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Андрієць К.В. 
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ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА  МЕТОДИ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

В умовах світової фінансово-економічної кризи, 

скорочення попиту на світових ринках, постійної нестачі 

фінансових ресурсів, банкрутства та ліквідації суб’єктів 

господарювання, а також враховуючи високий рівень морального 

й фізичного зносу обладнання підприємств України, як ніколи 

постає проблема найбільш раціонального та ефективного 

використання їх основних фондів. Тому актуальною проблемою є 

визначення ефективності використання основних засобів 

виробництва з урахуванням оцінки їх технічного стану, 

використання та виявлення резервів їх підвищення, а також 

виявлення найбільш важливих чинників, які впливають на зміну 

рівня використання основних фондів суб’єктами господарювання. 

Сучасна наука виробила велику кількість підходів до оцінювання 

ефективності використання основних фондів. Так, С.Ф. 

Покропивний, В.І. Мацибора та В.К. Збарський вважають, що 

головною ознакою ефективного використання основних фондів 

підприємства є зростання обсягу виробництва його продукції. 

Забезпечення високих темпів розвитку виробництва та 

підвищення його ефективності можливе лише за умови 

інтенсивного відтворення й раціонального використання основних 

фондів [1; 2]. 

І.В. Ковальчук підкреслює, що в процесі господарювання 

менеджмент підприємства має спрямовувати свої зусилля на 

вирішення проблеми ефективного управління ресурсами і, 

відповідно, основними фондами, оскільки при неможливості 

залучення додаткових ресурсів через обмежені фінансові 

можливості підприємства вирішити проблему максимізації 

прибутку можна лише за рахунок підвищення ефективності 

використання наявних ресурсів [3]. В сучасних умовах 

господарювання менеджмент підприємств постійно стикається з 

проблемою нестачі фінансових ресурсів, що унеможливлює 

інвестування розвитку виробництва, потребує постійної 

оптимізації та мінімізації витрат, у тому числі скорочення витрат 



 

7 

 

на ремонти та обслуговування основних фондів, часом при 

високих виробничих програмах, що потребує постійного 

моніторингу й оцінювання їх використання. 

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і 

функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній 

споживчій формі, а їхня вартість переноситься на вартість 

продукції, що виробляється, частинами в міру спрацювання у 

вигляді амортизаційних відрахувань. 

На підприємстві існують виробничі та невиробничі 

основні фонди. 

В даний час статистичні органи класифікують основні 

фонди промисловості по таких основних групах: 

1. Будівлі. До цієї групи відносять будівлі основних, 

допоміжних і обслуговуючих цехів, а також адміністративної 

будинку підприємств. 

2. Споруди. Сюди входять підземні і відкриті гірські 

виробітки, нафтові і газові свердловини, гідротехнічної й іншої 

споруди. 

3. Передатні пристрої. Це пристрої, за допомогою яких 

відбувається передача, наприклад, електричної або іншої енергії 

до місць її споживання. 

4. Машини й устаткування. У цю групу входять усі види 

технологічного устаткування, а також первинні і вторинні 

двигуни. 

5. Транспортні засоби. У їхній склад входять усі види 

транспортних засобів, у тому числі: цеховий, міжцеховий і 

міжзаводський транспорт, річковий і морський флот рибної 

промисловості, трубопровідний магістральний транспорт і т.д. 

6. Інструмент, виробничий і господарський інвентар . 

Важливо також приділяти увагу питанням амортизації. 

Амортизація в промисловості - це планове погашення вартості 

основних фондів (у міру їхнього зносу) шляхом її перенесення на 

виготовлену продукцію. Вона виконує такі основні задачі: 

1) дозволяє визначити сукупні суспільні витрати 

виробництва. У цій ролі амортизація необхідна для числення 

обсягу і динаміки національного доходу в країні; 

2) характеризує в узагальненій формі ступінь зносу основних 

фондів, що необхідно для планування процесу їхній відтворення; 

3) створює грошовий фонд для заміни засобів праці, що 

зносилися, і їхнього капітального ремонту. 
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Оцінка використання основних виробничих фондів 

значною мірою залежить від правильного визначення критерію і 

показників ефективності. Економічна наука і практика виробили 

систему показників ефективності використання основних фондів 

промисловості, в якій можна виділити дві основні групи: 

економічні і техніко-економічні.  

До складу першої увійшли показники, що пов'язані з дією 

закону вартості, товарно-грошових відносин і господарського 

розрахунку. 

До другої групи належать якісні і кількісні показники, за 

допомогою яких характеризують використання основних 

виробничих фондів і, передусім, їх активної частини. 

Підвищення ефективності використання основних фондів 

у даний час, коли в країні спостерігається повсюдний і 

глобальний спад виробництва, має величезне значення. 

Підприємства, що розташовують основними фондами, що 

достались у спадщину від соціалістичної економіки, повинні не 

тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективно 

використовувати те що їсти, особливо в існуючих умовах 

дефіциту фінансів і виробничих інвестицій. 

Будь-який комплекс заходів щодо поліпшення 

використання виробничих потужностей і основних фондів, 

повинний передбачати забезпечення росту обсягів виробництва 

продукції насамперед за рахунок більш повного й ефективного 

використання внутрішньогосподарських резервів і шляхом більш 

повного використання машин і устаткування, підвищення 

коефіцієнта змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів 

освоєння знову вводимих у дію потужностей[4]. 
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ АКТИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

На сьогоднішній день в Україні утворилась нова 

економічна система, що побудована на ринкових відносинах. 

Якісні зміни торкнулися всіх ділянок управління, в тому числі і 

бухгалтерський облік. Зміст фінансово-економічного аналізу 

діяльності підприємства передбачає розв’язання широкого кола 

найрізноманітніших задач, які охоплюють всю фінансово- 

господарську діяльність підприємства [1]. 

 Ефективність аналізу повинна спиратися на науково-

обґрунтоване дослідження цього складного та важливого питання. 

Для здійснення управління фінансами підприємством необхідно 

використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби 

побудови різноманітних інформаційних систем.  

Найсуттєвіше значення для організації фінансово-

економічного аналізу роботи підприємства має, насамперед, 

забезпечити ефективну та стабільну фінансово-господарську 

діяльність, визначити резерви підвищення її прибутковості і 

платоспроможності. Все це свідчить про важливість розкриття у 

відповідному обсягу теми сутності обліку і аналізу фінансових 

активів підприємствах [3]. 

 Підприємства різних форм власності, різних сфер 

діяльності мають у своєму розпорядженні певну суму фінансово-

господарських засобів, які забезпечують здійснення 

господарського обороту. Правильність вкладення фінансових 

засобів в активи є однією з найважливіших ознак стійкості 

фінансового стану підприємства [4].  

До активів відносяться всі види майна підприємства, що 

належить йому на правах власності і використовуються для 
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здійснення статутної діяльності. Саме розуміння активів як 

джерела отримання грошових потоків і є основою політики 

управління активами будь-якого підприємства. 

Активи — це ресурси, контрольовані підприємством в 

результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 

призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому [2]. 

Активи підприємства класифікують за такими ознаками: 

 — від об’єкту фінансового управління; 

 — від речової форми об’єкту інвестування; 

 — від строку отримання грошового потоку; 

 — за формою отримання; 

 — за регулярністю отримання доходу; 

 — залежно від ступеня ризику; 

 — залежно від оборотності; 

 — залежно від ступеня ліквідності. 

Грошові кошти на підприємстві спочатку формуються в 

процесі утворення статутного фонду. У подальшому вони 

інвестуються для забезпечення виробничо-господарської 

діяльності, розширення та розвитку виробництва. Саме так 

підприємства дістають можливість виробляти та збувати 

продукцію, одержувати доходи. Кошти підприємств зберігаються 

в касах, а також на поточному, валютному та інших рахунках у 

банківських установах.  

Грошові фонди — це частина грошових коштів, які мають 

цільове спрямування. До грошових фондів належать: статутний 

фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд (на державних 

підприємствах), резервний фонд та інші. 

Статутний фонд використовується підприємством для 

інвестування коштів в оборотні та основні фонди. Фонд оплати 

праці — для виплати основної та додаткової заробітної плати 

працівникам. Амортизаційний фонд — для фінансування 

відтворення основних і позаоборотних активів. Резервний фонд — 

для покриття збитків, подолання тимчасових фінансових 

ускладнень.  

До активів відносяться всі види майна підприємства, що 

належить йому на правах власності і використовуються для 

здійснення статутної діяльності. Саме розуміння активів як 

джерела отримання грошових потоків і є основою політики 

управління активами будь-якого підприємства [5]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются истоки, предпосылки 

возникновения и основания экономического анализа права, 

представляющего собой одно из современных течений научной 

мысли. Экономический анализ права, по существу являющийся 

междисциплинарным направлением, включает в себя ряд 

направлений и теорий, и в конечном счете, представляет собой 

распространение экономических методов исследования на 

правовую сферу. В работе анализируются критерии оценки 

экономической эффективности правовых норм.  

Ключевые слова: экономический анализ права, экономика права, 

критерии эффективности правовых норм, теория рационального 

выбора, критерии оценки 

  

Введение 

          Экономический анализ права – одно из наиболее значимых 

направлений исследования права в целом, а также отдельных 

правовых явлений, число публикаций которых постоянно растет 
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[1; 2; 3; 4; 5; 6]. Истоки экономического анализа права, очевидно, 

относятся к 60-м годам XX века, когда в США начали читать курс 

«Экономика права» или экономический анализ права. По мнению 

одного из родоначальников экономического анализа права 

Р.Познера нормы общего права следуют логике эффективности 

[7].  

Экономический анализ права, своеобразным прологом  

которого стали высказанные еще в конце XIX века австрийским 

экономистом Виктором Матайя правовые идеи [8], получили 

весьма значительное распространение в США, восприняты 

юриспруденцией Великобритании, в определенной мере 

Германии и постепенно «завоевывают место под солнцем» в 

Европе. В США теория экономического анализа права стала 

составной частью юридической науки, а учебная дисциплина 

«право и экономика», - университетского образования и сегодня 

является необходимым элементом американской правовой 

культуры. Нельзя не отметить заметного роста публикаций, 

посвященных тематике экономического анализа права или 

экономики права, что порой рассматривается как синонимы, в 

России. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время 

экономический анализ права не представляет собой единой 

теории, а объединяет в себе ряд относительно самостоятельных 

течений научной мысли, объединяющим началом которых 

является стремление использования экономического 

инструментария, методологии и исходных предпосылок и прежде 

всего теории рационального выбора для анализа правовых 

явлений. 

 Истоки экономического анализа права США лежат в 

плоскости, во-первых, противостояния правового реализма 

(исходной идеей которого была теория неопределенности права, 

признававшего право судебного контроля над действиями 

законодателя) (Оливер Уэнделл Холмс), допускавшего 

использование внешних критериев для исследования права, и 

позитивизма, во-вторых, распространения, начиная с XIX века 

концепции утилитаризма, являвшегося теоретической основой 

экономики благосостояния. Вместе с тем было бы не точно 

рассматривать школу правового реализма в качестве 

своеобразного предтечи идей правового реализма. Очевидно, 

следует согласиться с К. Грехениг и М. Гелтер в том, что 
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экономический анализ права является и продолжением, и 

реакцией на идеи правового реализма [9]. 

Экономический анализ права развивается в рамках 

Чикагской и австрийской школ. Исходной посылкой Чикагской 

школы является высказанная Р. Познером в своей 

фундаментальной работе «Экономический анализ права» (1972 г) 

мысль о необходимости разработки правового равновесия, 

оптимального соотношения, затрат, убытков и степени наказания 

в правоотношениях [3]. В свою очередь основные отличия 

австрийской школы состоят в иных исходных предпосылках, 

особом перечне решаемых задач и итоговых выводах. 

Заслуживают внимания оценки ряда видных юристов, 

полагающих, что основополагающие идеи автрийской школы 

дают возможность лучше понять правовые институты [10, 1050] 

 

Экономический анализ права в Европе  

Несмотря на то, что экономический анализ права в Европе 

стал предметом исследований, начиная с конца 70-х – начала 80-х 

годов прошлого века, он по-прежнему остается на периферии 

правового дискурса. В настоящее время в Европе экономический 

анализ права используется, как правило, лишь в качестве одной из 

разновидностей телеологического (целевого) метода толкования 

права и в принципе может применяться в качестве элемента 

общеправовых принципов. 

По мнению одного из наиболее крупных теоретиков 

экономического анализа права В.Л.  

Тамбовцева экономическая теория права «…представляет собой 

одно из современных направлений экономической науки, 

относимых к так называемой неоинституциональной экономике» 

[11, 30 - 31]. Положения теории рационального выбора и 

неоинституционализма, составляющие основания экономического 

анализа права, позволяют, прежде всего, определить это научное 

направление как междисциплинарное, входящее в предмет 

юридической науки. Поясним эту, возможно, неоднозначную 

мысль. Предмет любой научной дисциплины, как представляется, 

конструируется научным сообществом (отнюдь не по произволу) 

в рамках объекта - правовой реальности. Так как право, как и 

любое социальное явление, не существует «само по себе», вне 

политических, экономических и т.д. явлений, для изучения 

правовой реальности неизбежно требуется «выходить» за рамки 
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права и включать в предмет юриспруденции, например, политику 

для уяснения содержания конституционного права, экономику для 

гражданского права, демографию для права социального 

обеспечения и т.д. Более того, юридическая наука, если она не 

хочет оставаться в рамках юридического догматизма, не может не 

основываться на положениях социальной философии для 

прояснения социальной сущности права. Использование 

общенаучных и всеобщих методов познания (по традиционной их 

классификации) - общая тенденция, свойственная для всех 

социальных (да и естественных) наук. Поэтому использование 

методологии неоинституционализма или экономического анализа 

права как раз и представляет собой несколько иной угол зрения на 

право, то есть, конструирование правовой онтологии, предмета 

юридической науки. Другими словами, в экономическом анализе 

права акцент делается на исходном объекте - праве, который 

изучается (тем самым входит в предмет) с помощью методологии 

неоинституционализма, экономического анализа права. 

«Экономический подход к праву, - справедливо 

утверждает В.Л. Тамбовцев, - существенно изменяет сам характер 

теоретических рассуждений юристов о праве, что вызвано 

проникновением экономического стиля мышления в данную 

область. Для «старой» юриспруденции в значительной мере был 

характерен так называемый юридический позитивизм, суть 

которого заключается в том, что любое решение законодателя 

принимается как данность, фактически не подлежащая 

обсуждению с точки зрения его социальных или экономических 

функций: закон таков, каков он есть (вспомните известную 

латынь: «dura lex, sed lex»), a обсуждения и анализа достойны 

только проблемы его применения, включая соответствие ранее 

принятым законам. Экономическому стилю мышления, напротив, 

свойственны альтернативность, стремление к сопоставлению 

различных вариантов достижения целей, сравнению результатов и 

издержек и т.п. Тем самым закон не воспринимается как 

«объективная реальность», он есть не более чем один из 

возможных альтернативных путей достижения определенной 

цели, о нем можно и нужно рассуждать с точки зрения 

эффективности реализации соответствующей цели. Легко 

увидеть, что такой подход к законам и законодательной 

деятельности - прямое следствие концепции функционирования 

политического рынка, сформированной в рамках программы 
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«экономического империализма», расширения сферы применения 

экономического подхода за пределы традиционного предмета 

экономической теории» [11, 30]. Интересно, что становление 

экономического анализа права связано с так называемой 

«теоремой Р. Коуза», в соответствии с которой причина 

существования правовой системы (шире - формального 

социального института) - неравенство нулю трансакционных 

издержек. Положительные трансакционные издержки, - 

комментирует теорию Р. Коуза В.Л. Тамбовцев, - 

препятствующие ведению переговоров и заключению 

обоюдовыгодной сделки, приводят к тому, что юридические 

правила становятся значимыми. «Таким образом, роль суда, с 

экономической точки зрения, сводится к тому, чтобы заменить 

собой отсутствующий рынок с нулевыми трансакционными 

издержками. Исходя из теоремы, любое правило, начиная с 

детально проработанных систем нормативных актов (кодексов) и 

заканчивая простейшими правилами обычного права, необходимо 

рассматривать как механизм, призванный решать проблему 

минимизации трансакционных издержек, то есть 

общеэкономическую проблему» [11, 32]. Не оспаривая важности 

права для минимизации трансакционных издержек, заметим, что в 

данном случае речь идет о праве как формальном институте в 

духе структурно-функционального анализа, существующего для 

решения задач «социальной инженерии» в духе Р. Паунда [12]. 

Право как социальный институт уподобляется в некотором 

смысле кибернетическому «черному ящику». Даже Т. Парсонс 

пошел в этом вопросе дальше, наделяя социальные институты 

некоторыми содержательными (культурными, социальными и 

социально-психологическими) характеристиками, включая 

экспектации акторов [13; 14]. Между тем, в современной 

социологической науке социальный институт трактуется гораздо 

более персоналистски - как многократно повторяющиеся действия 

и ментальные представления конкретных людей, носителей 

социальных статусов. Тенденция сводить объяснение социальных 

процессов к анализу социальных, экономических или культурных 

переменных привела к тому, что значение институциональных и 

организационных форм в социальной жизни оказалось близким к 

нулю [15; 16, 149 – 176]. Поэтому не случайно одни и те же 

правовые или политические (видимо, и экономические тоже) 

институты в разных культурных контекстах «действуют» по-
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разному, демонстрируя различную эффективность и легитимность 

[17, 151; 18]. Кроме того, формалистическая трактовка 

социального института несколько противоречит постулату 

методологического индивидуализма - краеугольного камня 

экономического анализа права, о котором речь пойдет ниже. 

Экономический анализ права представляет собой 

распространение экономических методов исследования на 

правовую сферу и по существу является междисциплинарным 

направлением, подходом в исследованиях права. В качестве 

своеобразного примера можно сослаться на Г.А. Гаджиева, 

который пишет: «Содержанием конституционной экономики … 

является выработка в процессе интерпретации базовых для 

экономики принципов различного рода правил, императивов, 

запретов и рекомендаций, которые были бы логичными исходя из 

внутренней логики права, но и эффективными с экономической 

точки зрения. И это означает, что в интерпретации судов, 

присутствует, как отмечает Р. Познер, «неявный экономический 

смысл» [19, 38].  

В конечном счете, экономический анализ права 

представляет собой развитие теории рационального выбора или 

теории общественного выбора, соединенной с концепцией нового 

институционализма. По существу, эти теории ничто иное как 

социологические направления исследований социальной 

реальности. В конечном счете, очевидна значимость 

экономического анализа права, как для нормотворчества, так и 

для правоприменения, для осуществления правовых реформ, 

улучшения не только отдельных нормативно-правовых актов, но и 

всей системы права, а равно всей системы, обеспечивающей их 

реализацию в реальной жизни [2, 16]. 

