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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні учасники Міжнародної науково-практичної конференції!

В
умовах
глобалізації
трансформація
інституційних
умов
функціонування торгівлі для забезпечення її стратегічного розвитку пов’язана
із значною модифікацією механізмів циклічного розвитку економіки. Тому
ефективне використання наукового потенціалу для вирішення пріоритетних
завдань розвитку торгівлі та підприємництва в Україні обумовлює актуальність
для національної економіки, яка в сучасних умовах функціонує на ринкових
принципах та вимагає постійного вдосконалення, пошуку нових шляхів
розвитку і активного застосування інновацій із посиленням її соціальної
спрямованості. Враховуючи, що обсяг торгівлі щороку зростає, а товарообмінні
процеси є невід'ємною частиною ринкової економічної системи, то рівень
розвитку національної економіки значною мірою визначається рівнем розвитку
підприємництва у сфері торгівлі.
Тематика, якій присвячена Міжнародна науково-практична конференція,
охоплює широке коло проблем розвитку торгівлі та підприємництва в Україні.
Акцент наукового обговорення ставиться на актуальні питання менеджменту та
маркетингу в сфері торгівлі та підприємництва, сучасні виклики та перспективи
розвитку інфраструктури товарного ринку, трансформації фінансової системи
національної економіки в умовах глобалізації, напрямів забезпечення
конкурентоспроможності економіки в системі світогосподарських зв'язків, а
також на використання підходів до рішення практичних завдань щодо
пріоритетів споживчого ринку.
Впевнений, що надані рекомендації учасниками Міжнародної науковопрактичної конференції «Розвиток торгівлі та підприємництва в Україні:
тенденції та перспективи» сприятиме активізації цих процесів, стабілізації
економіки, вирішення соціальних проблем, а наукові дослідження в цьому
напрямі затребувані практикою роботи вітчизняних компаній.
Директор Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного
торговельно-економічного університету
д.е.н., професор
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Секція Актуальні питання менеджменту та маркетингу в сфері торгівлі та
підприємництва
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МОТИВУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Грималюк А. В., к.е.н, доцент,
завідувач кафедри економічних теорій
Буруков В.В., студент ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Перехід України до ринкової економіки змусив вітчизняні підприємства
діяти в конкурентному середовищі, знаходити і розширювати свою «нішу» на
ринку товарів та послуг, опановувати новий тип економічної поведінки,
постійно

підтверджувати

свою

конкурентоспроможність.

Це

потребує

збільшення внеску кожного працівника в досягнення цілей підприємства, тому
проблема

мотивування

працівників

на

підприємствах

України

набула

важливого значення, метою статті є пошук шляхів удосконалення системи
мотивування [1].
Мотивування полягає в спонуканні персоналу до ефективної, сумлінної
діяльності для досягнення цілей підприємства, тобто у визначенні потреб
персоналу, розробці систем винагороди за виконувану роботу, використанні
різних форм оплати праці, застосуванні стимулів до ефективної взаємодії
суб'єктів спільної діяльності. Керівник підприємства повинен розуміти, що ні
прекрасно складені плани, ні досконала структура організації самі по собі не
спонукають людей до роботи. Саме ефективна система мотивування покликана
забезпечити високоякісне й сумлінне виконання працівниками підприємства
своїх обов'язків [2].
При формуванні системи мотивування працівників на вітчизняних
підприємствах доцільно скористатися світовим досвідом.
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Американська модель мотивування праці ґрунтується на матеріальних
стимулах. Найбільшого розповсюдження отримали різноманітні модифікації
погодинної системи оплати праці з нормованими завданнями, та різноманітні
форми преміювання. Гнучкість системи оплати праці досягається завдяки
періодичній атестації співробітників, на основі якої встановлюється рівень
оплати праці працівників на наступний період. Зарплата переглядається, як
правило, в перший рік роботи кожних три місяці, після року роботи - раз в
півроку або рік [3].
У процесі мотивування слід брати до уваги об'єктивні й суб'єктивні
фактори, що впливають на поведінку людей. Розробивши систему мотивації,
спрямовану на задоволення потреб працівників підприємства відповідно до
того, що вони вважають важливим, можна створити сприятливіші умови для
досягнення цілей організації. Так, для молодих працівників важливими є
кар'єра, життєвий успіх. У працівників передпенсійного віку сильними
мотивами підвищення продуктивності праці є визнання їх авторитету, цінності,
незамінності для фірми тощо. Для індивідів, чиє фінансове становище є
відносно благополучним, моральні мотиви можуть бути значно вагомішими,
ніж матеріальні. Такі працівники надають великого значення і змісту роботи,
отримують задоволення від самого процесу роботи і від досягнутого
результату. Скрутне фінансове становище зумовлює переважання матеріальних
мотивів над моральними. Тому уміння розрізняти потреби працівників є
основою формування у них активної трудової поведінки та досягнення
підприємством основної мети - максимізації прибутку [2].
Системи матеріального стимулювання повинні бути прості і зрозумілі
кожному працівнику, бути гнучкими, що дають можливість відразу ж
заохочувати кожен позитивний результат роботи. Розміри заохочення повинні
бути економічно і психологічно обґрунтовані (більше і рідше; частіше, але
менше). Заохочення персоналу важливо організувати за такими показниками,
що сприймаються кожним як правильні.
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Для розвитку трудової активності необхідна правова основа відносин
керівника і виконавця, при якій працівнику дається право самостійно обирати
лінію трудового поводження в рамках чітко зафіксованих правових норм. Це не
суперечить

принципу

єдиноначальності

на

виробництві.

