані фактори створюють своєрідні передумови 

для інтеграції у світове господарство, а це, в свою чергу, призводить до  

глобального залучення прямих іноземних інвестицій та розширює можливості 

адаптації вітчизняної економіки до світового інвестиційного середовища. 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна побачити, що основною 

характеристикою успішності державної політики стосовно формування сучасних 

http://prohotel.ru/article-17870/0/
https://www.frontdesk.ru/article/kakov-aromat-otelya
http://www.nazaykin.ru/_branding.htm
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ефективних механізмів залучення іноземного капіталу є підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки. Набуття конкурентних 

переваг дасть змогу повною мірою розкрити інвестиційний потенціал країни й 

забезпечити економічний розвиток. 

      У рейтингу Doing Business 2019 Україна посіла 71 позицію зі 190 країн 

світу. Найбільший прогрес Україна продемонструвала у таких складових 

рейтингу: 30 місце по компоненту "одержання дозволів на будівництво" — 

завдяки зменшенню пайової участі в Києві та зниженню вартості послуг з 

технагляду; захист міноритарних інвесторів – 72 позиція [1]. 

      Також слід відзначити, що у рейтингу агентства ―Moody’s Investors Service‖ 

Україна покращила свій кредитний рейтинг в міжнародному економічному 

списку. У 2017 році рейтингове агентство ―Moody’s Investors Service‖ 

підвищило кредитний рейтинг України на один щабель, а саме з Caa3 до Caa2. 

Також ―Moody’s‖ змінило прогноз зі «стабільного» на «позитивний» і дана 

рейтингова тенденція збережена станом на 2018 рік (106 позиція зі 110). 

Головними факторами підвищення рейтингу стали загальний вплив 

структурних реформ в Україні, які можуть допомогти уряду впоратися з бор-

говим навантаженням, та поліпшення позиції країни на зовнішніх ринках [2]. 

     В Україні іноземні інвестиції є визначальною передумовою розвитку 

національної економіки та важливим індикатором умов підприємницької 

діяльності, саме тому виникає необхідність зосередити увагу на питаннях 

іноземного інвестування. Рівень тіньової економіки в Україні у другому 

кварталі 2018 року знизився на 1 процентний пункт у порівнянні із попереднім 

кварталом, а за рік зниження склало 3 п.п. Загальний рівень тінізації економіки 

коливається на рівні 31-32% ВВП. Як відзначає Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, детінізація економіки стала наслідком збереження основних 

ознак макроекономічної стабільності, збереження Нацбанком стратегіінфляцій-

ного таргетування, збереження високого рівня ділової активності і покращення 

очікування в умовах росту споживчого попиту, а також благоприємності 

зовнішньої кон'юнктури [3]. 
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      На інвестиційну привабливість значно впливає не лише загальний стан 

економіки країни, а й умови ведення бізнесу, зокрема ступінь втручання 

держави та рівень корупції. За останні роки обсяг інвестицій із країн ЄС значно 

збільшився, щодо країн СНД, спостерігається значне скорочення обсягу прямих 

іноземних інвестицій. При цьому перспективи іноземної інвестиційної 

діяльності в Україні здебільшого визначаються обсягами та структурою вже  

накопиченого в країні іноземного капіталу. Економічна активність іноземних 

інвесторів є незначною. 

      За роки незалежності Україні вдалося сформувати сприятливий інвестиційний 

клімат та суттєво просунутися вперед стосовно інтеграції у світовий економічний 

простір. У період з 2009 по 2013 рік надходження прямих іноземних інвестицій 

були регулярними і стабільними, а інвестиційна діяльність характеризувалася як 

динамічна. Максимально результативним став 2013 рік, коли в економіку України 

надійшло майже 60 млн. дол. США. Проте в останні роки спотерігається відносне 

зменшення надходження прямих інвестицій. Причинами цьому є економічні та 

політичні порушення стабільності, що призводять до виникнення процесів, які не 

підлягають регулюванню: стан неоголошеної війни, макроекономічне 

гальмування, зупинення промислових підприємств на Сході країни, стрімка 

девальвація та інфляція, зниження рівня споживання тощо [4]. 

 

       

       В економіку країни у 2018 році було вкладено іноземними інвесторами із 

76 країн світу 1526 млн.дол. США прямих інвестицій, чистий приплив прямих 
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іноземних інвестицій до України становив 2,4 млрд доларів. Це на 200 млн 

доларів менше, ніж було 2017 року (2,6 млрд доларів).  

      Інвестиції спрямовувалися у вже розвинені сфери діяльності такі як оптова 

та роздрібна  торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Понад 

половина інвестицій пішла у реальний сектор економіки - 58% вкладень 

інвесторів, або 1,4 млрд доларів. Національним банком було підраховано, що 

решта 42% були спрямовані у фінансовий сектор, а з них майже половина – 

операції банківського сектора з переоформлення боргу на статутний капітал. 