В одном из энциклопедических словарей теория 

рационального выбора рассматривается как «формальный и 

дескриптивный подход к рассмотрению и объяснению социальной 

жизни в современном социально-научном знании, согласно 

которому социальная жизнь поддается объяснению с точки зрения 

актов «рационального выбора» действующих субъектов. Теория 

рационального выбора придерживается позиций 

методологического индивидуализма и пытается объяснить 

результаты социально взаимодействия решениями, 

принимаемыми рационально действующими субъектами. 

Общим…является инструментальная концепция индивидуальной 
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рациональности, посредством которой индивиды максимизируют 

свою ожидаемую пользу формально предсказуемым образом. 

Широкое использование теории рационального выбора в 

исследованиях, проводимых в области социальных и 

политических наук, можно рассматривать как своеобразную 

«интервенцию» модели homo oeconomicus в эти дисциплины…. 

Принадлежа к числу дескриптивных подходов в социальном 

теоретизировании, теория рационального выбора пытается 

исходить из строгих теоретических моделей и объяснять 

человеческое поведение на основе относительно небольшого 

числа теоретических предположений относительно 

«рациональности человеческого поведения». Эти положения, как 

правило, касаются максимизации пользы, последовательности 

рационального действия, принятия решений в ситуации 

неопределенности, главенствующей роли принципа 

методологического индивидуализма при объяснении результатов 

коллективного действия, а также неизменности структуры вкусов 

и предпочтений действующих лиц» [20, 173]. 

Предтечей теории рационального выбора является 

неоинституционализм [21, 20]. 

Однако, нельзя не отметить и обратное, а именно то, что в 

среде экономистов, которые сравнительно долго были уверены в 

том, что экономика формирует законы, оспаривали влияние 

правовых институтов на экономическую деятельность, а право, со 

ссылкой на Эрнандо де Сото, издавна является 

«…отсутствующим ингредиентом» экономического дискурса» 

постепенно произошла переоценка ценностей и сформировалось 

понимание того, что «…существующие законы управляют 

поведением агентов экономической деятельности» [22, 43]. 

 

Критерии оценки экономической эффективности 

правовых норм 

В качестве основополагающего критерия оценки правовых 

норм предлагается их экономическая эффективность, 

включающая в себя два компонента: (1) цель деятельности и (2) 

обладающие ценностью ресурсы. Понятно, что максимальная 

эффективность достигается при получении людьми заданного 

результата при заданных усилиях или же при получении 

заданного результата при минимальных усилиях. Результатом при 
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этих условиях становится определенный уровень благосостояния, 

а усилия измеряются в единицах затраченных ресурсов [7, 29]. 

В экономической теории выработаны несколько критериев 

оценки эффективности правовых норм [7, 10 - 15]. В их числе: (1) 

критерий эффективности Паретто, согласно которому если закон 

или судебное решение сможет улучшить положение хотя бы 

одного члена общества и при этом положение иных членов 

общества не пострадает, то они должны быть признаны 

эффективными; (2) критерий Калдора – Хикса, предполагающий 

сравнение одной группы с потерями другой. Другими словами 

«состояние А является предпочтительным по сравнению с 

состоянием В, если те, кто получает выгоду от перехода к 

состоянию А, могут компенсировать убытки тех, кто понес их от 

этого перехода, и все равно остаться в выигрыше» [8, 35]; (3) 

предложенный Р. Познером критерий максимизации богатства, 

согласно которому правомочие передается тем, кто готов 

заплатить за него больше (богатство как измеритель 

максимизации полезности). По мнению, например, Р. Дворкина 

выделение данного критерия безосновательно, поскольку 

богатый, не нуждающийся в каком-либо праве (благе) настолько, 

насколько в нем нуждается бедный, в любом случае может за него 

заплатить больше и, исходя из максимизации богатства, очевидно, 

его получит; (4) критерий Ролза, предложившего оценивать 

благосостояние общества по благосостоянию самого слабого его 

члена. 

Каждый из вышеперечисленных критериев далеко не 

безупречен и в правоприменительной практике демонстрирует не 

только объективные пределы, но и целый ряд присущих ему 

сложностей. В этой связи, очевидно, необходимо направить 

усилия на выработку единого критерия экономической 

эффективности правовых норм. 

Обоснованность экономического анализа права 

эффективностью правовых норм в юридической литературе 

нередко критикуется в связи с тем, что основным принципом 

права  является справедливость, о которой в первую очередь 

обязан заботиться закон [7, 15]. При этом справедливость и 

эффективность обычно рассматриваются как понятия 

противоположные. 
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Заключение 

Экономический анализ права сегодня предстает как 

течение научной мысли, включающее в себя ряд направлений и 

теорий, открывающих широкие возможности гибкого 

реагирования на происходящие изменения в социальной жизни. 

Учитывая сказанное, очевидна перспективность и научно-

практическая востребованность экономического анализа права, а в 

этой связи необходимость его глубокого и всестороннего 

изучения, развивающего в рамках Чикагской и австрийской 

школы экономики права. В последние годы нарастает интерес к 

проблематике экономического анализа права в российской 

экономической и юридической литературе. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

 

В умовах сучасної ринкової економіки професійний 

розвиток персоналу – одна з найбільш важливих складових 

підвищення ступеню ефективності виробництва та вдосконалення 
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діяльності підприємства в цілому. Рівень професійної підготовки 

працівників забезпечує успішне функціонування організації як 

цілісної системи, значущим елементом якої є персонал.  

Менеджмент будь-якої організації повинен базуватися на 

підходах до самовдосконалення кожного працівника за рахунок 

поліпшення не лише професійних знань, умінь та навичок, але і 

всебічного розвитку його як особистості. Виходячи з цього, одним 

з перспективних та актуальних напрямів сучасного менеджменту 

є самоменеджмент, який є послідовним і цілеспрямованим 

використанням працівником випробуваних методів і практичних 

прийомів роботи в повсякденній діяльності для підвищення 

ефективності виконуваних процедур і операцій та досягнення 

поставлених цілей. 

Вивченню комплексу питань, що стосуються основ 

самоменеджменту як засобу успішного становлення особистості, 

присвячено низку досліджень багатьох зарубіжних та вітчизняних 

вчених, серед яких М. Вудкок, Л. Зайверт, Д. Лінман, Д. Френсіс, 

Г. Бондаренко, В. Колпаков та ін. 

Самоменеджмент спрямований на максимальне 

використання людиною власних можливостей і свідоме 

управління своїм робочим часом [2], тому даний напрям є одним з 

найбільш важливих елементів професійного розвитку та 

успішного становлення працівника.  

Дослідники М. Вудкок і Д. Френсіс виділили низку 

специфічних факторів, що певним чином перешкоджають успіху і 

тим самим зумовлюють нагальну потребу розвитку 

самоменеджменту персоналу. Основними з даних обмежень є: 

1. Невміння управляти собою: нездатність повною мірою 

використовувати свій час, енергію, вміння. 

2. Розмиті особисті цінності: відсутність їх ясного 

розуміння; наявність цінностей , що не відповідають умовам 

сучасного ділового та приватного життя. 

3. Нечіткі особисті цілі: відсутність ясності в питанні про 

цілі свого особистого або ділового життя; наявність цілей, 

несумісних з умовами сучасної роботи і життя. 

4. Зупинений саморозвиток: відсутність налаштованості і 

сприйнятливості до нових ситуацій і можливостей. 

5. Недостатність навички вирішувати проблеми: 

відсутність стратегії, необхідної у прийнятті рішень, а також 

здатності вирішувати сучасні проблеми. 
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6. Недолік творчого підходу: відсутність здатності 

генерувати достатньо нових ідей; невміння використовувати нові 

ідеї; відсутність креативності. 

7. Невміння впливати на людей: недостатня здатність  

забезпечувати участь і допомогу з боку оточуючих або впливати 

на їхні рішення. 

8. Низька здатність формувати колектив: нездатність 

сприяти розвитку і підвищенню ефективності робочих груп і 

колективів [1]. 

Виходячи з цього, логічним є зазначити і положення, що 

лежать в основі самоменеджменту та, відповідно, створюють базу 

ефективності використання даної методики. Їх сутність полягає у 

наступному: 

– визначення конкретних цілей; 

– створення у своїй свідомості картини успіху; 

– безумовна віра у власні сили та досягнення успіху; 

– зосередження на основних цілях і відсіювання другорядних; 

– ефективний та продуктивний тайм-менеджмент; 

– використання методики "великих стрибків", яка передбачає 

швидкий перехід до конкретних дій; 

– вміння тримати себе в руках і починати дії заново в разі 

невдалого досвіду [3]. 

Самоменеджмент, як одна з методик розвитку персоналу, 

забезпечує не лише вдосконалення професійного успіху кожного 

працівника, але й виробничих результатів на підприємстві, що у 

загальному розумінні сприяє подовженню життєвого циклу 

організації та надає значну кількість переваг в умовах мінливості 

сучасної ринкової економіки. Застосовуючи прийоми 

самоменеджменту, персонал зазнає кардинальних позитивних 

змін, що стосуються значного зменшення часових затрат; 

організації ефективного механізму трудової діяльності, що, в 

свою чергу, забезпечує більш високі економічні результати; 

вагомого зменшення стресових ситуацій на підприємстві; 

підвищення професіоналізму та кваліфікації працівників; 

сприяння мотивуючих стимулів персоналу. 

Впровадження самоменеджменту персоналу необхідно 

розпочинати з всебічної діагностики колективу та особливостей 

організації, де він запроваджується. Це дозволить сформулювати 

досяжні цілі, визначити, в яких колективах і якими шляхами у 

подальшому розвивати дану методику. Для формування 
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ефективної команди персоналу доцільно періодично 

використовувати оцінку здатності співробітників до 

самоменеджменту та їх анкетування щодо цілей співпраці та 

кар’єрного зростання. 

Варто відзначити, що час, витрачений на планування та 

організацію роботи, повністю окупається не тільки кінцевими 

результатами діяльності персоналу, але також і отриманими 

навичками з управління власними ресурсами. 

Таким чином, формування ефективного розвитку 

персоналу є важливим фактором успішної діяльності 

підприємства. Розвиток персоналу належить до одного з основних 

показників прогресивності суспільства та є вирішальним важелем 

науково-технічного прогресу [4]. Удосконалення системи 

саморозвитку персоналу на підприємстві буде 

сприяти підвищенню якості трудової діяльності, ініціативності, 

творчої активності та загалом економічного зростання 

підприємства.  

Тому, безсумнівно, самоменеджмент є чи не 

найважливішим інструментом досягнення успіху персоналу не 

лише у буденному житті, але і у власному професійному розвитку. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ 

 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю 

розуміння тайм-менеджменту як невід’ємної частини шляху до 

побудування успішної кар’єри та досягнення поставлених цілей. В 

сучасному світі, важливу роль відіграє управління ресурсами, які 

задіяні під час професійної діяльності. При цьому одним з 

найважливіших із них є час, який, по-перше, є вичерпним і не 

відновлювальним ресурсом, а, по-друге, - об’єктом численних 

досліджень. Важливість розуміння як правильно керувати та 

розпоряджатися власним часом задля досягнення професійних 

цілей є необхідним для кожної людини, яка має певні професійні 

цілі. За допомогою чіткого поняття, що таке тайм-менеджмент і 

розуміння як правильно планувати свій час залежить ефективність 

праці людини. 

«Тайм-менеджмент» - це управління часом або організація 

часу. Щоб домогтися успіху в професійній сфері, а також жити 

без зайвої метушні, важливо правильно розподіляти свій час [1]. 

Тайм-менеджмент – це набір правил, навичок, інструментів і 

систем, спільне використання яких може допомогти більш 

ефективно використовувати свій час. Основне завдання тайм-

менеджменту не полягає тільки в тому, щоб встигати робити 

більше, а в тому щоб виконувати найголовніші завдання, які 

дійсно необхідно зробити. Люди, які вміють управляти своїм 

часом є успішними в усіх аспектах життя, а особливо в 

кар’єрному аспекті. Вивчивши та опанувавши основні принципи 

та методи тайм-менеджменту, людина збільшує свою 

ефективність та підвищує шанси на досягнення певних 

професійних цілей. 

Важливою частиною тайм-менеджменту є процес вибору 

пріоритетних справ менеджера та планування особистої роботи. 

Визначення пріоритетності означає прийняття рішення, якому з 

завдань надати роль першочерговості, а якому надати другорядну 

роль. Вибір пріоритетних справ є дійсно проблемним процесом 

для вітчизняних бізнесменів. Дійсно, як стверджує 
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Архангельський, найчастіше українським бізнесменам, не 

вистачає часу на важливі нетермінові завдання – ті, що пов'язані зі 

стратегією бізнесу, перспективними клієнтами, розвитком 

системи управління, мотивацією персоналу. Все з'їдають поточні 

завдання – те, що горить [2]. 

Широкої практики в тайм-менеджменті набули принцип 

Парето, метод «АВС-аналіз» та метод Ейзенхауера. 

Принцип Парето вказує на неоднакову важливість задач, 

що виконуються, націлює на першочергове виконання важливих 

питань. На практиці, принцип означає, що 20% праці на дійсно 

важливі питання забезпечують 80% результату. 

Метод «АВС-аналізу» базуються на таких 

закономірностях:  

1. Найважливіші завдання категорії «А» становлять 15% 

усієї кількості завдань, яке виконує людина. Проте, значимість 

цих справ становить 65 %. 

2. Важливі завдання категорії «Б» становлять 20% 

загальної кількості, а також становлять 20% значимості цих 

завдань. 

3. Менш важливі завдання категорії «В» становлять 65%, 

але мають всього 20% значимості справ, які мають 

виконуватися [3].  

Відповідно до методу Ейзенхауера, завдання 

розподіляються на дві категорії: важливість і терміновість. 

Залежно від ступеню важливості завдань, передбачається 

розподілення цих завдань на 4 групи: І група – термінові важливі 

завдання, які необхідно виконувати самому і негайно; ІІ група – 

термінові неважливі, які, незважаючи на терміновість, необхідно 

тим не менш делегувати підлеглим, якщо їх рішення не вимагає 

спеціальних знань і навичок; ІІІ група – не термінові важливі 

завдання. Їх необхідно вирішувати самому, в жодному разі не 

допускаючи, щоб вони ставали строковими; ІV група – 

нетермінові неважливі, від завдань цієї групи слід відмовитися 

взагалі. 

Отже, можемо прийти до висновку, що управління, 

планування часу є дуже складним та клопітким процесом. 

Провівши дослідження, слід зазначити, що головну роль в 

управлінні часом відіграє постановка і досягнення. Тому 

важливою є розстановка пріоритетів у поставлених завданнях.  
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Чітко визначивши найбільш важливі справи і терміни їх 

виконання, можна з легкістю контролювати події.  
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та ЗМІ відділу організаційно-інформаційного  

забезпечення та управління  персоналом 

Державної інспекції навчальних закладів України 

 

ОСНОВНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ СЕРВІСНОГО 

СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ – ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЇЇ 

ЗРОСТАННЯ 

 

Економіка більшості країн в останні десятиліття зростає 

переважно за рахунок розвитку сервісного сектору. Перспективи 

розвитку національної економіки України значною мірою 

залежать від вищезгаданого сервісного сектора. 

Сервісна сфера – це, за визначенням Ростоу У., той етап 

економічного зростання, етап найвищого масового споживання, 

коли економіка повністю підпорядкована завданням особистого 

споживання. Тобто на перший план виходить не промисловість, а 

сервісна сфера. Це той етап соціально-економічного розвитку, 

коли змінюється технологія надання багатьох послуг. Останнім 

часом, як відомо, з’явились такі види послуг як електронна пошта, 

дистанційне навчання, придбання авіа- та залізничних квитків у 

режимі он-лайн тощо. 

Сама ж сервісна сфера розглядається нами як складова 

частина економіки з розгалуженою і складною структурою, що 

надає не лише традиційні послуги, але і ті, які з’являються в 

http://u.to/y0iVAg
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ринкових умовах (сервісне обслуговування виробленого 

продукту, інформаційні послуги тощо). 

Сфера сервісного обслуговування є одним із 

найактивніших елементів усіх соціальних процесів і являє собою 

частину економічної системи, функціональним призначенням якої 

є надання відповідних послуг. Від матеріального виробництва 

сфера сервісного обслуговування відрізняється тим, що в останній 

має місце збіг стадій виробництва та споживання, наявність 

безпосереднього контакту зі споживачем, орієнтація на 

індивідуального споживача або суспільство в цілому, локальність 

споживання через неможливість транспортування та накопичення 

послуг. 

Аналіз тенденцій розвитку сфери сервісного 

обслуговування дає підставу стверджувати, що це 

найперспективніша сфера економіки зі специфічними 

об’єктивними відносинами та зв’язками перш за все на стадії 

обліку. Для забезпечення цього, як свідчать результати наших 

досліджень, в означеній сфері доцільно застосовувати інноваційні 

технології, у тому числі в сфері використання соціального 

потенціалу. 

Наразі сфера сервісного обслуговування тісно пов’язана з 

переходом до соціально орієнтованої високоефективної та 

конкурентоспроможної економіки, що передбачає досягнення 

сучасних характеристик якості життєвого рівня населення, 

оновлення технологій виробництва, посилення ролі держави в 

регулюванні економічних і соціальних процесів, зміцнення 

соціальної інфраструктури, перехід до надійної системи 

соціального партнерства підприємницького сектору і держави. 

Адже практично в усіх розвинених країнах світу на зміну 

відтворення товарів-речей прийшла епоха відтворення послуг. 

При цьому пріоритет належить послугам, віднесеним до категорії 

інтелектуальних. Ця тенденція спостерігається й в Україні. 

Останньому сприяє розвиток усіх ланок освіти. В нашій країні діє 

широка мережа не лише вищих навчальних закладів, але й 

закладів, які мають аспірантуру й докторантуру (табл.). 

Таблиця 

Динаміка основних показників діяльності 

аспірантури й докторантури в Україні 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість закладів,       
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що мають, 

на кінець року, од. 

аспірантуру 513 507 504 502 482 490 

докторантуру 255 257 264 267 264 283 

Кількість 

на кінець року, 

осіб 

      

аспірантів 33739 33321 32805 30740 27622 28487 

докторантів 1532 1598 1776 1795 1759 1821 

Прийнято за рік, 

осіб 

      

аспірантів 10322 10024 9680 8383 7568 9813 

докторантів 589 592 628 611 596 650 

Випущено за рік:       

аспірантів 8092 8350 8292 8075 7597 7493 

докторантів 450 483 418 566 524 563 

у тому числі з 

захистом 

дисертації, осіб: 

      

аспірантів 1941 2051 2136 2135 1881 1958 

докторантів 130 125 139 187 143 169 

у тому числі з 

захистом 

дисертації, %%: 

      

аспірантів 24,0 24,6 25,8 26,4 24,8 26,1 

докторантів 28,9 25,9 33,3 33,0 27,3 30,0 

Джерело: [1, c. 4-5].  