Зміцнення

і

використання правових методів керування в сфері праці засновані на чіткому й
однозначному розподілі прав і відповідальності, що є необхідною умовою
захищеності працівника від сваволі як адміністрації, так і колективу, служать
більш чіткому розмежуванню зон контрольованого і мотивованого поводження.
При цьому природне внутрішньовиробниче протиріччя економічних інтересів
керівників і виконавців стає джерелом розвитку, і через його вирішення
забезпечується підвищення ефективності праці.
Отже, оцінка керівником процесу виконання персоналом поставленого
завдання також робить на людей мотивуючий вплив. Інтерес керівника до того,
що робить працівник, похвала, зауваження, допомога й інші форми
управлінського впливу стимулюють підлеглого до кращого виконання своїх
обов'язків.
Зміна обставин роботи, пріоритетів працівника тощо змінює і силу
мотивації. Тому на підприємствах слід постійно здійснювати моніторинг
мотивуючого середовища, своєчасно реагувати на зміни середовища зміною
мотивуючих факторів.
Список використаних джерел :
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Борисова Л. П., к.е.н, доцент
Арнаутова Г.І., студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Одеса, Україна
У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме персонал
часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує підприємству успішне,
довготривале функціонування та гарну репутацію. Сьогодні керівництво
багатьох підприємств стикається з проблемами неефективного використання
різних видів ресурсів, що є наслідком зниження продуктивності праці
персоналу, зменшення рівня його відповідальності та зацікавленості в
результатах своєї діяльності. У зв’язку з цим стає актуальним питання розгляду
шляхів підвищення мотивації та їх перспектив. У

загальному

трактуванні

сутність мотивації можна виразити так: мотивація – це вид управлінської
діяльності,

який

забезпечує

процес спонукання

особи

до

діяльності,

спрямованої на досягнення особистих цілей чи цілей організації. Одним з
моментів зацікавлення працівника (тобто його мотивації) є його участь в
процесі управління і прийняття рішень. За даними соціологічного опитування,
проведеного в Україні, майже для третини респондентів участь в управлінні
своїм підприємством є важливою умовою трудової самореалізації [4, с. 81-85].
Метою статті є дослідження впливу мотивації персоналу на підвищення
рівня продуктивності праці, аналіз існуючих методів мотивації.
Вивчення
присвячена

зарубіжної

теорії

й

та

вітчизняної

методології

спеціальної

мотивації

літератури,

персоналу,

яка

підвищенню

продуктивності праці, практичним аспектам управління мотивацією персоналу,
свідчить про безсумнівний інтерес вчених до даної проблеми. Проблеми
мотивації управлінського персоналу викладені, зокрема, в працях: Співака В. В.
[6], Дуда С.Т., Кіцак Х.Р. [2], Клименко М.П., Філатова О.О. [4], Літинська В.А.
[5], Биканова О.В. [1] і т.д.
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У вищезазначених працях знайшли своє відображення окремі аспекти
мотивації праці персоналу, ефективного використання трудового потенціалу,
мотивації трудової діяльності, підвищення результативності та ефективності
праці. Однак, проблема сучасних мотиваційних процесів та впливу їх на
продуктивність праці управлінського персоналу залишається малодослідженою.
Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво підвищувати
ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, покращувати
виробничий процес та обслуговування клієнтів без особливо великих
матеріальних затрат з боку компанії. Адже, коли працівник виконує свої
посадові обов’язки з повною самовіддачею, і його цілі саморозвитку
включають розвиток підприємства загалом, тоді коефіцієнт корисної дії зростає
в декілька разів. Цікавим способом удосконалення мотивації праці є мотивація
вільним часом або модульна система компенсації вільним часом. Ця форма
немонетарної мотивації поки не одержала поширення у практиці українських
підприємств, але досвід використання її зарубіжними фірмами свідчить про
необхідність

впровадження

системи

компенсації

вільним

часом

на

підприємствах.
Традиційно виділяють три групи нематеріальних чинників мотивації:
 ті, що не потребують інвестицій з боку компанії, наприклад, "дошка
пошани", поздоровлення з днем народження, вимпели та кубки найкращому
співробітнику;
 ті,