      До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 28,1 %, Нідерланди – 20,6%, 

Велика Британія – 6,1%, Німеччина – 5,5 %, Австрія – 3,4%, Віргінські Острови 

(Брит.) - 4,1%, і Швейцарія – 4,7% [5]. 

      «За результатами року переважав приплив приватного сектора, проте напри-

кінці року значно збільшилася роль державного сектора. Зокрема, в IV кварталі 

уряд розмістив єврооблігації на 2 млрд доларів і залучив фінансування від 

Світового банку та ЄС на загальну суму в 1 млрд доларів в еквіваленті", – 

підкреслили в НБУ [6]. 

        Можна відзначити формування певних тенденцій, які якісно характери-

зують розвиток іноземного інвестування в Україні: 

• переважання партнерів із країн офшорних зон та країн із режимом 

зниженого оподаткування (за кількістю інвестицій) і партнерів із 

промислово розвинутих країн (по об’єму інвестицій); 

• реалізація сумісних інвестиційних проектів, як правило, на двохсторонній 

основі; 

• орієнтація підприємств з іноземним капіталом на виробництво товарів, 

якими світові ринки практично насичені, і на сферу послуг; 

• обережність західних партнерів відносно збільшення інвестицій, що 

обумовлено відсутністю надійних гарантій по їх захисту; 

• нерівномірність розподілу інвестицій по галузях і регіонах України, їх 

зосередженість в промислових центрах України, і переважно в Києві; 

• велика питома вага майнових вкладів іноземних інвестицій в загальних 
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об’ємах інвестицій, слабке використання механізмів фінансового ринку 

для інвестування. 

        Найбільш привабливі напрямки для інвестицій сьогодні пов'язані із рефор-

мою енергоефективності, дерегуляцією в будівництві та децентралізацією. 

Інвестиційний потенціал у сфері енергоефективності сьогодні сягає 40-45 млрд. 

дол. США. У січні 2019 року у швейцарському містечку Давос відбулося 

підписання угоди між норвезькою NBT, французькою Total і Європейським 

банком реконструкції та розвитку щодо реалізації проекту вітрової енергетики 

"Сиваш". Церемонія підписання відбулася за участі президента Петра 

Порошенка та президента ЄБРР Суми Чакрабарті. Президент ЄБРР сказав, що 

підписання цього документу показує, що Україна реформується. Вона вже 

реформує свою енергетику кілька років, наближаючись до стандартів ЄС. 

Прихід NBT і Total показує, що Україна тепер другий за розміром європейський 

ринок. NBT матиме ще більше проектів. Також Чакрабарті наголосив, що 

Україна стане лідером у даній галузі, адже це найбільший проект вітрової 

енергетики. Раніше повідомлялося про намір компанії NBT інвестувати близько 

400 млн доларів у будівництво 64 вітрових електроустановок загальною 

потужністю до 250 МВт, що розташуються на 1300 га у Херсонській області [8]. 

      Щодо децентралізації, то сьогодні нова система менеджменту країни робить 

перші кроки щодо залучення інвесторів у свої громади. Посилюється діалог 

бізнесу та місцевого самоврядування, так як бізнес-інвестору потрібні освічені 

люди, якісні послуги освіти та перекваліфікації, відповідно розвинена 

медицина, соціальна сфера, інфраструктура. Об'єднані територіальні громади у 

деякій мірі мають бути готові до розвитку бізнесу на місцевому рівні та 

залученню інвестицій відносно власними силами.  

      В одному зі своїх інтерв'ю президент України Петро Олексійович 

Порошенко заявив, що інвестори чекають аби ті досягнення, які були здійснені 

стосовно покращення інвестиційного клімату держави і дозволили Україні 

перейти зі 153-го, 112-го до 71-го місця рейтингу Doing business у поточному 

році були обов'язково збереженими.  
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      Отже, для того, щоб забезпечити сприятливий інвестиційний клімат 

економіка України потребує реалізації таких заходів: удосконалення правової й 

організаційної бази, надання урядових гарантій інвесторам і закріплення їх на 

законодавчому рівні, боротьба з корупцією, зменшення кількості регулятивних 

процедур, податкова і судова реформа, вдосконалення регулювання 

фінансового ринку, а також усунення конфлікту на Сході України. Вирішення 

саме цих завдань здатне стати реальним стимулом для більшого припливу 

іноземних коштів у національну економіку в умовах нестачі внутрішніх джерел 

фінансування [10]. 
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Складовим компонентом механізму ринкової економіки є конкуренція. Це 

економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками 

продукції, робіт, послуг щодо задоволення своїх інтересів, пов’язаних з 

продажем цієї продукції, виконаних робіт, наданням послуг одним і тим же 

споживачам. Основне завдання і головна функція конкуренції – завоювати 

ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити 

одержання сталого прибутку [15, с. 108]. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства може проводитися різними 

методами. Основними з них є [30, c. 72]: 

І. Метод різниць. Його суть полягає у визначенні переваг та недо¬ліків 

підприємства за окремими показниками, що порівнюються (об’єктами оцінки). 