Не дивлячись на те, що чіткої зростаючої тенденції в сфері 

підготовки аспірантів і докторантів не проглядається, в Україні 

значна частина молоді закінчує аспірантуру й докторантуру, тим 

самим підвищуючи інтелектуальний потенціал країни. Щоправда, 

лише незначна частина з них закінчує аспірантуру й докторантуру 

із захистом дисертації. Цей показник складає менше третини тих, 

хто закінчив вищеназвану ланку освіти. 

Високотехнологічна економіка майбутнього 

посилюватиме прагнення людини до набуття нових знань. 

Соціальна орієнтація є однією з причин видатних соціально-

економічних досягнень та успіхів будь-якої країни. В економіці, 

зорієнтованій на прискорення розвитку сервісного сегмента 

економіки, створюються важливі передумови для скорочення 

глибини та тривалості спадів, тобто для зниження масштабів 

економічних втрат від циклічних порушень процесу відтворення. 
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Для нинішнього стану соціально-економічного розвитку 

економіки нашої країни це є вкрай важливим. Адже Україна, яка в 

1985 р. входила до складу клубу найрозвиненіших країн світу, а за 

природно-ресурсним потенціалом належала до найбагатших 

країн, 25-ту річницю своєї незалежності зустріла величиною ВВП 

50,1% рівня 1990 року. Для порівняння зазначимо, що за цей час 

свій ВВП Білорусь збільшила в 3,4 рази, Молдова – в 1,8, Польща 

– в 7,8, а Китай – у 21,3 рази. Навіть за два останні роки величина 

ВВП, обсяг промислового виробництва, експорту в Україні 

продовжували знижуватись, знецінювалась національна валюта та 

зменшувалась реальна заробітна плата. 

Подоланню цих негативних тенденцій може сприяти не 

лише активний розвиток сервісного сегмента економіки в цілому, 

а і кожного його елемента, зокрема, як зазначалось вище, 

освітнього. Світова практика вказує на те, що високого добробуту 

досягають ті країни, де частка економічно активного населення з 

вищою освітою складає 40-60%. В Україні цей показник є суттєво 

нижчим. Інформаційна ж революція зробила знання не лише 

продуктивною силою, а і сформувала передумови для того, щоб 

засоби, необхідні для створення, поширення та відтворення 

інформаційних продуктів, стали доступними кожному 

працівнику, сприяли забезпеченню їх адекватного застосування. 

Тож не дивно, що ЮНЕСКО ще в 1993 році створила 

спеціальну „Міжнародну комісію з освіти для ХХІ століття”, яка 

дійшла висновку, що освіта має розвиватися випереджаючими 

темпами, і без запровадження нової моделі освітньої системи 

неможливо розбудувати суспільство сталого розвитку. В 1997 

році ця ж організація прийняла програму „Освіта для всіх 

протягом життя”, якою передбачено розширення системи 

допрофесійного і початкового професійного навчання з 

підвищенням якості та внутрішньої ефективності освітньої сфери 

шляхом розробки навчальних програм, у яких до уваги будуть 

братися насамперед гуманітарні цінності. 

Розвиток освіти, підвищення освітнього рівня в цілому 

сприяє формуванню соціально орієнтованого ринкового 

мислення, утвердженню цивілізованої ринкової економіки. 

Іншими словами, сервісна економіка не лише поступово 

наділяється інформаційною функцією, а й сприяє перетворенню 

інформації на знання, успішному здійсненню продуктивної 

діяльності в умовах технологічно досконалого господарства. 
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На сьогодні загальновідомо, що економіка ХХІ століття 

характеризується пріоритетним розвитком сервісного сектора. В 

цих умовах сервісне відтворення в цілому, високі життєві 

стандарти, залучення широких верств населення до сервісної 

сфери – це ті тенденції, що будуть характеризувати нинішнє 

століття в подальшому. 

Водночас, результати наших досліджень дають підстави 

стверджувати, що під впливом науково-технічного та соціального 

прогресу і в подальшому відбуватимуться суттєві зміни й у 

сервісному сегменті економіки України, що, в свою чергу, 

позначатиметься на його впливі на специфічний процес 

соціального відтворення. 

А це значить, що динамічне вдосконалення сервісної 

сфери в подальшому сприятиме підвищенню якісних 

характеристик соціально-економічного розвитку країни, стане 

важливою інвестиційною перевагою та додатковим поштовхом 

щодо розвитку господарського комплексу, з одного боку, та 

створення нових робочих місць, підвищення платоспроможного 

попиту населення на конкурентоспроможну продукцію 

вітчизняних товаровиробників – з іншого. 
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О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ТЕОРИИ ПОЗИТИВНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В то время, когда в современной доктрине права ещё не 

было сформировано универсального подхода к пониманию 

содержания, правовой сущности и темпоральных рамок 

юридической ответственности, в то время, когда происходит 
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постепенное становление отраслевых ответственностей (прежде 

всего, трудоправовой ответственности, новую концепцию которой 

мы недавно сформулировали [см. напр. 1, с. 86–90]), в 

специальной юридической литературе последних десяти лет 

активно начала возрождаться идея о существовании т.н. 

позитивной (перспективной, проспективной) юридической 

ответственности (далее – ПЮО), в отношении природы и 

содержания которой, ко всему прочему, также в науке не 

сформулировано единообразных подходов. В частности, 

сторонник ПЮО Д.А. Липинский подчёркивает, что на 

сегодняшний день в академических кругах сформировались не 

менее семи основных подходов к пониманию юридической 

ответственности в аспекте позитивной ответственности 

(обязанность дать отчёт; правомерное поведение; поощрительная 

ПЮО и т.д.) [2, с. 38–44]. Разумеется, такие обстоятельства не 

вносят ясности в процесс исследования правовой сущности 

юридической ответственности, обуславливая множественные 

теоретические и практические проблемы, связанные с 

ответственностью. 

Отметим, что тенденция к возрождению теории ПЮО 

фрагментарно встречается обоснованной критикой, которую её 

сторонники, считают напрочь лишённой логики и 

представляющую собой не более чем «дань традиции» [2, с. 49]. 

Тем не менее, не соглашаясь с таким аргументом в полной мере, 

справедливым считаем заключить, что критика т.н. ПЮО 

основана на той позиции, что рассматриваемая ответственность 

вовсе не является юридической и жизнеспособной (прежде, в 

доктрине права) в силу своей нелогичности. Согласимся с Д.А. 

Липинским, что ПЮО нельзя упрекнуть в том, что она лишена 

юридического содержания [3, с. 10], однако, нельзя и утверждать 

того, что содержание этого понятия в той мере юридическое, в 

каковой это позволило бы назвать исследуемую ответственность 

юридической, а т.е. – ответственностью secundum normam legis. 

Так, если правовое понимание юридической 

ответственности связано со специфическим правовым состоянием 

субъекта, то юридическая ответственность в «позитивном 

аспекте» отражает, как правило: 1) характер поведения субъекта, 

личное свойство индивида [4, с. 324] (в этом аспекте ПЮО 

выступает в качестве ответственности человека как черты его 

характера, характеризующей его как «сознательного гражданина», 
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осознающего свой «нравственный долг», действующего 

«ответственно»); 2) обязанность субъекта [5, с. 26] (ПЮО 

человека в смысле его морального долга, возложенный на него 

обществом в силу его принадлежности к обществу и минимальной 

возможности полноценно существовать вне общества); 3) 

следствие законом предусмотренной обязанности как обязанность 

дать отчёт в своих действиях. 

Как видим, сторонники ПЮО безосновательно 

отождествляют юридическую ответственность с правовой или 

даже с моральной обязанностью человека, с его «нравственным 

долгом», что недопустимо. Отметим, что юридическая 

ответственность возникает независимо от того, осознавал ли 

человек свой «нравственный долг» и/или предполагал ли он 

существование этого долга, нормы права, налагающей на него 

правовую обязанность, в силу принципа ignorantia non est 

argumentum. Так, в реальной действительности, в отличие от 

идеализированной литературной проекции действительности, 

человек не совершает тех или иных правонарушений, не потому 

что пытается таким образом угодить обществу, удовлетворить 

своим поведением нужды общества и государства (хотя такое 

может иметь место в силу активных сдерживающих человека 

факторов, например, желание угодить Б-гу, обществу и т.д.), а в 

силу того, что не видит в этом необходимого интереса (отсутствие 

достаточного мотива). В свою очередь, компетентный субъект не 

выясняет факт осознания обвинённым той или иной нормы 

закона, в нарушении которой его обвиняют, а устанавливает 

элементы состава соответствующего правонарушения. 

Наука вообще и доктрина права в принципе – отражают 

действительность в той мере, в какой мы её понимаем, способны 

понимать. Поэтому, не следует считать оправданным искажение 

восприятия этой действительности через призму науки, 

поскольку, непременными результатами этого станут, как 

минимум, некорректные выводы о преодолении правонарушений, 

преступности и увеличения массы индивидов с патологией 

поведения, неспособных к социальной адаптации в обществе. 

Единственное, что оберегает общество от правонарушений: 

демократизация общества и обеспечение важнейших принципов 

права; образование и воспитание людей в обществе; сведение к 

минимуму бюрократизации и коррупции в органах власти и т.д. 

Но важнейшим превентивным фактором в данном аспекте, всё же, 
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является юридическая ответственность и меры ответственности 

(буквально – человеческий страх быть ограниченным в своих 

материальных или же нематериальных правах и законных 

свободах), её реальность (она действительно имеет место на 

практике) и не избирательность (она наступает в отношении 

любого лица, который определён виновным в совершении 

правонарушения, независимо от социального и какого-либо ещё 

статуса этого лица). 

Поэтому, считаем, что учёным в области права 

целесообразным было бы вообще не использовать в качестве 

объекта исследования специальной юридической литературе иной 

юридической ответственности кроме как общей юридической 

ответственности и её видов (международная, конституционная, 

уголовная, административная, гражданско-правовая, 

трудоправовая и т.д.). Это объясняется тем, что использование в 

юридической литературе философской концепции 

ответственности приводит к неоправданной путанице и к иллюзии 

двойственности юридической ответственности, принимая во 

внимание, что под «юридической ответственностью» в широком 

смысле понимаются законом предусмотренные и 

правоприменительным актом конкретизированные материальные 

и/или нематериальные лишения индивида, которые он вынужден 

испытать в силу того, что он ранее совершил противоправный 

поступок, который был раскрыт и в достаточной степени доказан.  

Вместе с тем, предполагается, что рассмотренные подходы 

в рамках нежизнеспособной концепции ПЮО, не являющиеся по 

сути quaestio iuris, могут быть применены в качестве концепции, 

отражающей знания индивидом прав и обязанностей, 

регламентированных законодательными актами. Именно в этом 

ключе указанные межотраслевые (по всей видимости, будут 

основаны на достижениях не только правовой мысли, но и на 

результатах исследований психологии и её отраслей) подходы 

могут быть полезными в теории права, благоприятствовать 

преодолению роста преступности в обществе и искоренению 

некоторых видов правонарушений. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЕКОЛОГІЧНО 

СПРЯМОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

На сьогодні важливим напрямком нової стратегії 

природокористування та потенційно найпотужнішим джерелом 

фінансових коштів для цілей впровадження передових 

ресурсозберігаючих технологій є стимулювання залучених 

приватних інвестицій у розвиток технологій, які використовують 

відновні джерела енергії. Вирішення цієї проблеми можливе при 

залученні наукового і технологічного потенціалів [1].  

Основоположник теорії стратегічного розвитку І. Ансофф 

[2] визначив стратегію як ділову концепцію, зорієнтовану на 

досягнення поставленої головної стратегічної цілі компанії через 

оптимальний розподіл наявних ресурсів. Щодо екологічних 

стратегій, то в науковій літературі відсутнє однозначне розуміння 

їх сутності. Так, наприклад, виділяються такі екологічні стратегії 

організації [3]:  

1. Базисні екологічні стратегії, які відповідають концепції 

сталого розвитку – стратегії достатності, дематеріалізації, 
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екоефективності, переходу до чистого виробництва, 

циркулярності, кооперування. 

2. За формою реагування на зовнішні зміни – включені до 

стратегії організації екологічною складовою; через розробку 

самостійної екологічної стратегії. 

3. За ступенем врахування екологічних норм і вимог – 

пасивні й активні. 

4. За просторовою ознакою – стратегії організації, стратегії 

території, регіональні, національні, міжнародні (світові). 

5. За характером взаємодії організацій – локальні стратегії і 

стратегії партнерства організації. 

6. За участю в антикризовому управлінні – стратегії, які, або 

включені, або не включені до антикризової стратегії організації. 

Аналіз літературних джерел, дозволяє нам згрупувати 

основні підходи до визначення понять інноваційної та екологічної 

стратегій (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика сутності інноваційної та 

екологічної стратегій 
Інноваційна стратегія Екологічна стратегія 

Цілеспрямований процес 

розробки і реалізації стратегічних 

управлінських рішень, 

спрямованих на створення і 

розвиток продуктових і 

технологічних інновацій, 

принципи якого формуються 

загальною стратегією бізнесу [4]. 

Необхідність становлення нової, 

безпечної цивілізаційної стратегії 

розвитку, яка означає поступове 

об’єднання в єдину 

самоорганізовану систему всіх 

інших видів, напрямків і галузей 

діяльності людей [7]. Тобто 

розвиток цивілізації має бути 

спрямований на об’єднання 

зусиль світової спільноти з 

метою виживання людства, її 

безперервного розвитку і 

збереження біосфери. 

План управління організацією, 

спрямований на досягнення цілей 

функціонування, посилення 

конкурентних позицій організації, 

задоволення споживачів [5]. 

Сутність екологічних стратегій 

відповідає концепції сталого 

розвитку, серед яких виділяють: 

- стратегія достатності, що 

полягає в добровільному 

обмеженні споживання та 

відповідній зміні стилю життя;  

- стратегія чистого 

виробництва, що забезпечує 

«…систему довгострокових, 

визначених метою розвитку 

концептуальних установок 

(орієнтирів) на прийняття рішень, 
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які дозволяють розподілити 

ресурси між альтернативними 

траєкторіями розвитку і 

коригувати їх розподіл при зміні 

внутрішніх і зовнішніх умов 

функціонування» [6] 

мінімізацію негативного впливу 

на довкілля окремого 

підприємства шляхом 

радикальної зміни технології, 

вихідної сировини тощо; 

- стратегія екоефективності, 

що полягає в істотному 

підвищенні коефіцієнта 

використання сировинних 

ресурсів і коефіцієнта корисної 

дії всіх технологічних процесів; 

- стратегія циркулярності, що 

реалізується мінімізацією 

відходів і скороченням 

навантаження на природу 

шляхом формування між 

підприємствами індустріальних 

постачальницьких ланцюгів; 

- стратегія кооперування, що 

полягає в узгодженому 

скороченні негативного впливу 

на стан довкілля підприємств, що 

кооперують одне з одним у 

вирішенні екологічних проблем, 

ресурсозбереженні та мінімізації 

відходів [8]. 

У своєму дослідженні М. Балджи, з метою впровадження 

інноваційних напрямків в економіці природокористування, 

пропонує використання наступних стратегій [9]: 

1. Розвиток інноваційного механізму регулювання 

природокористування – передбачає розробку спеціальних 

індикаторів природокористування для виміру динаміки та якісних 

зрушень у використанні природних ресурсів та охорони природи; 

запровадження ресурсозберігаючих технологій; вдосконалення 

системи екологічного менеджменту з підтримкою впровадження 

даних пропозицій у всі структури управління 

природокористуванням. 

2. Посилення інноваційного партнерства на регіональному 

та міжрегіональному рівнях, що включає фінансову підтримку 

нововведень у регіонах, спільне планування й установку 

пріоритетів в інноваційній політиці, співробітництво в розробці і 

реалізації інноваційних проектів, обмін досвідом успішних 
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проектів та вдосконалення кваліфікації кадрів у галузі 

інноваційної стратегії і політики в природокористуванні. 

3. Стимулювання інноваційної творчості – спрямована на 

активність та творче мислення вищого управлінського персоналу; 

фінансову підтримку конкурентного середовища; впровадження 

нагород та заохочень. 

Інші автори [10] наголошують на необхідності одночасної 

реалізації трьох різних стратегій: 

- стратегія взаємодії господарюючої людини з природно-

рівноважними екосистемами природної біоти, метою якої є 

збереження видів, середовища їх проживання і біорізноманіття; 

- стратегія взаємодії людини з штучно рівноважними 

антропогенними екосистемами, які забезпечують її харчові 

потреби, наприклад симбіотичний шлях  розвитку; 

- стратегія взаємодії господарюючої людини (виробництва) 

з екосистемами штучного середовища.   

Отже, конструктивно-критичний аналіз вищевказаних 

визначень, дозволяє стверджувати, що під екологічно 

спрямованою інноваційною стратегією варто розуміти 

інноваційний вектор розвитку природокористування, 

спрямований на розробку, впровадження, поширення й 

удосконалення екологічних інновацій із метою посилення 

конкурентних переваг на основі отримання еколого-економічного 

ефекту суб’єктами господарювання різних рівнів  і задоволення 

потреб суспільства у високоякісному навколишньому середовищі.  
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ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ 

 

На сьогоднішній день витрати виробництва це невід’ємна 

частина виробництва, оскільки це — процес використання 

факторів виробництва, які втілюються у створеному продукті. 

Витрати виробництва мають багато класифікацій які впливають 

на різні стадії процесу виробництва. Зрозуміло, що процес 

виробництва має безперервно повторюватись, а це можливо лише 

тоді, коли його фактори відтворюються. Частка вартості, яка 

авансується для постійного функціонування виробництва, 

визначається як витрати виробництва.  

Згідно з П(С)БО 1 та 3 витрати це – зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
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зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілення власниками) за світній період [Error! Reference 

source not found.]. 

Витрати впливають на обсяг пропозиції та виступають у 

ролі обмежника прибутку. Оскільки ефективність управляння 

витратами має вагоме значення для виробництва, потрібно 

розуміти поняття витрат з економічної точки зору. 

Витрати підприємств — це сукупність усіх спожитих 

ресурсів на виробництво того чи іншого продукту. Вони 

характеризують вартість виробництва продукції для підприємства. 