що

потребують

інвестицій та

розподіляються

безадресно –

організація харчування за рахунок компанії, забезпечення співробітників
проїзними квитками, надання форми на конкретних робочих місцях;
 ті, що потребують інвестицій компанії та розподіляються адресно,
наприклад, безвідсоткові позики на покращення умов проживання, придбання
товарів тривалого користування, оплата відпусток [3].
Основними чинниками, від яких залежить матеріальна мотивація
трудової діяльності є: рівень заробітної плати та її динаміки, наявності прямої
залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці;
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диференціація заробітної плати на підприємстві та в суспільстві в цілому,
рівень і структура особистого доходу; матеріальне забезпечення наявних
грошових доходів; дієвість системи стимулів, що застосовуються в організації
[3, с. 58-61]. Отже, провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності
належить заробітній платі, як основній формі доходу найманих працівників.
Вплив високої заробітної плати на мотивацію трудової діяльності та
підвищення

ефективності

виробництва

багатоплановий

і

виявляється

насамперед в наступному:
 вищий рівень заробітної плати сприяє зниженню плинності кадрів, а
отже, забезпечує формування стабільного трудового колективу;
 проведення політики високої заробітної плати дає змогу підібрати на
ринку праці найбільш підготовлених, досвідчених, ініціативних, орієнтованих
на успіх працівників, продуктивність праці яких вища за середній рівень;
 висока

заробітна

плата

є

чинником

підвищення

старанного,

відповідального ставлення до праці, її інтенсифікації. До цього спонукає як
намагання «відпрацювати» винагороду, що є вищою за середньоринкову, так і
побоювання бути звільненим [4, с. 64-66].
Визначити переважний тип необхідної мотивації не складно. Тут існує
наступна закономірність. Чим вища кваліфікація та статус співробітника, тим
більше значення мають для нього факти нематеріального заохочення. І навпаки,
домінуючий мотив у стимулюванні низькокваліфікованих працівників конкретна сума заробітної плати.
Природно можна, залежно від складу і потреб людей, робити ставки на
різні види заохочень. Але необхідно дотримувати золоті правила мотивації,
справедливі для всіх її різновидів: мотивація повинна бути реалістична, схема
мотивації повинна бути справедлива; принципи мотивації повинні бути
гранично зрозумілі; мотивація повинна відповідати очікуванням співробітників;
система мотивації не повинна бути застиглою. Тільки дотримуючись цих
правил, вдасться уникнути ситуації, відображеної у відомому жарті про те, що
робочий день скорочує життя співробітника на вісім годин.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Борисова Л. П., к.е.н, доцент
Воінова К.С., студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Одеса, Україна
Кризові явища в системі управління як на підприємствах світового
співтовариства, так і в Україні спонукали вчених-управлінців до пошуку нових
методів удосконалення управління і розробки нових концептуальних підходів.
Відмітимо при цьому, що і нові підходи до управління за кордоном не одразу
дали позитивні результати. Це було визвано тим що, західні фірми початково
механічно копіювали досвід інших країн (зокрема, Японії та США), не
виробляючи для використання даного досвіду модернізацій в своїй системі
управління, обумовлених соціально-економічними, організаційними, етнічнопсихологічними особливостями країн.
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Метою