При застосуванні даного методу підприємство, що оцінюється, 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018
http://www.spilnota.net.ua/%20ua/article/id-1666/
http://www.spilnota.net.ua/%20ua/article/id-1666/
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порівнюється тільки з одним підприємством-конкурентом. За кожним з 

показників, що порівнюються, визначається не тільки позиція оціню¬ваного 

підприємства, а й кількісний розрив у досягнутих значеннях. 

Важливим складовим компонентом ринкової економіки є конкуренція. 

Вона являє собою економічну боротьбу, суперництво між відособленими 

виробниками матеріальних благ та послуг з метою панування на ринку та 

одержання сталого прибутку. 

Конкуренція має негативні й позитивні риси. До негативних відносяться: 

витиснення дрібних виробників великим капіталом, розорення одних і 

збагачення інших, посилення соціальної несправедливості, значне зростання 

майнової диференціації населення, загострення безробіття, інфляції тощо. 

Водночас конкуренція має позитивні риси. Вона є рушійною силою ринкової 

економіки, оскільки стимулює економію матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів, примушує постійно поновлювати асортимент, пильно стежити за 

науково-технічними новинками і активно впроваджувати їх у виробництво. 

Для виникнення конкуренції потрібні певні умови. Серед них найваж-

ливіші такі: наявність на ринку великого числа незалежно діючих виробників 

одного і того ж продукту чи послуги, свобода вибору господарської діяльності 

виробників, відповідність між попитом і пропозицією, наявність ринку засобів 

виробництва, який дає можливість вільного вибору господарської діяльності. 

В сучасній економічній літературі існує багато визначень поняття 

«конкурентоспроможність підприємства». Першим в науковий обіг це поняття 

ввів М.Портер, визначаючи його як «здатність підприємства утримувати 

конкурентну перевагу над конкурентами на ринку». Під конкурентною 

перевагою автор мав на увазі «продуктивність використання ресурсів», де 

критерієм виступає рентабельність виробництва. В подальших своїх роботах 

автор розширив визначення поняття конкурентоспроможність «це реальна і 

потенціальна можливість фірм за існуючих умов проектувати, виготовляти, 

збувати товари, які за ціновими й неціновими характеристиками привабливіші 

для споживачів, ніж товари їх конкурентів». 
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В ринковій економіці кожне підприємство. в тому числі і м’ясопереробне, 

функціонує в певному конкурентному середовищі, тому при аналізі його 

конкурентоспроможності необхідно це враховувати. До складових конкурент-

ного середовища можна віднести конкурентів, постачальників, покупців 

(споживачів), виробників товарів-замінників та потенційно нові (можливі) 

конкуренти. Аналіз робіт авторів М.Портера, А.А. Томпсона–А.Дж.Стрікленда, 

Смольянової Є.Л. та ін. показав, що залежно від наукових поглядів автори по-

різному обґрунтовують комплекс факторів, що впливають на конкурентне 

середовище підприємства, а через нього і на конкурентоспроможність 

підприємства. Поняття фактор (від лат. factor – той, що обумовлює) у наукових 

дослідженнях використовується у двох взаємопов’язаних значеннях: умова, яка 

забезпечує здійснення операцій та потенційна сила, тобто причина зміни 

результатів діяльності. 

Категорія «конкурентоспроможність підприємства» характеризується 

переліком наступних властивостей: порівнюваність, просторовість, динаміч-

ність, предметність, атрибутивність, системність, об’єктивність. 

Порівнюваність вказує на те, що конкурентоспроможність підприємства 

визначається та досліджується порівняно з реальними конкурентами, які 

виготовляють аналогічну продукцію чи надають послуги і функціонують на 

одному й тому ж ринку. 

 Просторовість означає те, що конкурентоспроможність підприємства 

визначається у межах певного конкретного ринку, адже за рівних умов 

підприємство може бути конкурентоспроможним на одному ринку та 

неконкурентоспроможним – на іншому. 

Динамічність свідчить про те, що поняття конкурентоспроможності є обме-

женим у часі, оскільки підприємство може бути конкурентоспроможним в 

одному періоді, і позбутися цих позицій в іншому. Тому, дослідження конкурен-

тоспроможності підприємства потребує постійної оцінки її рівня, моніторингу 

показників, що її характеризують та дослідження джерел її формування: техніко-
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екологічних, виробничих, реалізаційних, маркетингових, професійно-кваліфіка-

ційно-кадрових, інноваційно-інвестиційних, організаційно-економічних. 