Витрати підприємства складаються зі спожитих засобів 

виробництва та заробітної плати і набувають форми собівартості 

продукції [Error! Reference source not found.]. 

Витрати виробництва мають різний характер, тому їх 

класифікують за різними ознаками: 

• за періодичністю виникнення (одноразові, поточні); 

• за центрами відповідальності (витрати виробництва цеху, 

дільниці, технологічного переділу); 

• за єдністю (однорідністю) витрат (одноелементі, 

комплексні); 

• за доцільністю витрат (продуктивні, не продуктивні); 

• за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат 

(змінні, постійні); 

• за способом перенесення вартості на продукцію (прямі, 

непрямі); 

• за визначенням відношення до собівартості продукції 

(витрати на продукцію, витрати періоду); 

• за роллю у процесі виробництва (виробничі, 

позавиробничі); 

• за видами витрат (витрати за економічним елементом, 

витрати за статтями калькуляції); 

• інші ознаки [3]. 

Класифікація витрат є основою аналізу, планування та 

обліку витрат на підприємстві. За допомогою класифікації 

виробник оцінює вже здійсненні витрати та підвищити 

ефективність витрат виробництва. 

Також витрати поділяються на бухгалтерські та 

економічні. Бухгалтерські витрати – це ті витрати виробництва, 

які тлумачяться як вартість витрачених ресурсів за фактичними 
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цінами на їх придбання. Економічні витрати – це  ті витрати, які 

тлумачяться як вартість інших благ. 

На практиці, бухгалтерські витрати визначаються 

собівартістю фактично виробленої продукції. Тоді як за 

економічні витрати враховують, крім собівартості, й ті, витрати, 

які пов’язані із залученням обмежених ресурсів з інших 

виробництв. 

Отже, витрати є необхідною умовою для будь-якого 

виробництва. Їх можна охарактеризувати та за допомогою цієї 

інформації знизити свої витрати, тим самим поліпшити 

ефективність свого виробництва. Чим більше величина здійснення 

витрат и рівень їх віддачі, тим більший прибуток отримує 

виробник. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У наш час інновації охопили усі сфери людської 

діяльності, вони мають радикальний вплив на процес 

господарювання, змінюють соціально-економічні відносини в 

суспільстві. Неперервні і постійні інновації – це запорука 

існування будь-якої фірми, важливий чинник росту їх економічної 

стабільності, забезпечення її конкурентоспроможності. Тому для 

підприємства повинно стати головним постійне удосконалення, 

покращення своєї продукції за рахунок інноваційних технологій.  

http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm
http://studies.in.ua/bzakon/35-53-vitrati-virobnictva.html
http://studies.in.ua/bzakon/35-53-vitrati-virobnictva.html
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Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність»: 

інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на 

використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень 

та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних 

товарів і послуг [1]. 

Інноваційна підприємницька діяльність - це особливий 

процес організації господарювання, який оснований на 

постійному пошуку нових можливостей покращання техніко-

технологічних факторів виробництва, пов'язана з готовністю 

підприємницької структури брати на себе весь ризик по 

здійсненню нового проекта або покращанню існуючого, а також 

виникаючу при цьому фінансову, моральну і соціальну 

відповідальність [4]. 

Інноваційна діяльність на підприємстві може 

здійснюватися у трьох видах:  

• впровадження нових виробів і технологій, які не є 

результатом власних розробок; 

• виділена участь в інноваційній діяльності; 

• спеціалізована діяльність підприємства як новатора [2]. 

У випадку, коли інноваційна діяльність підприємства 

здійснюється у вигляді виділеної участі, або спеціалізованої 

участі підприємства як новатора, така діяльність складається з 

інноваційного процесу, який охоплює весь комплекс відносин 

виробництва та споживання та є періодом від зародження ідеї до її 

комерційної реалізації. 

Інноваційний процес у різних сферах діяльності внаслідок 

розвитку науково-технічного прогресу може проходити різні 

етапи. У виробничому середовищі цей процес проходить такі 

стадії: 

1. патентування ідеї; 

2. наукове і техніко-економічне обґрунтування нового 

продукту або технології; 

3. експериментальне освоєння зразків; 

4. доведення до промислового виробництва; 

5. одержання нового продукту у необхідному обсязі для його 

комерціалізації. 

Враховуючи ці стадії, розрізняють три форми 

інноваційного процесу: 

1. простий внутрішньо організаційний (процес створення і 

використання нововведення у межах однієї організації); 
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2. простий міжорганізаційний (передбачає відокремлення 

функцій створення і виробництва нововведення від функції його 

споживання, тобто стає предметом купівлі – продажу); 

3. розширений (поява нових виробників нововведення, у 

порушенні монополії виробника-початківця, що сприяє, за 

допомогою взаємної конкуренції, удосконаленню споживчих 

якостей товару) [3]. 

Найчастіше використовується друга форма інноваційного 

процесу - фірма розміщує замовлення на розробку новизни, а 

освоює їх власними силами. Відносна рідкість використання 

першого способу пояснюється недостатнім потенціалом фірмової 

науки. 

На національному рівні уряди багатьох країн активно 

сприяють розвитку інноваційної сфери, зокрема методами 

фіскальної політики і прямим державним фінансуванням 

підтримують проведення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, що є невід’ємною складовою, разом з 

вищою освітою, інноваційною сферою. 

Аналіз даних свідчить, що провідні країни світу мають 

частку витрат на дослідження і розробки у ВВП на рівні від 1,6 до 

3,26%. Що стосується України, то частка витрат на науку у ВВП 

не перевищує 1% 

Щодо України, то одним з головних пріоритетів і напрямів 

розвитку економіки України є забезпечення переходу країни від 

сировинної спрямованості до інноваційної, оскільки інновації 

безпосередньо впливають на соціально-економічний прогрес і в 

умовах сьогодення виходять на перший план. Інноваційна 

активність в економіці є важливою передумовою її 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації. На сучасному 

етапі розвитку Україна на шляху до модернізації економіки, 

входження у світові процеси інтеграції та посилення інноваційної 

активності, завдяки наявному людському потенціалу [5]. 

Отже, інновація - це зміни у економіці, промисловості, 

суспільстві, поведінці покупців, робітників, виробників. Тому 

вона завжди має орієнтуватися на ринок, керуватися його 

потребами. 

Інноваційна діяльність дуже важлива для підприємства, 

оскільки у сучасних умовах успішна діяльність підприємств 

неможлива без інновацій. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК 

КОМПЛЕКСНА, СИНТЕЗОВАНА МОДЕЛЬ 

  

Найбільш вдалою виявилася модель, що втілена у 

концепції корпоративної соціальної діяльності (corporate social 

performance – CSP), яка послідовно розроблялася С. Сеті, 

А. Кероллом, С. Вартіком і Ф. Кохреном, а у найбільш 

завершеному вигляді представлена у роботах Д. Вуд і Д. Свансон. 

Перший варіант комплексної моделі корпоративної 

соціальної діяльності (КСД) був оприлюднений С. Сеті у 1975 

році [4], де корпоративна соціальна діяльність інтерпретується 

через категорію «корпоративна поведінка». Остання 

розглядається одночасно і як виконання соціальних зобов’язань – 

відповідь на дію ринкових сил і правові обмеження і як соціальна 

сприйнятливість, а саме здатність корпорації узгоджувати свою 

поведінку з потребами суспільства.  

Теоретичні та прикладні аспекти корпоративної соціальної 

діяльності у 1990-х роках отримали подальший розвиток, а модель 

КСД в цілому набула завершеної форми у роботах Д. Вуд, яка 

пропонує цілісну модель корпоративної соціальної діяльності і 

визначає її як «існуючу у бізнес-організації систему принципів 

соціальної відповідальності, процесів соціальної сприйнятливості 

… і їх очікуваних результатів, що пов’язані з суспільною 

взаємодією фірми» [6].  

Кожний із виокремлених елементів цієї моделі включає 

три складові (рис.1).  
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Принципи корпоративної соціальної відповідальності 

• Інституціональний принцип легітимності:  

Суспільство забезпечує бізнесу легітимність і наділяє його владою. У 

довгостроковій перспективі цю владу втрачають ті, хто, з точки зору 

суспільства, не використовують її відповідально. 

• Організаційний принцип публічно-правової відповідальності: 

Організації у бізнесі відповідальні за ті результати, які відносяться до 

сфер їх первинної і вторинної взаємодії з суспільством. 

• Індивідуальний принцип свободи управлінського вибору: 

Менеджери є моральними агентами. У кожній сфері корпоративної 

соціальної відповідальності вони зобов’язані використовувати наявну у 

них свободу вибору задля досягнення соціально-відповідальних 

результатів. 

Процеси корпоративної соціальної сприйнятливості 

• Оцінювання середовища ведення бізнесу [контекст] 

• Управління заінтересованими сторонами [діючі особи] 

• Управління проблемами [інтереси] 

Результати корпоративної поведінки 

• Вплив на суспільство 

• Соціальні програми  

• Соціальна політика 

 

Рис. 1. Модель корпоративної соціальної діяльності Д. Вуд [6] 

Доповненням до розглянутих вище варіантів комплексної 

моделі КСД є теоретичні і прикладні розробки, що їх 

запропонувала Д. Свансон. Д. Свансон вважала за необхідне 

доповнити модель КСД більш вагомою етичною складовою. У 

трактовці Д. Свансон корпоративна соціальна відповідальність – 

це феномен ціннісно обумовлений. У трактуванні Д. Свансон 

корпоративна соціальна сприйнятливість, як елемент комплексної 

моделі КСД, розглядається у широкому контексті, а саме: 

складова корпоративної культури як системи, заснованої на 

відповідних цінностях і нормах [5]. 

Необхідно також виділити внесок альтернативних 

концепцій у загальну еволюцію концепції корпоративної 

соціальної відповідальності. Серед них можна виділити основні: 

концепція ділової етики, концепція зацікавлених сторін, 

концепція загальних цінностей, концепція корпоративного 

громадянства і концепція корпоративної стійкості.  
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Концепція ділової етики. Етика бізнесу як область знань 

сформувалася в 70-і рр. XX століття в США. До початку 80-х рр. 

вона стала найважливішим предметом вивчення для фахівців.  

Концепція зацікавлених сторін (Stakeholder Concept). 

Одним з оригінальних і продуктивних кроків у розвитку теорії 

КСВ стала концепція зацікавлених сторін, запропонована Е. 

Фрименом в 1984 р. Ключовою етичною ідеєю даної теорії є 

думка про те, що менеджери повинні почати управляти компанією 

в інтересах всіх зацікавлених сторін, а не тільки акціонерів [2].  

Концепція загальних цінностей. За сучасними критеріями 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) представлена 

версія концепції стейкхолдерів Дж. Поста, Л. Престогіна і С. Сакс, 

у порівнянні із класичною версією Е. Фримена, є більш 

прогресивною по змісту й більш конструктивною по 

інструментарію. Проте, у всіх пізніх версіях концепції 

стейкхолдерів як і раніше зберігається фундаментальне 

протиріччя, що укладається в протиставленні інтересів 

суспільства й окремих індивідів з інтересами бізнесу. Отже, у 

контексті сучасного розвитку теорії зацікавлених сторін можна 

перейти до розгляду, так називаної, концепції загальних 

цінностей. Представниками дослідників концепції загальних 

цінностей є М. Портер й М. Креймер. Відповідно до дослідження 

цих авторів, концепцію загальних цінностей можна визначити як 

політики й операційні практики, які підсилюють 

конкурентоздатність конкретної компанії й одночасно 

поліпшують економічні й соціальні умови існування тих 

конкретних співтовариств, у яких вона працює. Створення 

загальних цінностей фокусується на конкретно ситуаційній 

ідентифікації, а також розширенні й посиленні зав’язків між 

соціальним й економічним прогресом [3].  

На думку авторів концепції, так називані кращі бізнес- 

практики, тобто реальна ефективна бізнес-діяльність, що 

повністю відповідає загальним цінностям і самому бізнесу, і іншій 

частини суспільства, повинні бути не навантаженням на бізнес, а 

головним змістом повсякденної діяльності компаній. Концепція 

загальних цінностей задає цілий ряд напрямків кращих бізнес-

практик, які повинні охопити й освоїти всі компанії. Кращі 

бізнеси-практики, напрямки яких повинні освоїти компанії, також 

можуть стати відповідними інтегральними складовими стратегій 

компаній.  
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Концепції корпоративного громадянства (Corporate 

Citizenship) і, особливо, корпоративної стійкості (Corporate 

Sustainability) багато в чому змінили як напрямок, так і зміст 

досліджень, прямо пов’язавши їх з досягненням компаніями 

стійких конкурентних переваг. Поширення ідеї «громадянства» на 

організації, що займаються бізнесом, дозволило інтерпретувати й 

соціальну відповідальність через цивільні права й обов’язки, 

реалізовані на національному й глобальному рівнях. 

Переформулювання принципів, у свою чергу, дозволило уточнити 

опис процесів і результатів.  

Концепція корпоративної стійкості. Перші серйозні 

публікації, присвячені «корпоративній стійкості», з’явилися лише 

після 2000 р. Корпоративна стійкість являє собою свого роду 

«мікроекономічний» рівень макроекономічної концепції стійкого 

розвитку. «Корпоративна стійкість» переводить ідею стійкого 

розвитку на мову практичного менеджменту, перетворюючись у 

модель керування корпорацією, що охоплює економічну, 

соціальну й екологічну діяльність корпорації, як у 

короткостроковій, так і довгостроковій перспективі [1]. Ідеї 

концепції корпоративної стійкості вже знайшли своє втілення в 

таких популярних стандартах, як ISO14001 й SA8000, у формах 

соціальної звітності й моделях діалогу корпорацій із 

зацікавленими сторонами. Представляється, що подібна 

популярність концепції в практиків пов’язана з їхньою готовністю 

прийняти ідею «стійкості» як безпосередньо пов’язану з основною 

функцією бізнесу.  

Концепція КСВ в компаніях різного рівня, різних сфер 

бізнесу включає різні компоненти, ґрунтуючись на представлених 

концепціях КСВ, можна зробити висновок, що саме широке 

трактування КСВ охоплює: корпоративну етику; корпоративну 

соціальну політику відносно суспільства; політику в сфері 

охорони навколишнього середовища; принципи й підходи до 

корпоративного керування; питання взаємодії із зацікавленими 

сторонами й урахування їхніх інтересів.  

Переваги для компаній від реалізації КСВ можна звести до 

наступного переліку, визнаючи його далеко не вичерпним:  

• підвищення інвестиційної привабливості 

акціонерного капіталу;  

• поліпшення умов запозичень із боку соціально 

відповідальних банків;  
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• зниження плинності трудових кадрів і підвищення 

привабливості компанії для потенційних висококваліфікованих 

співробітників;  

• підвищення мотивації росту продуктивності праці 

й зниження витрат як у рамках підрозділів компанії, так і на рівні 

кожного окремого співробітника;  

• поліпшення позиціювання своїх товарів і послуг на 

базових і потенційних ринках збуту, що в остаточному підсумку 

приводить до росту продажів;  

• підтримка соціально-економічної стабільності на 

територіях основної діяльності компанії, що сприяє стійкості 

самої діяльності. 
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ЦІНА: СУТЬ І ТИПИ ЦІН 

 

Ціна є невідмємною складовою бізнесу, орієнтованого на 

виробничу діяльність. Ціни на товари і послуги повинні 
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компенсувати витрати на їхнє виробництво, а також забезпечити 

підприємству одержання прибутку. 

Ціна - багатофункціональне економічне явище, ведуча 

ринкова категорія.Зміна ціни часто спричиняє за собою 

найсерйозніші соціальні, економічні,а також політичні наслідки. 

Тому у всебічній і об’єктивній інформаціїспро ціни, в глибокому 

аналізі закономірностей і тенденцій їх зміни в цьому зацікавлене 

все суспільство, а не тільки владні структури і маркетингові 

служби. 

Суть ціни, її економічна природа виявляються в подвійній 

ролі, яку грає ціна на ринку. Вона виступає як: 

• індикатор, що відображає політику і кон’юнктуру ринку 

(співвідношення попиту і пропозиції, торговий і економічний 

ризик., кредитно-фінансову ситуацію, міру конкурентності на 

ринку; 

• маркетинговий регулювальник ринку, за допомогою якого 

здійснюється вплив на попит і пропозицію, структуру і 

місткість ринку, купівельну здатність гривні, оборотність 

товарних запасів і т. д. В якості регулювальника ціни дозволяють 

обмежувати споживання ресурсів і є мотивацією для 

виробництва [3].  

Функції цін: 

1) вимірювально-інформаційна функція полягає у вираженні в 

єдиній грошовій формі різних за своєю натуральною формою 

товарів (послуг). 

Ціна є критеріальним орієнтиром при обґрунтуванні 

підприємством рішення щодо доцільності і вигідності 

виробництва визначеного виду товарів (послуг), а також щодо 

розширення чи скорочення виробництва; 

2) розподільна функція передбачає, що за її допомогою 

здійснюється перерозподіл доходів між товаровиробником і 

споживачем; 

3) стимулююча функція полягає в тому, що ціна має 

інтенсифікувати виробництво, спрямовуючи його на залучення 

додаткового капіталу для розширення та розбудови діяльності 

підприємства; 

4) регулююча функція полягає в тому, що ціна коригує попит і 

пропозицію товарів на ринку, а також визначає взаємини між 

споживачами і виробниками на рівні встановлення рівноважної 

ціни [2]. 
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Усі ціни поділяються на дві великі групи: виробничі і 

споживчі. Виробничі ціни - це ціни, за якими реалізується 

продукція і надаються послуги іншим підприємствам та 

організаціям. До них належать:  

1. Оптові ціни - це ціни, за якими державні, колективні та 

приватні підприємства розраховуються між собою або з 

гуртовими посередниками за великі партії товарів. 

2. Закупівельні ціни – ціни, за якими сільськогосподарські 

виробники (кооперативні, колективні, державні, фермерські, 

особисті підсобні господарства) продають свою продукцію 

державним, кооперативним, переробним, торговельним та іншим 

фірмам. 

3. Кошторисні ціни - ціни та розцінки, які використовуються для 

визначення розрахункової вартості нового будівництва, 

реконструкції будівель та споруд, їх розширення та 

переоснащення. 

4.Споживчі ціни - ціни на товари і послуги, що реалізуються 

населенню [1]. 

Отже, ціна – це багатофункціональне економічне явище, 

яке спричиняє за собою найсерйозніші соціальні, економічні, а 

також політичні наслідки. Вона має свою економічну природу та 

власні функції.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

 

Період, протягом якого готуються і реалізуються 

інвестиційні наміри інвестора, прийнятого називати життєвим 

циклом проекту (або проектним циклом) [1, стр. 19].  