статті

є

визначення

основних

проблем

впровадження

зарубіжних моделей управління персоналом на українських підприємствах.
В світовій практиці найчастіше виділяють дві школи менеджменту –
американську та японську. Вони виступають в якості еталона для творчого
розвитку менеджменту персоналу в інших країнах з урахуванням їх
специфіки. Обидві школи роблять акцент на активізації людського фактору,
постійних інноваціях, диверсифікації товарів та послуг а також орієнтування
на розробку та реалізацію довгострокових стратегічних планів розвитку
підприємства [1].
Американська система управління персоналом. В основі американської
системи управління персоналом лежить принцип індивідуалізму, що виник в
американському суспільстві в XVIII - XIX ст., коли в країну прибували сотні
тисяч переселенців, які розірвали зв’язки зі своєю країною, культурою і мовою.
В процесі освоєння величезних територій серед американців виробилися такі
національні риси, як ініціативність і індивідуалізм. Тому в США компанії при
влаштуванні на роботу намагаються прийняти яскравих особистостей, здатних
самостійно приймати оригінальні та часто геніальні ідеї, що призводять до
позитивних результатів. Проте, великі мультинаціональні корпорації (МНК)
зараз стикаються з рядом проблем в управління людськими ресурсами. Мова,
звичаї і розбіжності віку стають все більш поширеними проблемами: значний
вплив на підвищення продуктивності праці чинять соціально-психологічний
клімат колективу, акліматизація різних груп одна до одної, знаходження шляхів
будувати згуртовані команди і, таким чином, усувати конфлікти [2, c.97].
Тому в Америці, де основу економіки складають МНК, задача управління
персоналом - це розвиток механізмів мультикультурної роботи особистостей.
Нажаль дана модель не знайшла свого застосування на українських
підприємствах, оскільки України перебуває ще на етапі становлення своєї
ринкової економіки. Модель управління персоналом в України формується та
поки має нестійкий та суперечливий характер на відміну від США.
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Японська модель управління персоналом. Однією з досить ефективних
систем менеджменту у всьому світі визнана японська модель – або менеджмент
з людським обличчям. Життя в важких кліматичних і природно-географічних
умовах століттями виробила в японців дисциплінованість і працьовитість.
Японська модель менеджменту ґрунтується на філософії: "Ми всі - одна сім'я".
Найважливіше завдання – встановити нормальні відносини з працівниками,
створити відношення до корпорації як до рідної сім'ї, сформувати розуміння
того, що і робочі, і менеджери працюють в одній сім'ї і для однієї сім'ї [3].
Підготовка кадрів в Японії є невід'ємною частиною загальної системи
трудових відносин. Серцевиною організації виробничого процесу та розвитку
творчого потенціалу японських фірм останнім часом стає система "управління
знаннями". Цей термін означає перетворення компанії в систему самонавчання,
яка використовує свої можливості в якості передових лабораторій і втягує в
процес пошуку весь колектив. Для підвищення гнучкості виробництва і його
чутливості до зміни ситуації на ринку японські компанії широко застосовують
систему "конбан" – комплекс зворотних зв'язків між споживачами продукції і її
виробниками. Зміна вимог споживача оперативно передається в початок
технологічного ланцюжка і відразу ж реалізується без зупинки роботи [4].
Японський досвід менеджменту не знайшов свого застосування в Україні.
Сімейна модель управління персоналом не є характерною особливістю нашої
країни. Слід враховувати, що і Японія має свої недоліки: багато молодих людей
просто не витримують темпів життя, які диктує сучасне суспільство, і
морально, і фізично страждають від підвищених темпів роботи [4].
Отже, на протязі багатьох років досвід зарубіжних країн ігнорувався як
теоретиками, так і практиками в Україні. Проте перенесення цього досвіду в
механізм управління підприємствами України може зробити його більш
пластичним та сприйнятливим до нововведень, що призведе до раціонального
використання

творчого

потенціалу

кадрового

складу

підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку.
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Дроздова О.Г., к.е.н, доцент,
завідувач кафедри обліку та оподаткування
Гайтанжі Т. студентка ІІІ курсу
Узун О. студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Операційний менеджмент виступає центральною ланкою підприємства і
створюється на основі раціонального, тобто вертикального і горизонтального
розподілу праці та поєднання в часі і просторі предметів, засобів та праці [1].
Метою статті є оцінка ефективності операційного менеджменту на
підприємствах роздрібної торгівлі.
Так як, операційному менеджменту властиве самостійне теоретичноприкладне значення, йому характерний власний категорійний апарат, логічна
послідовність зв’язків у якому формується за ланцюгом: операційна система операційний менеджер - операційна стратегія і програма - операційний процес операція.
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Однією з найголовніших підсистем підприємства роздрібної торгівлі та
водночас

функціональним

полем

операційного

менеджменту

виступає

операційна система. Ця система складається із трьох підсистем: переробної,
забезпечення, планування та контролю.
Структура управління операційною системою окреслює всі можливі дії,
процеси, прийоми, пов'язані з випуском продукції або наданням послуг.
Структуру операційної системи поділяють на підсистему забезпечення,
трансформуючу підсистему та підсистему планування та контролю. Підсистема
забезпечення має на меті постачання до операційної системи вхідних ресурсних
факторів. За їх переробку, в результаті якої формуються “виходи” системи,
відповідальна

трансформуюча

підсистема.

Координаційним

центром

є

підсистема планування і контролю [2].
У роздрібній торгівлі операційний менеджмент означає менеджмент у
процесі

товарозабезпечення

та

надання

торгових

послуг

кінцевому

споживачеві, який здійснюється на рівні операцій протягом накопичення
необхідних ресурсів на вході підприємства, їх використання та трансформації у
результати функціонування на виході.
Характерними позитивними ознаками операційної системи великих
підприємств

є

високий

рівень

договірної

дисципліни;

удосконалення

застосування прогресивних методів реалізації та активізація процесу продажу;
виважена політика управління товарними запасами; достатня сталість
товарного асортименту. Однак для даних систем притаманні й негативні
аспекти, зокрема, незначна частка продажу вітчизняних непродовольчих
товарів; недостатня кореляція між обсягами реалізації товарів та впливом
фактора сезонності.
Середні

торговельні

підприємства

характеризуються

низькою

рентабельністю операційної діяльності, зростанням тривалості операційного
циклу та обмеженим спектром послуг для споживачів. Попри те, що на більш
високу частоту завезення товарів у порівнянні з іншими категоріями
підприємств, для середніх підприємств роздрібної торгівлі притаманні
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тенденції до нагромадження товарних запасів, що вимагає активного
доопрацювання в даному напрямі.
Операційна система малих підприємств роздрібної торгівлі має такі
слабкі сторони, як низький коефіцієнт корисної дії людських ресурсів;
збільшення тривалості операційного циклу; вузький асортимент товарів;
незадовільний рівень послуг; невисокі якісні характеристики торговооперативного персоналу [3].
Варто зауважити, що деякі проблемні зони підприємств трьох категорій
збігаються, зокрема: високі, на думку споживачів, ціни на товари; низька
професійна