Предметність передбачає виділення набору параметрів, які формують 

конкурентоспроможність підприємства, а саме: високу якість продукції; 

використання сучасних технічних засобів та технологій; високий рівень 

кваліфікації персоналу; формування позитивного іміджу підприємства та його 

продукції в свідомості споживачів; застосування комплексу маркетингу при 

просуванні продукції на ринок; забезпеченість підприємства матеріальними, 

трудовими та фінансовими ресурсами; наявність патентів на унікальні 

винаходи; використання прогресивних управлінських технологій тощо. 
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На всіх етапах розвитку економіки основною її ланкою є підприємство. Як 

господарюючий суб’єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну, 

іншу господарську діяльність. Успішна реалізація стратегії розвитку підприємства 

передбачає здійснення не лише результативної, а й ефективної господарської дія-

льності. Аби бути успішною впродовж тривалого часу, щоб вижити і досягти сво-

їх цілей, діяльність підприємства має бути як результативною, так і ефективною. 

Зміст категорії ефективність складний та багатогранний, і не існує єдино-

го визначення цього поняття. Категорія «ефективність» на рівні підприємства 

характеризує зв’язок між величиною отриманого результату (ефекту) його 

діяльності й кількістю інвестованих або витрачених у виробництві ресурсів. 

Розкриттю сутності ефективності діяльності підприємства допомагає розмежу-

вання і чітке визначення таких категорій, як ефект; ефективність діяльності 

підприємства; критерій ефективності. 

Процес вимірювання очікуваного чи досягнутого рівня ефективності 

діяльності підприємства методично пов’язаний, передусім, із визначенням 

належного критерію і формуванням відповідної системи показників [1, c. 91]. 

Критерій ефективності - категорія, яка вказує на підстави для оцінки ефектив-

ності, є її мірилом. Кількісна визначеність і зміст критерію відображаються в 
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конкретних показниках ефективності діяльності підприємства. 

Система показників оцінки економічної ефективності діяльності 

підприємства включає кілька груп показників: 

1) узагальнюючі показники ефективності діяльності; 

2) показники ефективності використання праці (персоналу); 

3) показники ефективності використання виробничих (основних та 

оборотних) фондів; 

4) показники ефективності використання матеріальних ресурсів; 

5) показники ефективності використання фінансових коштів; 

6) показники якості продукції [ 2, c. 85 ]. 

Комплексна оцінка ефективності діяльності підприємства дозволяє вияви-

ти фактори впливу на неї, проаналізувати адекватність прийнятих управлінських 

рішень та дає змогу коригувати процес управління ефективністю. 

У сучасних умовах господарювання підвищення ефективності діяльності 

підприємства є головним стратегічним напрямом розвитку всіх галузей 

економіки, об’єктивною необхідністю, викликаною вимогами економічних 

законів. Сутність проблеми підвищення ефективності полягає в тому, щоб на 

кожну одиницю витрат досягти максимального результату[ 3, c. 196 ]. 

Основними факторами підвищення ефективності діяльності підприємства, 

на нашу думку, є: прискорення науково-технічного прогресу, підвищення 

технічного рівня виробництва, інноваційна політика, структурна перебудова 

економіки, вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна 

обсягу і структури виробництва, поліпшення якості природних ресурсів та інші. 

Важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності діяльності 

підприємства. Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності 

підприємства можна виділити три напрямки підвищення: ресурсний, техноло-

гічний та організаційний. 

Найбільш проблемним з точки зору підвищення ефективності викорис-

тання ресурсом виступає персонал підприємства. Напрямками підвищення 

ефективності роботи персоналу є: формування оптимального складу персоналу; 
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заміна діючих технічних засобів на прогресивніші; модернізація устаткування; 

удосконалення управління та організації виробництва і праці; поглиблення 

спеціалізації виробництва; збільшення реального фонду робочого часу; 

застосування системи участі робітників у прибутках. 

Важливою складовою ефективності підприємства, а отже, і значним 

резервом її підвищення, є організація виробничого процесу. У конкретних 

умовах підприємства слід проаналізувати всі аспекти, що визначають 

ефективність організації робіт - від рівня робочого місця окремого робітника чи 

спеціаліста до рівня підприємства в цілому. 

Таким чином проблема визначення ефективності діяльності підприємства 

та пошуку шляхів її підвищення є складною і  потребує досліджень. Адже будь-

яке підприємство - це складна система, яку важко спростити, не втративши при 

цьому її суттєвих характеристик. На кожному етапі діяльності підприємства 

менеджери мають звертатися до найбільш актуальних і суттєвих за 

результативністю з них.  
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