Він розбивається на кілька типових кроків – фаз, стадій, 

етапів. Універсального підходу щодо такого поділу процесу 

реалізації міжнародного інвестиційного проекту не існує, оскільки 

їх склад, тривалість, черговість та обсяги виконання робіт 

залежать від комбінації зовнішніх та внутрішніх умов здійснення 

проекту. Поділ інвестиційного проекту на окремі стадії є однією із 

важливих складових роботи інвестиційного аналітика, оскільки 

він забезпечує ідентифікацію «контрольних точок» в графіку 

підготовки та реалізації проекту, під час проходження яких 

оцінюються можливі напрями подальшого розвитку проекту, 

одержується певний результат, відбуваються суттєві зміни умов 

реалізації проекту, що істотно впливають на очікуваний 

результат, відповідно виникає необхідність коригування 

попередньо визначених параметрів інвестування і отриманих 

оцінок ефективності цього процесу. 

Таким чином, підхід поділу на стадії забезпечує 

можливість оптимізації загального обсягу витрат на підготовку та 

реалізацію інвестиційного проекту завдяки своєчасній фільтрації 

різних варіантів проектних рішень. Неперспективні проекти 

відкидаються на ранніх стадіях проектного циклу, що дозволяє 

уникнути непродуктивних витрат на їх ретельний аналіз та 

оцінку. Зауважимо, що на кожному наступному етапі 

інвестиційному аналізу відбувається нарощування витрат на його 

проведення, зокрема, за наявними оцінками, середньостатистична 

вартість робіт з остаточної підготовки і оцінки проекту може 

досягати для малих проектів 1-3%, а для великих – 0,2 – 1% 

загальної суми інвестицій, при цьому витрати на формування 

інвестиційної ідеї в середньому становлять 0,2 – 0,25%, а на 

дослідження інвестиційних можливостей – 0,25 – 1,5%. [1, с. 20] 
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На думку МБРР, основними фазами проектного циклу є: 

фаза проектування (ідентифікація розробка і експертиза проектів) 

і фаза реалізації ( переговори, реалізація і завершальна оцінка). 

Опрацювавши різні погляди на концепцію життєвого 

циклу міжнародного інвестиційного проекту, ми зробили 

висновок, що однозначного поділу життєвого циклу проекту на 

стадії чи фази немає. Найпоширенішими класифікаціями стадій 

життєвого циклу проекту є класифікації, запропоновані 

Програмою промислового розвитку ООН (UNIDO) і Світовим 

банком. 

 

Таблиця 1.1.  

Життєвий цикл інвестиційного проекту [32, с. 11] 
Передінвестиційна фаза Інвестиційна фаза Експлуатаційна фаза 

пошук інвестиційних 

концепцій, оцінювання 

інвестиційних пропозицій 

попередня підготовка 

проекту 

ідентифікація проекту 

техніко-економічне 

обґрунтування проекту 

експертиза проекту та 

остаточні висновки щодо 

доцільності його 

реалізації 

 

переговори, 

визначення правової 

та організаційної 

основи 

інженерно – 

технічне 

проектування 

придбання землі, 

будівельні роботи 

маркетингові заходи 

набір та навчання 

персоналу 

здача об’єкта в 

експлуатацію 

Освоєння технологічних 

процесів 

вихід на проектну 

потужність 

розширення, інновація 

дослідження 

інвестиційних 

пропозицій 

оцінювання результатів 

та висновки 

 

Згідно з Програмою промислового розвитку ООН 

(UNIDO), життєвий цикл проекту поділяється на 

передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну фази. 

Підхід Світового банку передбачає поділ проектного 

циклу не на фази, а на такі стадії: 

 якісна підготовка (ідентифікація та розробка); 

 експертиза відібраних проектів; 

 переговори про надання кредитних ресурсів; 

 реалізація проекту; 

 заключна оцінка проекту за підсумками його реалізації. 

В будь-якому випадку, загальна процедура впорядкування 

інвестиційної діяльності підприємства по відношенню до 
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конкретного проекту буде передбачати проходження таких етапів 

[1, с. 21-22]: 

1. формування інвестиційних намірів (іноді 

використовується термін «ідентифікація»); 

2. розробка концепції проекту (конкретизація завдань, вибір 

продукту проекту, визначення джерел фінансування, вибір 

учасників проекту, попередня розробка маркетингового та 

фінансового планів); 

3. розробка проекту як документованого плану 

(деталізованого інвестиційного обґрунтування і плану дій на 

період життєвого циклу проекту); 

4. передінвестиційних аналіз проекту (вивчення потенційних 

можливостей проекту, оцінка реальності фінансових планів, 

зовнішньої та внутрішньої узгодженості проекту, його 

комерційної реалістичності і доцільності; 

5. створення (чи придбання) інвестиційного об’єкта «під 

ключ» і підготовка до початку його експлуатації; 

6. експлуатація інвестиційного об’єкта та повернення 

інвестованих у проект коштів у формі нагромадження поточного 

прибутку (цей етап називається періодом окупності проекту); 

7. отримання чистого прибутку з проекту (понад вкладені в 

нього кошти)  

8. завершення або ліквідація інвестиційного проекту 

(демонтаж основних фондів, продаж оборотних коштів та інших 

активів, вирішення організаційних і юридичних питань щодо 

припинення господарської діяльності з використанням активів 

проекту). 

На початковій фазі потенційним ініціаторам (власниками) 

проекту необхідно отримати для себе відповідь на питання про 

доцільність і економічну привабливість підприємницького 

задуму. 

Для цього необхідно на першому етапі опрацювати всі 

економічні аспекти бізнес - ідеї на життєздатність. При 

задовільних показниках ефективності і прийнятних ризиків можна 

приступати до другого етапу опрацювання планувальних, 

технічних, технологічних початково - дозвільних та інших рішень, 

які ляжуть в основу майбутнього проекту. Дані рішення 

формуються в техніко-економічному обґрунтуванні проекту 

(ТЕО). 
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Якщо ТЕО задовольняє ініціаторів проекту і вони готові 

рухатися далі по шляху його реалізації, то на третьому етапі на 

підставі рішень, закладених в ТЕО робляться коригування 

документів першого етапу, до прикладу бізнес-концепції. Крім 

того, вона може бути доповнена пропозиціями до потенційним 

інвесторам і надалі її можна використовувати не тільки як 

внутрішньо корпоративний документ, але як документ для 

залучення зовнішнього фінансування. Крім цього на третьому 

етапі для залучення фінансування можуть бути підготовлені 

додаткові презентаційні матеріали за проектом. 

На інвестиційній фазі проекту здійснюються конкретні дії, 

що вимагають набагато більших витрат і носять необоротний 

характер. На інвестиційній фазі промислового проекту 

розробляється проектно-кошторисна документація замовляється 

обладнання, готуються виробничі майданчики, поставляється 

обладнання і здійснюється його монтаж і пусконалагоджувальні 

роботи, проводиться навчання персоналу, проводяться рекламні 

заходи. Для об'єктів нерухомості, після підготовки проектно - 

кошторисної документації ведеться будівництво об'єкта 

відповідне, найбільш ефективного використання земельної 

ділянки. На даному етапі, як правило, власники проявляють 

ініціативу по залученню зовнішнього фінансування. 

Експлуатаційна фаза починається з моменту введення в 

дію основного обладнання (в разі промислових інвестицій) або 

придбання нерухомості або інших видів активів. У цій фазі 

здійснюється пуск в дію підприємства, починається виробництво 

продукції або надання послуг, повертається зовнішні позики у разі 

їх використання. Ця фаза характеризується відповідними 

надходженнями і поточними витратами. 

Управління міжнародним проектом будівництва 

переробного підприємства спрямоване на поліпшення якості 

проектування, зниження ризиків проекту. Планування та 

прогнозні сценарії інвестиційного розвитку важливі для 

досягнення господарюючими суб'єктами позитивного результату 

в сьогоденні і майбутньому. Потреби у вдосконаленні практики 

формування міжнародних інвестиційних проектів як інструменту 

перетворення інвестиційних ідей в переробній галузі і рішень в 

технології, обумовлені наступними причинами: 

 інвестиційні проекти мають тривалий термін реалізації і 

значну вартість; 
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 невелика частка результативних інвестиційних проектів; 

 великі ризики; 

 фонди, банки та інвестиційні структури відчувають 

нестачу в економічно ефективних інвестиційних проектах; 

 частка інвестиційних рішень в інвестиційних проектах  

постійно зростає. 

Все це вимагає системної розробки інформаційних 

технологій обґрунтування, підготовки, вибору та управління 

міжнародним інвестиційним проектом будівництва переробного 

підприємства, яка враховує як накопичений вітчизняний досвід, 

зарубіжну практику, так і особливості вітчизняної економіки в 

кризових умовах функціонування та від оку інвестицій. 

Серед перерахованих вище причин недосконалості 

практики підготовки міжнародних інвестиційних проектів, 

насамперед, відзначається мале число пропонованих до реалізації 

проектів, їх висока вартість і недостатня 

конкурентоспроможність. Ця ситуація частково пояснюється 

браком коштів у розробників проектів і неясністю з вибором 

замовника.  

Таким чином, кожен конкретний міжнародний 

інвестиційний проект буде характеризуватися певним набором 

робіт з вищенаведеного списку та особливостями їх виконання.  

Зазначимо, що особливої актуальності в останні роки 

набуває реалізація міжнародних інвестиційних проектів в рамках 

механізму державно-приватного партнерства. Ми поділяємо 

думку, що: «…механізм державно-приватного партнерства є 

дієвим  інструментом  залучення  інвестицій  в  економіку  країни,  

активізує  підприємницьку діяльність, а також сприяє 

задоволенню потреб населення у соціально-важливих послугах на 

високому рівні із одночасним підвищення ефективності 

управління державною власністю» [2, с. 89].  

Управління міжнародним інвестиційно-інноваційним 

розвитком підприємств направлено на створення 

конкурентоспроможної продукції, яка відповідає європейським 

стандартам якості та забезпечення розвитку підприємств загалом. 
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА УЧЕБНЫХ И 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ТЕКСТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

  

Отбор учебных и экзаменационных текстов – важная 

проблема современной методики и практики преподавания 

иностранных языков. При обучении студентов неязыковых вузов 

чтению научной литературы по специальности не уделяется 

необходимого внимания отбору учебных и контрольных текстов.  

Задача данного исследования состоит в том, чтобы 

подойти к вопросу отбора текстов для обучения иностранным 

языкам в неязыковом вузе и контроля усвоения материала 

опираясь на лингвистику текста, его структуру, разработать 

критерии отбора материала. 

Приоритет должен быть отдан когнитивной цели обучения 

чтению на изучаемом иностранном языке с извлечением из 

литературы на этом языке необходимой научной информации. 

Достижение данной цели возможно при условии, что научная 

литература отвечает требованиям к полноценному учебному и 
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контрольному тексту. Так, текст для обучения изучающему 

чтению должен отражать грамматические и лексические 

особенности научного стиля речи.  

Ситуативный подход к отбору текстов, а, следовательно, 

и к отбору лексики, позволит «вооружить» учащихся лексическим 

аппаратом, который даст возможность понимать описание cитуа-

ции. Практическая реализация данного тезиса возможна путем 

составления словарей общенаучной лексики, содержащих разделы 

терминологии по отдельно взятой специальности, а также путем 

разработки методических пособий на материале небольших по 

объему профильных текстов различных жанров научной прозы.      

На первом этапе обучения работе с научным текстом по 

специальности основной задачей студентов является овладение 

навыками понимания текста на структурно-вербальном уровне и 

формирование автоматических навыков структурно-

семантического анализа текста. Как отмечает Л. Зильберман, 

использование на этом этапе обучения текстов по узкой 

специальности будет препятствовать выработке указанных выше 

навыков в результате неизбежного вмешательства внеязыковой 

догадки на основе фоновых знаний [1, с. 54].  

Считаем целесообразным предложить 

дифференцированный подход к отбору учебных текстов на 

разных этапах обучения. Так, на первом этапе, когда основная 

работа ведется в аудитории с общими для всех членов группы 

текстами, закладываются и закрепляются основы знаний и 

навыков по грамматике и лексике, а также ведется 

систематическая работа по выработке навыков самоконтроля и 

самокоррекции, следует подбирать такие тексты, которые 

отражают общую направленность данной специальности и 

базируются в основном на общенаучной лексике.  

На втором, когнитивном этапе, когда основное значение 

приобретает умение глубоко проникнуть в информационное 

содержание научного текста и умение не только понять, но и 

осознать содержащуюся в нем научную информацию, работа 

ведётся на основе индивидуального внеаудиторного чтения, 

целесообразно перейти к работе над текстами по узкой 

специализации. 

Такой подход призван и научить студентов видению 

структуры текста и пониманию контекстных значений 

лексических единиц, проникновению в смысл читаемого научного 
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текста. Такой подбор текстов до некоторой степени облегчит 

задачи преподавателя, который не является и не может являться 

специалистом по всем отраслям науки [1, с. 54]. 

Вопрос об отборе учебных текстов решается легче, чем 

экзаменационных, поскольку учебные тексты предназначены для 

аудиторного и внеаудиторного изучающего чтения и обычно 

бывают достаточно длинными, над одним и тем же текстом 

работают в течение длительного времени, последовательно изучая 

отдельные его части на нескольких занятиях. Поэтому их 

структурно-смысловая законченность и коммуникативная 

ценность обычно не вызывают сомнений. Существует также 

возможность объединять учебные тексты в определенные 

тематические единства, что позволяет систематизировать 

материал в соответствии с принципами линейности, 

последовательности и нарастающей сложности преподаваемого 

материала. Такой подход позволяет добиться системного и более 

глубокого усвоения материала студентами. 

Что же касается экзаменационных текстов небольшого 

объема (2000—3000 зн.), то им, к сожалению, далеко не всегда 

присущи такие качества, как структурно-смысловая 

законченность и коммуникативная ценность. Эти тексты очень 

часто не содержат тех единиц несоответствия между иностранным 

и родным языками, которые представляют наибольшую трудность 

при чтении иностранного научного текста и поэтому требуют 

особого внимания и тщательного контроля в процессе обучения. 

Как правило, лексика данных текстов ограничивается узкой 

темой, а структура обусловлена конкретным жанром (чаще, 

научно-популярной статьи) в границах отдельного предмета.   

Выбирать для обучения, и особенно для экзамена, надо 

микротексты, имеющие заглавие и логическую структуру, а не 

незаконченные отрывки, которые нельзя озаглавить, относительно 

которых нельзя сказать, о чем они, которые не обладают 

структурно-смысловой полнотой и законченностью.  

Этот недостаток часто присутствует в текстах, отбираемых 

для экзаменов как для письменного, так и для устного перевода, а 

также для просмотрового чтения на кандидатских экзаменах. 

Преодолеть его нелегко, т. к. преподаватели, отбирающие тексты, 

не являются специалистами в данных областях знаний, и им 

трудно судить о параметрах отбираемых текстов с точки зрения 
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их научной полноты и законченности, но стремиться к этому 

необходимо [1, с. 56].  

Кроме тематической целостности текст должен обладать 

также и структурным единством, с анализа которого начинается 

знакомство с текстом. Раскрытие особенностей текста при чтении 

может происходить в виде такой последовательности: анализ 

синтаксической структуры, значения лексического наполнения, 

смыслового единства текста путем анализа тема-рематических 

цепочек и выявления средств вторичной номинации и самый 

важный этап – достижение коммуникативного единства с 

привлечением данных экстралингвистического плана: знание 

предмета, ситуации [1, с. 57].  

При условии учета вышеназванных параметров 

значительно повысятся требования к качеству понимания и пере-

вода специальных текстов, предъявляемые в процессе обучения. 

Представляется целесообразным включить требование передачи 

на языке перевода лингвистических и логических параметров 

связного научного текста оригинала, ведь именно перевод 

является одним из важнейших и самых надежных способов 

проверки когнитивного аспекта при работе студента с 

экзаменационным текстом.  

Т. о., типовые требования к основным характеристикам 

учебных и экзаменационных отраслевых текстов на иностранных 

в неязыковых вузах  должны учитывать структурно-смысловое и 

коммуникативное единство текстов. Критериями отбора 

материала могли бы стать приведенные выше основополагающие 

параметры лингвистического и формального структурирования 

специализированных научных текстов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ OTT-СЕРВІСІВ В УКРАЇНІ 

 

З впровадженням  в Україні 3G-технологій та все більшим 

поширенням смартфонів серед користувачів, зросла популярність 

Інтернет та ОТТ сервісів. Розвиток таких сервісів роблять 

Інтернет однією з ключових послуг оператора мобільного зв’язку 

на сьогодні. Така тенденція призводить до необхідності 

збільшення інвестицій у розвиток мереж через постійне зростання 

об’єму переданих даних. Ця тема є дуже актуальною та потребує 

поглибленого вивчення та аналізу.  

Метою роботи є дослідження розвитку та визначення 

стратегії поведінки ОТТ-сервісів в Україні. Over the Top  - 

технологія доставки інформації кінцевому користувачу з 

некерованою мережі Інтернет. На сьогодні в Україні відсутня 

чітка класифікація ОТТ-сервісів, традиційно під цим поняттям 

розуміють частину технології IPTV і розглядають перш за все як 

можливість передачі відеосигналу. Але сьогодні ОТТ має більш 

широке поняття. Саме тому існує необхідність класифікації 

інтернет-сервісів. На рис. 1 представлена класифікація, 

запропонована групою зарубіжних авторів [1].   

 

 
Рис.1 – Класифікація Інтернет-сервісів. 

Розглянемо більш детально ОТТ зв’язку адже саме вони 

створюють найбільший вплив на діяльність операторів 
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мобільного зв’язку. На сьогодні ОТТ є найбільшими 

конкурентами та загрозою для операторів, при цьому знаходячись 

у різних умовах. Вони не витрачають гроші на обладнання та 

мережі, не підлягають регулюванню з боку держави, не повинні 

отримувати дозволи, якість наданих ними послуг не регулюється. 

Саме такі нерівні умови дають змогу OTT-провайдерам 

надавати дешеві послуги своїм користувачам. Проблема полягає в 

тому, що оператор не може на це ніяк вплинути, його обов’язок – 

надання безперебійного доступу до мережі Інтернет, а отже і до 

послуг OTT [2]. 

Розглянемо більш детально стратегію поведінки ОТТ на 

ринку. 

1. OTT зосереджуються на монетизації передачі 

контенту за рахунок абонентської плати та доходів від реклами. 

2. Шляхом надання безкоштовних послуг, що 

фінансуються за рахунок цільової реклами, ОТТ  швидко досягли 

значної клієнтської бази, яка, в свою чергу, призвела до 

підвищення доходів. 