підготовка

продавців;

недостатньо

налагоджена

рекламно-

інформаційна діяльність; неприйнятний для споживачів рівень сезонної
торгівлі.
Отже, порівняно задовільну якість обслуговування покупців забезпечує
операційна система тільки великих підприємств, що пояснюється більшими
людськими й просторовими можливостями, потужнішою фінансовою базою і
кращою організацією операційного процесу та характерезує високий рівень
операційного менеджменту на них.
Нині основною умовою стабільного функціонування підприємств у
конкурентному середовищі виступає максимальне наближення операційної
діяльності до запитів споживачів та врахування конкурентних позицій.
Невисока відповідність операційних систем споживчим вимогам зумовила
потребу моделювання операційних систем у рамках загального менеджменту
якості [4].
Для активізації роботи з упровадження систем управління якістю слід
забезпечити державну підтримку підприємств шляхом компенсації на
конкурсній основі частини їх витрат на розробку і впровадження цих систем за
рахунок цільового кредитування та інших джерел фінансування. Органи
виконавчої влади мають керуватися при цьому таким критерієм, як здатність
підприємства до забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції.

19

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток торгівлі та підприємництва в Україні: тенденції та перспективи»

Підприємства можуть довести своє право на одержання державної
підтримки через обґрунтування власних програм поліпшення якості та
забезпечення конкурентоспроможності продукції [5].
Висновок. Важливою складовою на підприємствах роздрібної торгівлі
для здійснення та координування їх виробничої діяльності є розвиток
операційного менеджменту. Його головною ланкою, яка контролює його
діяльність, є підсистема забезпечення. Через нестабільну ситуацію на
міжнародному та національному ринку підприємства зазнають удару по їх
діяльності. Саме через втручання та захист державою інтересів підприємств на
ринку можна забезпечити сталий стан торгівлі.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГУ
Колеснікова К. С., к.е.н., доцент
Джур Є. Ю., студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Метою статті є визначення впливу інформаційних технологій в
маркетингу на життя всього суспільства та окремого індивіда. Використання
системи маркетингу в нинішніх умовах стало значно частішим.
Визначення маркетингу, яке сформулював Ф. Котлер є класичним:
«Маркетинг - вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за
допомогою обміну». Маркетинг – це процес, який полягає в прогнозуванні
потреб потенційних покупців і в задоволенні цих потреб шляхом пропозиції
відповідних товарів – виробів, технологій, послуг тощо [2, c. 105].
Інформаційні технології, які існують сьогодні дозволяють майже миттєво
підключатися до будь-яких електронних масивів, одержувати всю необхідну
інформацію і використовувати її для аналізу, прогнозування, прийняття
управлінських рішень у сфері бізнесу, комерції, маркетингу.
Інформаційні технології застосовуються в управлінні організаціями усіх
типів, діють у всіх сферах суспільного виробництва. Інформаційні технології,
або технології обробки інформації у спрощеному розумінні, – це сукупність
певних складових компонентів (технологічних елементів), таких як методи і
пристрої. Їх основне призначення в урбаністичному суспільстві полягає в
обробці та аналізі даних. Отже, автоматизовані інформаційні технології
маркетингу – це єдиний комплекс методів, засобів і форм автоматизації
маркетингової діяльності [4].
Ключовим джерелом маркетингових даних є маркетингове дослідження.
Відповідно до концепції 4P, маркетингові дослідження проводяться за
наступними основними напрямами: дослідження ринку; дослідження товару;
дослідження ціни; дослідження просування товару [1].
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Основні функції сучасних інформаційних технологій: пошук і збір
інформації,

аналіз

оптимізаційних

інформації,

задач,

вироблення

структурування

і

нової

інформації,

зберігання

рішення

інформації.

Вони

забезпечують різке зниження трудомісткості та скорочення термінів створення і
впровадження інформаційних систем.
Сьогодні поняття інформаційного забезпечення маркетингової діяльності
підприємства означає певну сукупність інформації за всіма аспектами цієї
діяльності, сучасних інформаційних технологій, методів і моделей аналізу та
подання інформації. Інформаційні системи маркетингу – це сукупність
інформаційних, технічних, програмних і технологічних засобів, засобів
телекомунікацій, баз банків даних, методів і процедур, інженерно-технічного
персоналу, що реалізують функцію збору, передачі, обробки, аналізу,
прогнозування і накопичення інформації для підготовки і прийняття
ефективних управлінських рішень у маркетингу [4].
У

маркетинговій

практиці

західних

підприємств

усе

частіше

використовують маркетингові інформаційні системи як сукупність планових і
систематизованих методів і процесів збирання, аналізу і обробки маркетингової
інформації, необхідної для прийняття відповідних рішень. Основні завдання їх
полягають у: постійному пошуку, збиранні і збереженні маркетингової
інформації; обробці, інтерпретації і аналізі даних, виробленні відповідних
гіпотез; вирішенні математичних задач; створенні, збереженні, обробці і
наведенні рядів динаміки; стисненні інформації, її фільтрації, виявленні
корисних даних; самооцінці [3].
Саме у сфері Інтернет-маркетингу інформаційні технології та системи
маркетингу розвиваються стрімкими темпами. Маркетинг в Інтернеті є одним з
різновидів онлайнового маркетингу, що охоплює використання Інтернетресурсів в цілях реклами, стимулювання збуту, проведення маркетингових
досліджень, продажу товарів через Інтернет. Важливе місце в інтегрованих
кампаніях посідає мобільний маркетинг.
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Однією з основних властивостей Інтернет-середовища є її гіпермедійна
природа, що визначається високою ефективністю в представленні і засвоєнні
інформації. Роль глобальної мережі не обмежується лише комунікативними
функціями, а також охоплює можливість укладання угод, здійснення покупок і
проведення платежів, надаючи їй вигляду світового електронного ринку [4].
Висновки. Отже, значущість, необхідність та ефективність використання
інформаційних технологій у сфері маркетингу є беззаперечними. Розвиток
засобів обчислювальної техніки та зв'язку дав можливість збирати, зберігати,
обробляти та передавати інформацію великих розмірів та з високою
оперативністю, а це стало поштовхом до розвитку інформаційних технологій у
сфері маркетингу та якісного прийняття маркетингових рішень.
Список використаних джерел:
1. Григорук П. М. Інформаційна технологія як інструмент підтримки
прийняття маркетингового рішення / П. М. Григорук // Праці Одеського
політехнічного університету. - 2011. - № 3. - С. 170-176. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2011_3_29
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Григорчук. – К.: Університет «Україна», 2007. – 420 с.
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2011. – Вип.8. ч.2. – С. 158-161. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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ресурс]./ Лояніч Є. В., Ковінько О. М. – Режим доступу: http://globalnational.in.ua/archive/6-2015/75.pdf
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ТІМБІЛДИНГ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ
ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
Борисова Л. П., к.е.н,доцент
Кавка І.В.,студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Згуртований і дружний колектив становить основу компанії. Популярне
слово «тімбілдінг» є сьогодні однією з найбільш перспективних моделей
корпоративного менеджменту. Ідея командних методів управління була взята зі
світу спорту: щоб виграти, спортивна команда повинна не тільки складатися із
професіоналів своєї справи, а й вміти організовувати грамотну тактику гри,
володіти незламним духом, волею до перемоги. Тож у неї повинна ефективно
працювати система досягнення якісного результату. Такий же принцип
характерний і для інших сфер діяльності, зокрема бізнесу, тільки з тією лише
різницею, що в цій галузі потрібні інші професійні навички.
У 60-70 роки XX століття ідея командних методів стала активно
застосовуватися

в

практиці

менеджменту.

У

цей

час

активно

досліджувалися поведінкові тактики, так звана «школа людських відносин»,
представниками якої були психологи і соціологи Мері Паркер Фоллет, Елтон
Мейо, Абрахам Маслоу. На відміну від попередніх ця школа висунула на перше
місце людський фактор у розвитку тієї чи іншої організації: правильне
використання людських ресурсів є найважливішим елементом ефективного
управління

компанії.