3. Інтеграції з іншими ОТТ-сервісами та 

платформами збільшує потенціал для крос-продажу інших 

продуктів [3]. 

4. Цільова аудиторія це приватні користувачі, 

планується росширення на бізнес-користувачів з VoIP [1]. 

Телекомунікаційні компанії втрачають доходи, але ніхто 

не отримує їх. Це – руйнівне змагання є результатом бізнес-

моделей єдиної ставки, і з часом ринок інтернет-додатків буде 

розробляти програми, які атакуватимуть постійно зростаючу 

частку телекомунікаційного ринку – спочатку міжнародна 

телефонія, далі національна телефонія і обмін повідомленнями, 

тощо. Телекомунікаційні компанії не повинні припускати, що 

атака тимчасова і помилково відчувати безпеку. На 

конкурентному ринку з доступом до мережі у багатьох країнах ця 

проблема має бути вирішена з використанням принципів попиту і 

пропозиції. 

Оператори мобільного зв’язку повинні збалансувати свої 

ціни, щоб відобразити використання об'єму. Якщо клієнту 

потрібен об’єм, він має бути готов платити за нього [1]. Крім того, 

регулятори мають послабити тиск на операторів зв’язку у питанні 

формування оптових та роздрібних цін на їх послуги. Підвищення 

тарифів на використання трафіку є необхідним стратегічним 
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кроком. Адже втрачаючи прибутки, оператори зв’язку втрачають 

можливість інвестувати гроші у розвиток мереж, а це вже може 

призвести до проблем у телекомунікаційній галузі в цілому.  

На рисунку 2 зображено графік впливу появи ОТТ на 

діяльність операторів мобільного зв’язку. Ризик для операторів 

залежить від двох факторів, це проникнення смартфонів та 

середні тарифи на послуги. 

 

 
 

Рис. 2 – Оцінка ризику операторів мобільного зв’язку 

від загрози появи ОТТ [4] 

Ризик вітчизняних операторів мобільного зв’язку ми 

оцінюємо як середній. Проникнення смартфонів на 2016 р. за 

даними дослідження маркетингового агентства LEAD9 склало 

33% [5], також у дослідженні українського мобільного ринку 

компанією Ericsson було прогнозовано  зростання цього 

показника до 71% у 2020 р. [6], це говорить про те, що у 

операторів мобільного зв’язку небагато часу для формування 

стратегії. Що стосується тарифної політики, то такі послуги як 

голосові дзвінки в середині мережі та надання доступу до 

Інтернету знаходяться у більш вигідному становищі, ніж переказ 

SMS-, MMS-повідомлень, дзвінки на номери інших операторів та 

дзвінки за кордон. Останні на сьогодні не мають змоги  

конкурувати з послугами, які надаються за допомогою ОТТ-

сервісів. 

http://new.lead9.com/index.php?lang=UA
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Висновки. У роботі досліджено роль ОТТ-сервісів на 

ринку інфокомунікацій, наведена класифікація інтернет-сервісів, 

визначена стратегія поведінки ОТТ-сервісів та оцінено ризики, які 

несуть оператори мобільного зв’язку з появою ОТТ-сервісів. 
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СЭЗ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В РАЗВИТИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

ЮРМАЛЫ 

 

SEZ AS THE ECONOMIC TOOL IN DEVELOPMENT OF 

MEDICAL TOURISM ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF 

JURMALA 

 
Аннотация: В статье рассмотрены типы оздоровительного 

туризма, с выделением туризма медицинского, дано определение 

медицинского туризма. Выявлены наиболее известные в наше время 

направления медицинского туризма в различных регионах мира. 

Определены важнейшие задачи при планировании центров 

медицинского и лечебного туризма. Проведены исследования 

туристических возможностей в городе-курорте Юрмала, определены 

предпосылки создания СЭЗ и сделаны выводы. 

Abstract: The article considers the types of health tourism, with the 

allocation of medical tourism, the definition of medical tourism is given. The 

most famous in our time directions of medical tourism in various regions of 

the world are revealed. The most important tasks in the planning of medical 

and therapeutic tourism centers have been determined. Investigations were 

carried out on the city of Jurmala in terms of tourism opportunities, 

prerequisites of creation SEZ and conclusions were made. 

Ключевые слова: туризм, медицинский, лечебный, 

рекреационный, специакльная экономическая зона 

Keywords: tourism, medical, wellness, recreation, Special Economic 

Zone  

Введение 

Создание так называемых свободных (или специальных) 

экономических зон CЭЗ) является мощным инструментом 
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государства для достижения экономических и социальных целей 

путём принятия специальных законов. Целью создания СЭЗ 

являются прежде всего привлечение инвестиций для развития 

определенных видов деятельности; развития депрессивных 

регионов; внедрения новейших технологий и разработок. [1] 

СЭЗ могут быть локализованы либо территориально (в 

портах, промышленных зонах, отдельных городах), либо 

функционировать как специальная система преференций 

(например, налоговых) для предприятий какой-либо определённой 

отрасли. На практике более распространён территориальный 

принцип, но в ряде случаев отраслевой принцип может быть более 

предпочтительным, особенно если речь идёт о работе 

предприятий в различных частях страны. 

1. Оздоровительный и лечебный туризм 
По определению Г. Щекина, с социологической точки 

зрения термин «оздоровительный туризм» описывает как 

неструктурированные формы рекреации, ассоциированные со 

здоровьем (походы, морские путешествия, спортивно-

туристические соревнования и т.п.), так и лечебный и 

медицинский туризм. [2] Лечебный туризм при этом включает 

рекреационно-реабилитационные виды деятельности, а 

собственно медицинский туризм отличается сугубо клинической 

составляющей.   

Резюме, «медицинский турист» -  это пациент, 

выезжающий из своего региона проживания (или страны) по 

направлению врача, самостоятельно или при помощи 

туроператора, с целью получения квалифицированного 

клинического вмешательства (диагностики, лечения, 

реабилитации) в специализированном медицинском учреждении 

за рубежом.  

2. География медицинского и оздоровительного 

туризма 
В мире медицинского туризма за последние два 

десятилетия сформировались наиболее популярные направления. 

Для знакомства с ними можно обратиться к рейтингам, которые 

готовит крупнейшая международная интернет-платформа поиска 

врачей и организации лечения по всему миру - MEDIGO [3] и 

американская медиа-корпорация CNBC [4].  

В Европе оба рейтинга отмечают Венгрию, которая 

становится европейским центром стоматологического туризма. В 
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2008 году на стоматологические клиники пришлось 80% всех 

иностранных пациентов, что составляло 40% стоматологических 

туристов в мире. [5] Стоимость услуг в Венгрии составляет от 40 

до 75 % от чека за аналогичные услуги в США.  

Польша также развивает стоматологическое направление, 

кроме этого растет спрос на операции по увеличению груди. 

Германия сохраняет свое лидирующее место в области лечения 

онкологических заболеваний. Из развитых стран в рейтинге CNBC 

упоминаются США, где сосредоточены сильнейшие медицинские 

силы. Несмотря на дороговизну медицинских услуг в США, 

ежегодно, по данным на 2014 год, там проходит лечение до 800 

тыс. иностранных пациентов.  

Стоит отметить, что в Европе произошло своеобразное 

наложение медицинской туристической сети на уже сложившуюся 

лечебно-оздоровительную. Последняя чрезвычайно развита в 

Германии (бальнеологические курорты Шварцвальда), в Чехии 

(Карловы Вары и Марианске Лазне), Венгрии (Хевиз), Австрии 

(Бадгаштайн), Швейцарии и Франции.  

3. Создание СЭЗ в Юрмале 
Рассмотрим медицинский туризм как способ увеличения 

времени пребывания зарубежных туристов в Юрмале. Юрмала 

сочетает в себе три главных фактора: целебный климат (море, 

сосновый лес, чистый богато ионизированный воздух), 

минеральные воды (сероводородные, бромистые и хлоридо-

натриевые), лечебные грязи (торфяные и сапропелевые). 

 
График 1 

Количество туристов в Юрмале, оставшихся на ночлег, 2007—

2016 гг. [6] 
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Анализируя количество туристов в городе Юрмале (график 

1) на основании данных ЦСУ Латвии об оставшихся на ночлег в 

период с 2007 по 2016 гг., мы видим не сокращение потока 

туристов, а тенденцию роста и стабильного состояния отрасли в 

последние три года на уровне 170 тыс. человек. Изменился состав 

и география туриста, в последние годы Юрмалу стали посещать 

туристы из Северной Европы -- Финляндии, Швеции, Норвегии. 

 

 
График 2 

Количество туристов в гостиницах и других местах 

размещения в Латвии, 2014-2016 гг. [6] 

Такая же картина наблюдалась по Латвии в целом в период 

с 2014 по 2016 гг.  График 2 показал, что и в стране в целом 

наблюдается небольшой, но стабильный рост притока туристов в 

последние три года, что свидетельствует об определенных шагах, 

предпринимаемых по привлечению туриста. Можно с 

уверенностью сказать, что создание СЭЗ, как экономического 

инструмента привлечения инвестиций, будет стимулировать 

развитие медицинского туризма и увеличит поток туристов. 

Обратившись к статистике прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), вложенных в капитал предприятий города-

курорта Юрмала (см. табл. 1), мы увидели, что в первую десятку 

крупных инвесторов на 28.03.2017., по данным Lursoft, входят 

такие страны, как Россия, Великобритания, Кипр, Украина и 

Литва. Путем более пристального анализа, можно констатировать, 

что инвестиции из Великобритании и Кипра в какой-то мере 

сделаны гражданами России, зарегистрировавшими свои 

компании в этих государствах.  
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Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции в Юрмале, распределение 

по странам, евро [7] 

 

 
 

 

Таблица 2 

Распределение прямых иностранных инвестиций между 

городами-объектами туризма в Латвии, 1991-2017 гг. [8] 

 
 

Из таблицы 2 следует, что первое место по ПИИ занимает 

Рига и Рижский район, на 2-ом и 3-ем местах Вентспилс + 

Вентспилсский район и Лиепая + Лиепайский район, где 

действует режим СЭЗ. Юрмала осталась на 4-ом месте.  

4. Предпосылки создания СЭЗ в Юрмале 

Обобщая вышеизложенную информацию, можно обозначить 

следующие предпосылки для создания СЭЗ в Юрмале: 

• Возможности Юрмалы, как центра медицинского туризма 

(диагностики, лечения и рекреации) и создания 
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экспортоспособных предприятий. [9]   

• Интерес венчурных компаний к Юрмале.  

• Активизация кластера туризма здоровья Латвии с учетом 

имеющихся средств еврофондов на поддержание данного проекта. 

• Отсутствие долгосрочной стратегии развития города-

курорта Юрмалы, что связано с нестабильностью местных 

органов власти.  

• Организация домов престарелых для жителей Западной 

Европы.  

Выводы  

Анализируя исследования на протяжении последних 20 лет, 

основанные на базах данных Lursoft и Госкомстата, авторы делают 

выводы: 

• Создание СЭЗ увеличит инвестиционную 

привлекательность города. 

• Приток инвестиций в сферу медицинского туризма 

позволит открывать медицинские учреждения. [10] 

• Деятельность медицинских учреждений и санаториев 

позволит увеличить дни пребывания туристов и решить вопрос 

сезонности.  

• Льготы для прямых инвестиций в капитал предприятий 

эффективнее, чем финансовая поддержка из фондов ЕС. 

• С 2020 года еврофонды завершают финансирование в 

Латвии, и льготы СЭЗ останутся единственной формой поддержки 

предпринимателей.  

• Необходимо внести отрасль «туризм» в перечень 

приоритетных видов предпринимательской деятельности, 

поддерживаемой законодательством о СЭЗ. 

• Создание СЭЗ в Юрмале позволило бы усилить 

возможности города-курорта с учетом близости к столице Латвии 

— Риги, с ее мощным медицинским потенциалом. Это позволило 

бы включить в проект и фармацевтические предприятия, 

выпускающие лечебную косметику, фитопрепараты, лечебные 

минеральные воды и пр.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СТРАХУВАННЯ 

 

Глобалізація фінансових зв'язків і стрімкий розвиток 

інтеграційних інноваційних процесів в Україні висувають нові 

вимоги до інституціонального розвитку фінансової системи, 

важливе місце в якій займає страховий ринок. 

Сучасна фінансова система і страховий ринок зокрема, 

повинні бути орієнтовані на налагодження грошового обігу і 

створення макроекономічних умов для економічного зростання 

держави і її регіонів. Важливість страхової системи 

підкреслюється думкою, що: «Ефективна організація та 

функціонування страхової системи є запорукою стабільного 

функціонування  суб'єктів  господарювання  шляхом  

забезпечення  їх  належним страховим захистом, а також 

необхідною умовою розвитку економіки загалом» [1, с. 178-179]. 

На превеликий жаль, сформована інституційна структура 

фінансової системи і страхового ринку не забезпечує 

комплексного ефекту, тому що не є цілісним механізмом. Тому 

трансформація фінансових інститутів повинна мати позитивну 

спрямованість, що передбачає вивчення структурних перетворень. 

Ми вважаємо, що в структурі фінансових інститутів економіки 

ХХІ ст. повинні бути вбудовані інститути і інструменти, які здатні 

забезпечити інноваційний розвиток, сприяти відновленню 

економічного зростання країни і реальну стійкість фінансово-

економічних і соціальних процесів, захист національних інтересів. 

Для цього буде потрібно формування і функціонування сучасних 

фінансових інститутів, здатних вирішувати двоєдине завдання: 

мобілізувати кошти для розвитку регіональної та національної 

економіки, не збільшуючи навантаження на державний бюджет і 

створювати фінансові ресурси на основі нових фінансових 

технологій та інструментів за рахунок включення страхового 

сектору фінансового ринку. 

У цих умовах особливо важливо сформулювати чітке 

визначення ролі страхового сектора фінансового ринку, 
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встановити його взаємодію з галузями реальної національної 

економіки, використовуючи виробничий, соціальний та 

інвестиційний потенціал. На думку вчених, серед необхідних 

передумов зростання ринку страхових послуг слід виділити такі 

фактори: 

1) підвищення доходів населення, що спонукатиме до 

збільшення заощаджень і в результаті спрямування їх у різні 

фінансові інструменти, зокрема страхові продукти; 

2) нормативно-правове середовище, зокрема: 

• побудова дієвої системи державного нагляду за 

діяльністю страхових компаній щодо виконання взятих ними 

зобов’язань перед страхувальниками; 

• забезпечення наглядових органів достатнім рівнем 

людських та фінансових ресурсів для виконання завдань 

регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ; 

• підвищення прозорості діяльності страхових компаній та 

регулюючих органів; 

3) реформування систем соціального захисту, що включає: 

• реформування пенсійної системи, запровадження 

загальнообов’язкового медичного страхування, передача функцій 

сфери загальнообов'язкового державного соціального страхування 

до страхових компаній [3]; 

4) підвищення фінансової грамотності населення, 

проведення кампаній з інформування громадськості стосовно 

основних аспектів страхових продуктів; 

5) створення надійних баз даних для можливості 

проведення якісних розрахунків страхових тарифів [2, с. 225]. 

Розглядаючи еволюційну спадщину феномену 

страхування, можна відзначити, що страхування - це економічна 

категорія найдавніших суспільних відносин. Зародившись в 

первісно суспільному ладі, в подальшому страхування стало 

елементом суспільного відтворення. Саме тому Л. Рейтман і В. 

Шахов вважають, що страхування виступає «механізмом захисту 

виробників від ризиків» [4]. Це ризики в суспільному відтворенні, 

техногенні та стихійні лиха, соціальні. Основним суб’єктом 

страхового ринку є страхові організації. Страхові організації є 

генераторами залучення значних інвестиційних ресурсів для 

інститутів фінансового ринку за допомогою доступності і 

регламентації інструментів інвестування. 
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Оцінка страхового інституту і його платформи між 

суб'єктами страхових відносин у взаємозв'язку їх фінансової 

поведінки показала асиметрію в наявних економічних інтересах. 

Для реалізації орієнтованих на клієнтів (споживачів) стратегій 

необхідно формування механізму інноваційного фінансової 

поведінки страхових інститутів в руслі впровадження нових 

страхових продуктів, застосування інноваційного поєднання 

існуючих методів та інструментів, що дозволяють впроваджувати 

інноваційні страхові продукти з метою отримання конкурентних 

переваг за ключовими компетенціями в управлінні страховими 

ризиками. 

На сьогодні, страхування представляє собою фінансовий 

інститут, що має фінансовий і правовий механізм по захисту 

економічних інтересів держави, корпоративного сектору, 

домогосподарств і малого бізнесу від евентуальних ризиків. В 

сучасних умовах, функціонування інститутів та інструментів 

страхового сектора повинно забезпечувати результативність 

інвестиційного процесу на макро-, мезо- і мікрорівнях, в 

основному за допомогою фінансового механізму страхового 

захисту у відтворювальних процесах економіки. 

Удосконалення системи регламентації має базуватися на 

глибокому науковому опрацюванні страхового законодавства 

України і практичного його застосування, врахування 

міжнародного досвіду і прийнятих світових стандартів. 

Розвиток ринку страхування тісно пов'язане з 

регламентацією інвестиційної діяльності інститутів страхування. 

На нашу думку, необхідно сформувати законодавчі та 

інституційні критерії щодо підтримки вітчизняних компаній і тоді 

слід очікувати поступального зростання національного страхового 

ринку, підвищення його ефективності і прозорості, інтенсивного 

формування інфраструктури і підвищення доступності для 

страхувальників, як в середньостроковій, так і в довгостроковій 

перспективі. 

Страхування в розвинених країнах виступає як частина 

світового страхового ринку, проявляє себе як важливий сектор 

національної економіки, забезпечуючи перерозподіл суттєвої 

частини валового національного продукту. Сформовані за 

допомогою страхування грошові ресурси служать джерелом 

значних інвестицій в економіку країни. Фінансові ресурси 

страхових компаній в значній мірі орієнтовані на відтворювальні 
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процеси в економіці і обслуговуванні державного внутрішнього 

боргу. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що страховий ринок 

відіграє важливу роль в системі небанківських (парабанківських) 

фінансових інститутів, саме тому, дослідження особливостей його 

розвитку в сучасних умовах є важливою задачею науково-

прикладного характеру.  
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УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЇХ 

ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

В сучасних умовах концепція життєвого циклу набуває 

особливого значення, оскільки її метафору використовують при 

дослідженні як продукту, послуги, галузі, так і самого 

підприємства [1]. Визначення життєвого циклу організації 

пропонувалися багатьма вченими [2], однак, якщо підсумувати всі 

думки, можна побачити, що під життєвим циклом підприємства 

розуміють сукупність стадій, що створюють завершене коло 
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розвитку протягом певного проміжку еволюції компанії (товару). 