З

тих

пір

тімбілдінг

став

суттєвою ланкою

в

системі грамотної побудови робочого процесу [4].
В даний час тімбілдинг являє собою одну з перспективних моделей
корпоративного менеджменту, що забезпечуює повноцінний розвиток компанії,
і є одним з найбільш ефективних інструментів управління персоналом. Він
спрямований на створення груп рівноправних фахівців різної спеціалізації, які
спільно несуть відповідальність за результати своєї діяльності і на рівних
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засадах здійснюють розподіл праці в команді, тому тімбілдінг є одним з
найбільш ефективних способів заохочення лояльних співробітників, клієнтів,
партнерів і дистриб'юторів компанії за відповідально виконані завдання.
Серед найбільш поширених форм тімбілдінга виділяють:
- командні спортивні ігри (пейнтбол, піші та велосипедні походи і т.п.);
- заходи творчого характеру (командні конкурси, інтелектуальні
змагання, рольові ігри);
- активні тренінги, орієнтовані на взаємодію в команді [1].
Вибір форми тімбілдінга залежить від його цілей, а також від
особливостей колективу. Так, наприклад, спортивні заходи можуть бути
ефективні, якщо в складі трудового колективу молоді співробітники, якщо ж
різновікові - доцільніше використовувати заходи творчого характеру і активні
тренінги. Для формування командного духу підійдуть командні змагання, але
якщо треба навчити співробітників ефективно розподіляти обов'язки, більш
доречною буде рольова гра з акцентом на групову взаємодію.
Розробка сценарію тімбілдінга - процес трудомісткий і вимагає
професійного підходу. За нього можуть відповідати менеджери по персоналу
або ж керівництво компанії може звернутися до організацій - професіоналів, що
надають послуги тімбілдінга для компаній. Найчастіше над розробкою
сценарію тімбілдінга трудяться відразу кілька фахівців для створення яскравого
сюжету заходів, врахувати безліч психологічних аспектів і зробити так, щоб
вигаданий сценарій можна було реалізувати на практиці[2].В основу системи
командного менеджменту покладено три головних складових аспекти: team
skills (навички командної роботи), team spirit (формування командного духу) і
teambuilding (механічні дії по підбору потрібної команди).
Можливості тімбілдінга:
- формування неформальної атмосфери в колективі;
- згуртування колективу в одну команду однодумців;
- формування навичок колективної взаємодії;
- виявлення лідерів в колективі.
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Директору фірми, який бажає мати саме такий колектив, буде корисно
здійснювати тімбілдінг за допомогою спеціальних тренерів, які спрямують
команду на вироблення командного духу, навчать працювати колективно,
виявлять лідерів, а також допоможуть створити атмосферу неформального
спілкування і добитися психологічного розвантаження.
Також побічно до тімбілдингу можна віднести святкування днів
народження співробітників і Нового року, корпоративні вечірки і особливо
популярні останнім часом тематичні костюмовані вечірки. Як звіт, по таким
заходам керівникам надаються так звані листи і фото-звіти, які можуть в
деталях показати роль тієї чи іншої людини в команді, виявити потенційних
лідерів і аутсайдерів[3].
Таким чином, тімбілдінг є стратегічним інструментом формування і
зміцнення команди, який запобігає конфліктам в колективі, допомагає створити
згуртовану і ефективну команду співробітників, готових старанно працювати не
тільки заради особистої вигоди, а й на благо спільної справи.
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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кошельок Г. В., к.е.н, доцент
Коба Х.В., студент V курсу
Одеський національний економічний університет
м. Одеса, Україна
Прибуток є одним з основних показників господарської діяльності
підприємства і на законодавчому рівні визначений як основна мета створення
комерційних підприємств. За рахунок прибутку живе та розвивається будь-яке
комерційне підприємство, бо це основне джерело поповнення фінансових
ресурсів підприємства, формування централізованих і децентралізованих
фондів грошових коштів.
Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства
являє собою різницю між загальною сумою доходів і витрат на виробництво та
реалізацію продукції.
Прибуток як одна з найважливіших категорій ринкової економіки
виконує ряд важливих функцій.
По-перше, прибуток є критерієм і показником ефективності діяльності
підприємства. Іншими словами, сам факт прибутковості вже свідчить про
ефективну діяльність підприємств.
По-друге, прибуток володіє стимулюючою функцією. Виступаючи
кінцевим фінансово-економічним результатом підприємств, прибуток набуває
ключової ролі у ринковому господарстві. За ним закріплюється статус мети, що
визначає поведінку господарюючих суб’єктів, добробут яких залежить як від
величини прибутку, так і від прийнятого в національній економіці алгоритму
його розподілу, включаючи оподаткування.
По-третє, прибуток є джерелом формування доходів бюджетів різних
рівнів. Він надходить у бюджети у вигляді податків, а також економічних
санкцій, і використовується на різні цілі, визначені у вигляді видаткової
частини бюджету та затверджених в законодавчому порядку.
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Розглядаючи резерви максимізації прибутку варто звернути увагу на те,
що прибуток залежить як від доходів підприємства, так і від його витрат. Отже,
збільшення прибутку можна досягти двома способами: зменшити витрати на
виробництво або збільшити дохід від реалізації. Тому, перед кожною фірмою
постає питання правильно сформувати свою цінову стратегію й обрати
оптимальний обсяг виробництва.
Якщо фірма працює за умов досконалої конкурентності, то це означає, що
вона повинна продавати свою продукцію за цінами, що склалися на ринку, а не
згідно зі своєю власною стратегією [1, с. 169].
Що стосується фірм, які працюють в умовах недосконалої конкуренції
(монополія та олігополія), для них ціна не є заданою, вона може змінюватись.
Виробник розуміє, що чим більше продукції він виробить тим за нижчою ціною
мусить її продавати. Монополісти максимізують свій прибуток коли граничні
витрати дорівнюють граничним доходам. Проте ціна, яку вони встановлюють
перевищує граничні витрати. Отриманий прибуток називають монопольним
прибутком.
У разі олігополії виробник або контролює ціну в результаті змови з
іншими олігополістами, або під влаштовується під ціни лідера [1, С. 170].
А взагалі, можна відмітити наступні резерви підвищення прибутку.
Потрібно постійно удосконалювати засоби виробництва: впроваджувати
нову

техніку,

удосконалювати

технології,

упроваджувати

прогресивні

матеріали тощо. Це дозволить значно знизити собівартість продукції і цим
самим підвищить прибуток .
Зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту
прибутку. У зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається
економія

матеріальних,

трудових

та

фінансових

ресурсів,

якими

розпоряджається підприємство.
Резервом росту прибутку промислових підприємств є підвищення якості
продукції, що виробляється, і ліквідація втрат від браку. Проблема якості
продукції в ряді галузей промисловості пов’язана із підвищенням надійності і
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тривалості використання виробів. Багато підприємств випускають продукцію з
гарантією.
Підвищення прибутку може відбутися також за рахунок підвищення
продуктивності

праці.