Кожна з стадій характеризується певною системою стратегічних 

цілей та завдань, особливостями формування ресурсного 

потенціалу та досягнутими результатами функціонування. 

Серед вчених не існує єдиної думки щодо того, які саме 

етапи проходить організація під час свого життя, однак в 

загальному вигляді вони представлені наступними етапами [3, с. 

346]: народження, дитинство, юність, середній вік, зрілість, 

старіння. 

Варто зазначити, що стиль управління організацією 

варіюється в залежності від того, на якому саме з вище зазначених 

етапів знаходиться організація. Тому керівництву необхідно 

розробляти окремий сценарій прогнозного розвитку на кожному 

циклів. 

Так, наприклад, на життєвому циклі народження, особливу 

увагу слід приділяти динаміці структури активів. Обсяги 

виробництва і реалізації на цьому етапі ростуть повільним 

темпами. Так як канали поставки сировини і реалізації готової 

продукції не налагоджені, виникають труднощі з виробництвом і 

збутом. До нової організації з обережністю ставляться 

постачальники, кредитори, споживачі. На цій стадії фінансово-

експлуатаційні потреби значні, фірма має гостру потребу в 

позикових коштах. Тому важливо відслідковувати прогнозні 

показники, знаходити розриви між очікуваним результатом і 

бажаним і приймати потрібні рішення [4]. Крім того, цей етап 

життєвого циклу потребує встановлення зв’язків  з 

постачальниками, що погоджуються працювати на умовах 

відстрочення платежу, а з покупцями – на умовах передоплати. 

Слід контролювати реалізацію планів, пов'язаних з виконанням 

НДДКР і освоєння процесу виробництва. 

На стадії юності завершується етап узгодження 

конструкції виробу на технологічність, починається перехід до 

серійного виробництва. Ростуть капіталовкладення, завершується 

процес формування штатів і навчання фахівців, приймаються 

рішення, від яких залежить майбутнє організації. При цьому 

задані з самого початку параметри функціонування, як і раніше, 

надають обмежуючий вплив на управлінську діяльність. 

Рішення керівництва на даному життєвому етапі повинні 

бути орієнтовані на оптимізацію організаційної структури та 

активізацію рекламної діяльності. Саме на цій стадії 
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забезпечується перехід від екстенсивно-інтенсивного до 

інтенсивного типу розвитку виробництва, активізується робота 

щодо виявлення резервів зниження собівартості. 

На життєвому циклі середній вік  різко зростає обсяг 

продажів, оскільки споживачі, постачальники та кредитори 

починають визначати організацію. Крім того, стабілізується та 

модернізується виробництво, а витрати на нього скорочуються, в 

той час, як зростає якість продукції. На даному етапі доля 

позикових коштів в активах помітно скорочується і показники 

фінансової стійкості та платоспроможності на цій стадії повинні 

бути стабільними. 

З огляду на зростання обсягу продажів, керівництву 

організації слід визначити стійкість цього зростання на 

найближчу перспективу (5-7 років) і прийняти рішення щодо 

збільшення частки постійних витрат в структурі собівартості. Тим 

самим забезпечується підвищення сили впливу операційного 

важеля і, як наслідок, збільшення приросту прибутку на 1% 

приросту виручки [5]. 

Крім того, на етапі середнього віку важливими стають 

показники оборотності, рентабельності продажів та прибутку, які 

необхідно аналізувати для підтримки фінансової стійкості. В той 

час, як на попередньому етапі (юності) була проведена робота 

щодо освоєння виробництва, можна відзначити, що на етапі 

зростання долаються перешкоди, пов'язані з впровадженням в 

галузь і організація виходить на стабільний рівень роботи. 

Також економісти [5] рекомендують на даному етапі 

забезпечити інтенсивний тип розвитку виробництва, оскільки 

величина резервів знижується за рахунок налагодження процесу 

виробництва. Як правило, це пов'язано з поліпшенням організації 

праці, скороченням простоїв обладнання, економією і 

раціональним використанням сировини і матеріалів. 

Що стосується стадії зрілості, то виробничі потужності 

використовуються практично на 90%. Можна відзначити, що 

організація витримала випробування на ринку. На цьому етапі 

слід особливу увагу приділяти внутрішнім чинникам, так як 

зовнішні умови сприяють процвітанню організації, що можна 

досягти через зниження ціни, створення системи заохочень при 

повторних або неодноразових покупках товарів, приділяти велику 

увагу сервісу. 
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Етап старіння настає багато в чому через агресивну 

політику конкурентів, а також за рахунок посиленого 

екстенсивного використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів. Для цього етапу характерні слабкий маркетинг і висока 

частка позикових коштів. В свою чергу, великий вплив роблять 

зовнішні фактори. 

Для визначення даного етапу життєвого циклу, організація 

може використовувати аналіз наступних показників: зниження 

попиту, зростання конкурентної сили постачальників, підвищення 

ролі ціни і якості в конкурентній боротьбі, ускладнення процесу 

товарних інновацій, підвищення складності управління приростом 

виробничих потужностей, зниження прибутковості. 

На етапі старості відбувається дестабілізація всіх 

фінансових, економічних і натуральних показників, саме тому 

вкрай необхідним є їх контроль та аналіз, на підставі яких буде 

розроблений комплекс заходів щодо фінансового оздоровлення 

організації. В свою чергу, вихід з кризової ситуації і досягнення 

беззбиткової роботи можливий шляхом стимулювання процесів 

реформування організацій, підвищення їх ефективності, сприяння 

процесам інтеграції і утворення великих конкурентоспроможних 

компаній. 

Отже, для кожної організації характерні власні темпи 

розвитку і перехід від однієї до іншої стадії життєвого циклу 

супроводжується організаційними кризами. Якщо організація 

долає таку кризу, то вона переходить до іншої фази розвитку та 

ефективно здійснює свою діяльність. Саме в цьому і полягає 

важливість розуміння конкретних заходів, які повинна задіяти 

організація на кожній з криз, оскільки однакова політика 

керівництва впродовж усього життя організації може призвести до 

її смерті та, відповідно, втрати робочих місць і погіршення 

економічного стану всієї країни.  

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Шацкая Е. Ю. Применение концепции жизненного цикла для 

мониторинга развития социально-экономических систем / Е. Ю. 

Шацкая // Вестник Северо-Кавказского государственного 

университета. – 2010. – № 1 (22). – С. 27-32. 

2. Штангрет А. М., Копилюк О. І. Антикризове управління 

підприємством : навч. посібник / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. 

– К. : Знання, 2007. – 335 с. 



 

 

 

78 

3. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. 

посібник.– К.: Центр учбової літератури, 2008. – 640 с. 

4. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Эффективный 

менеджмент : учеб. пособие для вузов / И. И. Мазур, В. Д. 

Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – М. : Высш. шк., 2003. – 355 с. 

6. Галушкина А.И. Особенности управления организацией на 

этапах жизненного цикла // Российское предпринимательство. – 

2009. – № 2-2 (129). – с.58-63. 

 

 

 

Столбова М.А.  

к.е.н., викладач кафедри менеджменту і маркетингу  

Київського національного лінгвістичного університету 

Бабич А.С. 

студентка факультету економіки і права 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

В умовах ринкових відносин, коли в повній мірі 

реалізуються принципи самостійності і відповідальності 

підприємств за результати своєї діяльності, виникає необхідність 

планування фінансових результатів. В умовах кризи без 

ретельного планування і аналізу підприємство приречене на 

банкрутство. 

Планування – це процес перетворення цілей підприємства 

в прогнози та плани, процес визначення пріоритетів, засобів та 

методів їх досягнення [5, c. 214]. 

Фінансове планування — це процес розробки системи 

заходів по забезпеченню підприємства необхідними фінансовими 

ресурсами і підвищенню ефективності фінансової діяльності у 

майбутньому періоді [5, c. 215]. 

Головними завданнями підприємств в період кризи стає не 

отримання прибутку, а забезпечення стабільності, 

платоспроможності, кредитоспроможності, збереження капіталу 

та ін. У зв'язку з цими цілями підприємство проводить необхідне 

планування, зокрема планування фінансових результатів. 

Фінансове планування прямо пов'язане з плануванням 

виробничої діяльності підприємства. Практично усі фінансові 
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показники базуються на показниках обсягу виробництва, 

асортименту продукції (товарів, робіт, послуг), собівартості 

продукції. 

Фінансові результати є своєрідним підсумком 

господарської діяльності підприємства. Вони можуть бути 

виражені у вигляді фінансових показників, таких, як прибуток 

(збитки), зміна вартості власного капіталу, дебіторська і 

кредиторська заборгованість, дохід. У бухгалтерському балансі 

фінансовий результат звітного періоду відображається як 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [1, c. 188]. 

Вихідною базою для фінансового планування є 

бухгалтерські документи або інша фінансова звітність, вивчення 

яких допомагає відновити всі ключові аспекти комерційної 

діяльності і зроблених операцій в узагальненій формі, тобто з 

необхідним для аналітика ступенем агрегування. Також велике 

значення має професіоналізм фінансового відділу, його вміння 

передбачати наслідки і знизити збитки підприємства. 

Планування фінансових результатів виробничої діяльності 

підприємства здійснюється у такій послідовності: 

- розрахунок собівартості продукції підприємства; 

- розрахунок прибутку підприємства; 

- формування бюджету інвестицій; 

- розрахунок амортизації основних засобів; 

- визначення потреби в позикових засобах; 

- розрахунок величини податків і платежів у позабюджетні фонди; 

- визначення величини дебіторської і кредиторської 

заборгованості; 

- фінансової ефективності діяльності підприємства, яка включає: 

прогноз доходів і витрат, прогноз руху грошових коштів, 

прогнозний баланс. 

При розрахунку собівартості враховуються такі витрати: 

- безпосередньо виробничі витрати; 

- витрати обслуговуючих структур; 

- управлінські витрати; 

- витрати на впровадження інновацій, раціоналізація і 

винахідництво, підвищення якості продукції; 

- витрати на охорону навколишнього середовища; 

- витрати на дотримання техніки безпеки; 

- витрати на навчання персоналу; 

- виплати та грошові допомоги, встановлені законодавством; 



 

 

 

80 

- відрахування від заробітної плати; 

- витрати по обов'язковим видам страхування; 

- виплати відсоткових ставок за кредитами; 

- відрахування у позабюджетні фонди; 

- амортизаційні відрахування; 

- витрати, пов'язані із зносом нематеріальних активів; 

- обов'язкові відрахування за податками та іншими зборами; 

- втрати від браку та простоїв; 

- витрати на гарантійне обслуговування; 

- втрати від списання недостачі [3, c. 73]. 

Прибуток розраховується, як різниця між доходом та 

собівартістю продукції. Прибуток планується окремо від 

реалізації товарної продукції, продукції нетоварного типу, 

основних фондів і майна і, як різниця між позареалізаційними 

доходами і витратами. 

Ефективність бюджету інвестицій визначається, як різниця 

між величиною залучених інвестицій та величиною витрат по 

реалізації інвестиційного проекту. 

Розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться з 

метою поступового перенесення вартості амортизованих 

основних засобів на вироблену продукцію для відновлення 

основних фондів у міру їх зносу. 

У разі дефіциту власних коштів при плануванні розвитку 

підприємства проводиться розрахунок потреби кредитних 

ресурсів. 

Таким чином, фінансове планування як ключова ланка 

всього процесу планування, робить можливим втілити стратегічні 

задуми підприємства через розробку конкретних планів дій на 

плановий період - точно розрахувати ефективність наявних 

ресурсів, кінцевий економічний та фінансові результати. 

Використання механізмів фінансового планування дають 

можливість підприємству досягти довгострокових позитивних 

результатів, що сприяє зміцненню фінансового стану 

підприємства та стійкості його становища на ринку [4, c. 6]. 

На даному етапі трансформаційних процесів економічного 

розвитку нашої країни, функціонуючим підприємствам слід 

звернути та посилити увагу до такого процесу, як фінансове 

планування. На даний час, на більшості підприємств не 

приділяється належна увага фінансовому плануванню, без якого 

не можна досягти того рівня управління виробничо-
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господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому 

успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази та 

соціального розвитку колективу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Стратегічне планування посідає особливе місце у 

діяльності компаній, адже є однією з центральних функцій 

управління і передбачає прогнозування майбутнього організації, 

постановку її цілей та шляхів їх досягнення. Саме від 

стратегічного планування залежить положення підприємства 
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відносно конкурентів та його швидка адаптація до змін 

зовнішнього середовища. Відсутність ефективного планування 

діяльності може ускладнити розвиток бізнесу. За допомогою 

стратегічного планування можна передбачити зміни зовнішнього 

середовища та оперативно реагувати на них. Тому проблема 

планування на підприємствах є однією з найбільш актуальних, 

особливо в умовах нестабільного зовнішнього середовища.  

Стратегічне планування – це розробка стратегії за 

допомогою комплексу формалізованих процедур, які спрямовані 

на побудову як моделі майбутнього компанії, так і програми 

переходу з поточного стану організації до цієї моделі [1]. 

І. Ансофф розглядає стратегічне планування як 

багатоаспектний процес, а саме як моделювання майбутнього, 

стосовно до якого повинні бути певні цілі й сформульована 

концепція довгочасного розвитку; як управлінський процес 

створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями 

фірми, її потенціальними можливостями й шансами на 

перспективу, а також як адаптивний процес, у результаті якого 

відбувається коригування рішень, оформлених у вигляді планів, 

перегляд системи заходів щодо виконання цих планів на основі 

безперервного контролю й оцінки змін, що відбуваються у 

діяльності фірми [4, c. 157].  

Зазвичай підприємства використовують стратегічне 

планування для виходу з кризи та виходу з безнадійних ситуацій. 

Також до передумов застосування стратегічно планування можна 

віднести необхідність реакції на зміни умов зовнішнього 

середовища, посилення конкуренції, бажання створити або нові 

конкурентні переваги або підтримати вже існуючі, розвиток 

управління та появи необхідності у вирішенні складних питань, 

необхідність впровадження культури управління [3]. Тобто, 

стратегічне планування спрямоване на адаптацію діяльності 

підприємств до мінливих змін зовнішнього середовища. Ці та інші 

обставини обумовлюють невизначеність шляхів розвитку 

організації та її оточення.  

Стратегічне планування базується на таких основних 

принципах: 

• встановлення цілей та їх реалізація, оскільки 

передбачені в системі стратегічного управління заходи та шляхи 

їх здійснення спрямовані на встановлення та досягнення цілей;  
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• багатоваріантність та альтернативність, що дає 

змогу реагувати на зміни середовища за допомогою вчасного 

переходу на заздалегідь визначені альтернативи;  

• глобальність, системність, комплексність та 

збалансованість, що характеризують охоплення окремими 

стратегіями всіх аспектів діяльності об’єкта та взаємозв’язок між 

ними;  

• послідовність, оскільки стратегічні рішення 

повинні прийматись узгоджено та послідовно з урахуванням 

досягнутих результатів; безперервність, адже кожна зупинка в 

діяльності може повернути підприємство на початкову стадію 

діяльності;  

• наукова обґрунтованість, що полягає у 

використанні науково-методичних підходів при складанні планів 

роботи, тощо;  

• реалістичність та досяжність повинні враховувати 

особливості функціонування об’єкта, відносно до якого 

розробляються плани та можливості досягнення певних планів;  

• гнучкість та динамічність, що даються змогу 

врахувати характер та час змін, що відбуваються на підприємстві;  

• довгостроковість, тобто плани повинні 

розроблятися на тривалий час [2].  

Стратегічне планування на підприємстві передбачає: 

формування стратегії розвитку організації з урахуванням 

внутрішніх та зовнішніх факторів впливу; мінімізацію ризиків 

діяльності підприємства; виконання планово-економічних 

розрахунків; пошук шляхів адаптації підприємства до змін у 

ринковому середовищі.  

Процес стратегічного планування реалізується за такими 

етапами: 

1. Розробка цілей розвитку підприємства – розробка 

перспективних напрямків діяльності підприємства, визначення 

необхідних ресурсів та джерел їх отримання.  

2. Визначення кількісних та якісних показників 

економічного розвитку підприємства.  

3. Інформаційне забезпечення планування 

економічного розвитку підприємства. На цьому етапі проводиться 

збір та класифікація інформації, необхідної для вибору та 

обґрунтування напрямів розвитку підприємства.  
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4. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього та 

внутрішнього аналізу.  

5. Аналіз та оцінка внутрішнього середовища 

організації, а також дослідження стану внутрішніх змінних таких 

як, цілі, ресурси, технології, тощо.  

6. Аналіз та оцінка зовнішнього середовища 

організації. Проводиться дослідження таких факторів зовнішнього 

середовища, як економічні, політичні, соціальні та правові. Після 

цього визначаються результати виробничо-господарської 

діяльності підприємства.  

7. Розробка альтернативних стратегій розвитку. 

Потім вибирається стратегія розвитку підприємства, що полягає у 

прийнятті управлінського рішення на основі аналізу рівня ризику, 

ситуації на ринку та оцінки ефективності стратегії розвитку.  

8. Оцінювання та контролювання результатів 

реалізації стратегії розвитку підприємства за допомогою 

порівняння планових результатів з фактичними, а також 

коригування [3].   

Таким чином, можна сказати, що стратегічне планування – 

це базова складова стратегічного управління, що являє собою 

процес вибору цілей організації та визначення стратегій для їх 

досягнення на основі наявних ресурсів та можливостей, а також 

забезпечує необхідні стратегічні зміни на підприємстві, які 

відповідні змінам у зовнішньому середовищі. Стратегічне 

планування є інструментом досягнення підприємством своєї мети, 

забезпечення результативності його діяльності та освоєнням ним 

нових можливостей. Необхідність у стратегічному плануванні 

випливає із нестабільності зовнішнього середовища і потреби 

підприємства адаптуватися до змін.  

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Донець Л., Давидюк І. Стратегічне планування як базова 

складова стратегічного управління малими підприємницькими 

структурами / Л. Донець, І. Давидюк  //  Вісник Запорізького 

національного університету. – 2010. - № 4(8). – С. 16-22 

2. Мала Н., Грабельська О. Стратегічне планування 

економічного розвитку підприємства / Н. Мала, О. Грабельська // 

Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 

2013. – С. 45-51 



 

85 

 

3. Сагер Л., Зарубіна В., Стратегічне планування діяльності 

промислових підприємств на прикладі ТОВ «Імпульс», 2014 

4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф, 

под ред. Ю.Н. Каптуревского. – [пер. с англ.]. СПб.: Питер, 2008. 

– 416 с. 

 

 

Столбова Марія Анатоліївна 

к.е.н., викладач кафедри менеджменту і маркетингу 

Київський національний лінгвістичний університет 

Матус Катерина Володимирівна 

студентка факультету економіки і права, 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 

НА РСП «КИЇВЦЕНТРАЕРО» УКРАЕРОРУХУ 

 

Функція планування є однією з головних та центральних в 

системі управління, що визначає кінцеві результати діяльності 

підприємства. Планування являє собою процес визначення цілей і 

завдань підприємства на певну перспективу та вибір 

оптимального шляху їх досягнення й ресурсного забезпечення [2, 

с. 8]. Саме тому планування ефективної системи контролю 

дозволяє порівняти заплановані і фактичні результати діяльності 

підприємства, а також якісно та своєчасно розв’язати виявлені 

проблеми в управлінні для успішного функціонування 

підприємства в майбутньому. 

Планування ефективної системи контролю має сприяти 

тому, щоб фактично одержані результати були якомога подібними 

до тих, що плануються. За допомогою системи контролю 

виявляють негативні тенденції під час виконання запланованих 

завдань і запобігають зривам виробництва. Процес планування 

контролю Н.В. Дикань [1, с.66] поділяє на три етапи (рис. 1). 



 

 

 

86 

 
Рис. 1. Етапи планування контролю 

(Складено авторами за: [1, с.66]) 

 

Доцільно зазначити, що на кожному етапi реалiзується 

комплекс рiзних заходiв. Перший етап процесу контролю 

свідчить, наскільки близько поєднані функції контролю та 

планування, адже для ефективного управління необхідно 

встановити стандарти у формі показників результативності 

об’єкта управління для всіх ключових підрозділів, що 

визначаються саме під час планування. Наступний етап 

характеризується порівнянням досягнутих результатів зі 

встановленими стандартами. Менеджер має визначити, наскільки 

досягнуті результати відповідають його очікуванням. Пiсля 

винесення оцiнки процес контролю переходить до третього етапу. 

На думку В.А. Рульєва, на даному етапі менеджер повинен обрати 

одну з трьох ліній поведінки [5, с. 184]: не вживати жодних 

заходів, ліквідувати відхилення чи переглянути стандарти. 

Можна стверджувати, що керівництво розпочинає 

здійснювати функцію контролю або з визначення цілей і завдань 

або з моменту створення організації. Відсутність спланованої 

системи контролю породжує хаос і координація й узагальнення 

діяльності структурних підрозділів стає неможливою.  

В умовах ринкової економіки планування контролю в 

системі управління економічних суб’єктів стає визначальним. 

Проявляючи самостійність у вирішенні питань відносно джерел 

залучення фінансових ресурсів і розподілу одержуваного доходу, 

суб’єкти несуть відповідальність за достовірне відображення 

фінансових результатів в фінансовій звітності.  

Контроль є фундаментальним елементом процесу 

управління, ні планування, ні створення організаційних структур, 

ні мотивацію не можна розглядати повністю окремо від контролю. 

Розглянемо на прикладі Регіонального структурного підрозділу 
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«Київцентраеро» Украероруху систему діючого контролю. На 

підприємстві діє Інспекція із внутрішнього контролю і аудиту, що 

організовує встановлення, впровадження та підтримку процесів, 

необхідних для ефективного функціонування підприємства. 

Структура Інспекції із внутрішнього контролю і аудиту наведена 

на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура Інспекції з внутрішнього контролю і 

аудиту [3] 

 

Як видно з рис. 2, структура інспекції складається з 

багатьох відділів, які здійснюють ефективний контроль за 

діяльністю підприємства, адже безпека польотів є найвищим 

пріоритетом у діяльності Украероруху. Відповідно до 

рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 

системи управління авіаційних організацій являють собою цілісну 

сиcтему, яка охоплює п’ять основних підсистем контролю [4]:  

 система контролю за безпекою польотів; 

 система контролю за якістю; 

 система екологічного контролю; 

 система контролю за гігієною та безпекою праці; 

 система контролю за охороною і захистом. 

Кожна система управління має чітко визначений перелік 

спланованих процесів, які мають бути впровадженими, 

контрольованими та підтвердженими. Можна спостерігати, що 
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система контролю на підприємстві відповідає встановленим 

міжнародним стандартам, нормам та рекомендаціям  для 

ефективного її функціонування, тому дає змогу успішно керувати 

фірмою і регулювати її діяльність.  

Таким чином, планування забезпечує підприємству основу 

для прийняття оптимальних управлінських рішень, сприяючи 

пошуку найбільш придатних напрямів дій. Процес планування 

здійснюється саме за допомогою ефективної системи контролю, 

яка являє собою процес визначення якості й коригування 

виконуваної підлеглими роботи для того, щоб забезпечити 

виконання планів, спрямованих на досягнення цілей 

підприємства. 
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ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ 

ПЛАНУВАННІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кожна організація, що надає послуги або виробляє певний 

товар, перш за все прагне отримати прибуток, наступними йдуть 

такі цілі як задоволення потреб споживача тощо. У зв’язку з чим, 

керівництво прагне ефективно використовувати ресурси та 

планувати свою діяльність. Результатом планування є план дій, 

який узгоджених і взаємопов’язаний за терміном, місцем, 

об’єктом і суб’єктом і визначає методи досягнення цілей. 

Планування діяльності підприємства може будуватися за рівнями 

управління, виробництвом і реалізацією.  

Планування комерційної діяльності — це процес 

вироблення стратегічних і тактичних рішень щодо операцій 

підприємства з купівлі-продажу товарів і послуг відповідно до 

знання ринку, споживача та організації та планування підрозділів 

підприємства [2, с.12]. 

В свою чергу, організаційна культура підприємства 

впливає на формування культури підрозділів, управлінських 

команд і окремих індивідів. Вона являє собою складне явище, яке 

не завжди перебуває на поверхні, її важко виявити. Розвинена 

організаційна культура всередині підприємства утворює єдину 

систему управління підприємством, сукупність планів 

організаційних одиниць і процесів їх розробки та представляє 

собою систему планування комерційної діяльності. Інтеграція 

планів структурних одиниць в єдину систему планування 

підприємства здійснюється на основі генерального цільового 

планування, тобто цільові пріоритети підприємства та рівень їх 

досягнення є критерієм оцінки ефективності планів комерційної 

діяльності та умовою їх схвалення і включення в систему 

стратегічних і поточних планів. 

Вплив організаційної культури на 

конкурентоспроможність організації проявляється у вигляді 
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позитивної репутації та привабливого іміджу фірми і виробленого 

продукту (товару або послуги) серед споживачів, ділових 

партнерів, громадськості [1, с.248]. 

Організаційна культура впливає на результати роботи 

компанії, на її стійкість і конкурентоспроможність. Культура 

дозволяє забезпечити додаткову мотивацію співробітників і 

створити сприятливий клімат для роботи.  

Вплив культури на прийняття рішень здійснюється через 

колективні вірування і цінності, що формують у членів організації 

стійкий набір базових припущень і переваг. Так як корпоративна 

культура може сприяти зведенню до мінімуму розбіжностей, то 

процес прийняття рішень стає більш ефективним. 

Управління культурою є досить тривалим процесом. 

Базові припущення, що лежать глибоко в свідомості, віруваннях і 

поведінці членів організації, неможливо змінити за короткий 

термін. Даний процес передбачає постійну увагу як до загального 

абстрактного погляду на речі, так і до конкретних деталей побуту 

організації та правильного планування всієї роботи. 

Створення відповідності між стратегією й культурою 

покладається в першу чергу на менеджерів, які відповідають за її 

реалізацію. Це завдання досить складне й має довгостроковий 

характер. Перші кроки його вирішення зводяться до з’ясування 

того, які аспекти існуючої культури підтримують стратегію, а які 

ні. Наступним кроком менеджер повинен провести зустріч з усіма 

зацікавленими сторонами про те, як необхідність вдосконалення 

або зміни аспектів культури. Дії менеджерів можуть бути 

реальними або символічними. До символічних дій можна віднести 

ті, які вище керівництво розглядає як зразки для наслідування: 

зниження витрат за рахунок скорочення доплат керівникам; 

визнання важливості діючої реакції на запити покупців; дії щодо 

стилю керівництва й ін. Символічні дії можуть виявитися також у 

похвалі окремих працівників фірми, які виявляють старання й 

відданість справам фірми, і їх поведінка служить еталоном для 

інших [3, с. 356]. Ще одним прикладом символічних дій є участь 

менеджерів у навчальних програмах, організованих для 

робітників, службовців і фахівців. 

Отже, організаційна культура впливає на ефективність 

діяльності організації по різним напрямкам, а саме через 

мотивацію працівників, певні правила поведінки в організації, 

моральні цінності персоналу та керівництва, взаємовідносини між 
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менеджментом та працівниками. Саме тому, вона є важливою 

складовою організації та має безпосередній вплив на планування 

комерційної діяльності підприємства, адже створюючи 

сприятливий клімат, координування та призначення кожної 

людини на правильне місце є одним із ключових завдань 

керівництва, що прагне найбільш ефективно здійснювати 

діяльність своєї організації. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  ТУРИСТИЧНОЇ 

СФЕРИ УКРАЇНИ 

 

Виважена державна політика у сфері туризму – це важлива 

частина сталого економічного розвитку України у світі. Однак, 

України суттєво програє в конкурентній боротьбі, відстаючи від 

провідних держав світу за рівнем розвитку туристичної 

інфраструктури та якості туристичних послуг. Економічна криза, 

що продовжується останні роки, події, що пов’язані з анексією 

Криму, проведенням антитерористичних операцій на сході 

держави (Донецька та Луганська області), негативно вплинули на 

в’їздний туристичний потік, структуру туризму, туристичні 

можливості України.  

Разом з  тим, Україна має можливості для залучення 

цілорічного туризму завдяки своїм унікальним природним 

можливостям, багатій історичній та культурній спадщині.  

Сприяти розвитку туризму має прийняття Стратегії 

розвитку туризму та курортів до 2026 року. Наявність туристичної 
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стратегії є однією з умов, яку необхідно виконати в рамках 

імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Звичайно, цей документ 

не вирішить проблеми туристичної сфери України, проте надасть 

основні вектори її розвитку. Стратегія визначає основні вектори  

державної туристичної політики у таких напрямах як: 

- безпека туристів; 

- нормативно-правова забезпечення; 

- розвиток туристичної інфраструктури; 

- розвиток людських ресурсів; 

- маркетингова політика розвитку туризму та курортів. 

Стратегія визначає інтегрований підхід до формування і 

реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, який 

передбачатиме поєднання таких складових частин:  

- галузевої (міжгалузева координація та системний розвиток 

складових сфери туризму);  

- територіальної (міжрегіональна кооперація, досягнення 

рівномірного та збалансованого розвитку туристичних регіонів, 

територій, зон): північ, південь, схід, захід, центр; області; райони; 

міста; 

- секторальної (створення системи стратегічного 

планування розвитку видів туризму): міський; екологічний 

(зелений); сільський; культурно-пізнавальний; подієвий; 

лікувально-оздоровчий і медичний; гастрономічний; релігійний; 

гірський, спортивний, велосипедний; пригодницький та активний; 

науковий і освітній; круїзний та яхтовий; шопінг та розважальний 

туризм тощо.  

Стратегія передбачає, що до 2026 року в Україні: кількості 

іноземних туристів збільшиться у 2,5 разів; кількості внутрішніх 

туристів збільшиться в 5 разів; кількості робочих місць у сфері 

туризму збільшиться в 5 разів; наповнення бюджетів усіх рівнів 

від провадження туристичної діяльності збільшиться в 10 разів; 

кількість суб'єктів туристичної діяльності зросте в 5 разів; туристи 

витрачатимуть під час подорожей в Україні до 80 млрд. грн.; буде 

створено позитивний імідж України як країни, привабливої для 

туризму [1]. 

Туристичний ринок має великий потенціал розвитку 

внутрішнього туризму – 77% українців ніколи не були за межами 

країни. На динаміку туризму значний вплив має курс валюти. 

Зростання внутрішнього ринку надасть можливість українським 

курортам розвивати інфраструктуру з розрахунком і на іноземних 
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туристів. У цьому випадку перспективною є реконструкція 

історичних та архітектурних об’єктів на які багата Україна. 

Девальвація та зниження доходів населення України 

внаслідок погіршення економічної ситуації активізувало розвиток 

внутрішнього туризму. Основними центрами були курорти 

Одеської, Херсонської, Миколаївської областей. Саме туди 

переорієнтувався туристичний потік тих, хто традиційно їздив на 

відпочинок до Криму. За оцінками Pro-Consulting, у 2015 р. в цих 

регіонах було на  50% більше відпочиваючих, ніж до кризи. На 

території Херсонської та Одеської областей, наприклад, відпочило 

близько 3,5 млн. осіб. Також зафіксовано зростання в середньому 

на 20-25% за на інших напрямах.   

Ще одним перспективним напрямом є розвиток медичного 

туризму, для якого відсутні обмеження у сезонності. На цьому 

ринку у Європі Україна має потужних конкурентів, таких як 

Угорщина, Австрія, Німеччина, Італія. 

Міністерство аграрної політики України ініціювало 

розвиток зеленого туризму через створювання агрорекреаційних 

кластерів. Під туристичним кластером розуміють концентрацію 

на певній території підприємств туріндустрії, які спільно 

використовують туристичні ресурси та інфраструктуру для 

створення туристичних продуктів. Визначені основні 6 

перспективних кластерів: курорт Коблево Миколаївської області, 

курорти на Арабатській стрілці та в Лазурному на Херсонщині, 

екопарк «Фрумушика» в Одеській області, в Диканьці 

Полтавської області, «Козацьке коло» за участю Качанівського 

парку і фермерських господарств на Чернігівщині і Медвін в 

Іванківському районі Київської області [2 ].  

У 2017 р. продовжиться тенденція двох попередніх років – 

зростання інтернет-агентств, що просувають продукт у 

туристичних спільнотах та соціальних мережах. У компаній, що 

звикли продавати турпродукт традиційним способом, з’являться 

нові конкуренти, тому їм також потрібно долучатися до 

інноваційних напрямів.  

Аналіз ринку праці туристичної індустрії свідчить про 

значне зменшення суб’єктів туристичної діяльності за останні 

роки. Так у 2011 р. всього по Україні було зафіксовано 4793 

суб’єкти,  у 2012 р. – 5346, а у 2015   р. лише 3182. Кількісний 

аналіз суб’єктів підприємницької діяльності в галузі туризму  

свідчить про його негативну динаміку (зменшення на 33,6%).[ 3]  
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Тенденція, яка також змусить туроператорів врахувати нові 

виклики – зростання чисельності самостійних подорожуючих, 

особливо до тих країн, де не потрібна віза. Так, наприклад, до 

Стамбулу, у порівнянні до пляжної Туреччини до 90% туристів 

їздять самостійно. Менше половини українців користуються 

послугами туроператорів, коли подорожують у такі країни, як 

Польща, Білорусь,  Словаччина, Угорщина, Чорногорія. Лідером є 

Грузія – близько 90% турпотоку до цієї країни (135 тис.) українців 

відвідують цю країну самостійно. Значення туроператорів на 

пляжних напрямах все ще буде залишатися важливим, бо вони 

бронюють у готелів великі блоки місць, за значними пільгами. 

Тому пакет послуг на курортних напрямах у операторів буде 

нижче, ніж при самостійній організації подорожі. Така ситуація 

характерна для Середземноморської Туреччини, економічних 

турів до ОАЕ, а також у дорогі азійські країни. 

Отже, за останні роки на туристичному ринку України 

відбулися кардинальні зміни: була прийнята стратегія розвитку 

туризму до 2026 р, яка визначили пріоритетні вектори розвитку 

туризму у 5 основних напрямах: безпека туристів; нормативно-

правова забезпечення; розвиток туристичної інфраструктури; 

розвиток людських ресурсів;  маркетингова політика розвитку 

туризму та курортів; активно розвивався  внутрішній туристичний 

ринок; нового імпульс отримали такі сегменти ринку: зелений, 

медичний; посилилася конкуренція на ринку туроператорів, 

знизився % агентської винагороди, все більше туроператорів та 

турагентів шукають шляхи просування турпродукту в мережі on-

line;  серед турагентів відбувається широка дискусія щодо 

впровадження оплати за консультування та поступове 

перетворення турагентів на тревел-консультантів. 
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ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 

Організація підприємницької діяльності в ринковій 

економіці стає надійною справою тільки за умов, що до її 

підґрунтя закладено бізнес-план, який є основою для оцінки 

перспективності новостворюваних підприємств або проектів 

випуску нової продукції, а також для заходів при реконструкції 

підприємств із збереженням або із зміною їх функцій, при 

антикризовому управлінні, приватизації і т. д. 

Згідно з Агафоновою Л.: «Бізнес-план – це поширений в 

ринковій економіці інструмент менеджменту, основа конкуренто 

маркетингової, фінансової, матеріально-технічної, кадрової 

політики ведення власного бізнесу» [1, с. 13]. 

Бізнес-плани складають для зовнішнього використання, з 

метою надання інформації потенційним інвесторам та для 

внутрішнього користування, як інструмент управління [3, с.75]. 

Бізнес-план потрібен всім, хто збирається вкладати кошти 

у реалізацію інноваційної бізнес-ідеї.  

При цьому всіх користувачів (споживачів) бізнес-плану 

можливо поділити на дві цільові групи: зовнішню і внутрішню:  

• зовнішні споживачі – це зацікавлені особи, які лише 

вкладають кошти і не приймають участі у реалізації 

інноваційного проекту;  

• внутрішні користувачі – зацікавлені особи, які 

вкладають власні кошти у реалізацію  проекту та/або є 

учасниками його реалізації.  

Звідси бізнес-план має два принципових напрями:  

• внутрішній – це підготовлена інформативна 

програма реалізації інноваційного проекту з оцінкою результатів 

на кожному етапі його реалізації;  

• зовнішній – інформування зовнішнього інвестора 

та інших зацікавлених осіб у технічних, маркетингових, 

організаційно-економічних, фінансових, юридичних та інших 

перевагах інноваційного проекту [2, c. 125]. 
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Отже, бізнес-план – це план розвитку підприємства, 

необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових 

видів бізнесу. 

Вдало розробивши бізнес-план, можна отримати надійний 

інструмент у змаганні з конкурентами і в розширенні своєї 

особистої справи. 

Дослідивши методологію та структуру бізнес-плану, ми 

можемо стверджувати, що ґрунтовна підготовка бізнес-планів 

дозволяє досягти поставлених цілей з мінімальними ризиками та у 

найскоріші темпи. 

Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку 

підприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен 

підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції, 

оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу 

традиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої 

виступає розгляд бізнес-плану. 
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