Для

цього

підприємство

повинне

активно

використовувати різноманітні мотиваційні засоби: перевести якомога більше
працівників на відрядну форму оплати праці, працівникам погодинної форми у
більшому розмірі оплачувати роботу в понад урочний час, забезпечувати
доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами,
надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших
визначних дат [2, с. 126].
Одним з резервів збільшення прибутку промислових підприємств є більш
повне використання вторинних ресурсів та попутних продуктів.
Також важливу роль в підвищенні прибутку відведена маркетингу.
Практика світової торгівлі показала, що багато видів нових виробів не
знаходять свого покупця на ринку без вправної організації маркетингу. Тому в
цих умовах господарювання слід більше уваги приділяти маркетингу.
Отже, для підвищення прибутку потрібно спиратися на комплексний
техніко-економічний

аналіз

роботи

підприємства:

вивчення

техніко-

економічних показників роботи підприємства й організаційного рівня
виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів,
сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв’язків тощо.
Список використаних джерел:
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Секція Інфраструктура товарного ринку: сучасні виклики та перспективи
розвитку
ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИТЧИЗНЯНИХ РИНКІВ, ЯК
ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
Лисюк В.М., д.е.н, професор,
завідувач відділу ринкових механізмів та структур.
Волчков О.Є., аспірант,
провідний інженер відділу ринкових механізмів та структур
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
м. Одеса, Україна
Процес інтеграції, як економічне об’єднання, виступає ефективним
механізмом розвитку економіки країни, особливо в умовах, коли більшість
підприємств не відзначається значними обсягами виробництва та значними
досягненнями в частині капіталізації їх активів. Але, включення інтеграційних
механізмів має бути зваженим і обґрунтованим рішенням, яке також має
передбачати

всі

можливі

наслідки,

в

контексті

запобігання

проявів

монополізму. Загальновідомо, що інтеграційні процеси, що відбуваються в
економіці взагалі і на товарних ринках, зокрема, неоднозначно впливають на
процеси розвитку. З одного боку, інтеграція, як процес об’єднання тягне за
собою укрупнення суб’єктів ринку, що завдяки ефекту масштабу та скорочення
транзакційних витрат, призводить до підвищення ефективності їх діяльності.
Наприклад, у 1-му кварталі 2017 року загальна капіталізація українських
агрохолдингів, акції яких котируються на закордонних біржах, зросла,
досягнувши найвищого показника в 3,16 млрд. євро. В цілому, капіталізація
агрохолдингів збільшилася з 2,64 до 3,06 млрд. євро, зростання склало 15,7%.
Це вкрай позитивно відрізняється від 1-ого кварталу 2016 року, коли їх
капіталізація більшу частину періоду була менше початкового показника.
Фактично, до кінця кварталу вона тільки відновилася. У цей період зростання
склало -0,2% [2].
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Рис. 1. Динаміка капіталізації вітчизнянних підприємств за 1 квартал 2016-2017 рр.
З іншого, набуваючи потужності, такі суб’єкти посилюють свою ринкову
владу, стаючи домінуючими на ринку, що призводить, як правило, до
зловживання цією владою. Прикладів такої поведінки таких інтегрованих
структур на наших ринках можливо спостерігати чимало. Так, на ринку молока
і молочної продукції, великі молокопереробні підприємства проводять свою
цінову політику, встановлюючи низькі закупівельні ціни – невигідні фермерамвиробникам

сирого

молока.

Також

поводяться

крупні

зернотрейдери,

скуповуючи за низькими цінами, при відсутності належної державної політики,
зерно у середніх і мілких фермерів.
Можливо привести й інші приклади негативної поведінки зловживання
крупними інтегрованими суб’єктами на інших ринках, зокрема на ринках
плодоовочевої

продукції

–

(агрохолдинги), на ринках

нафтопродуктів

(нафтотрейдери), на ринках телекомунікаційних послуг (оператори мобільного
зв’язку, провайдери) тощо [3].
В кінцевому рахунку така ситуація призводить до пригнічення інших
суб’єктів ринку, що функціонують у інших його секторах. У наших прикладах –
це фермерські молочні господарства, виробники зерна та плодоовочевої
продукції. З іншого боку, діяльність таких корпорацій створює серйозні бар’єри
для виходу на ринок інших суб’єктів, у тому складі іноземних інвесторів. Крім
того, таке становище, призводить до виникнення диспропорцій, або асиметрії,
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на вітчизняних товарних ринках, коли одні сектори його розвинені, а інші пригнічені і не мають можливості за таких умов розвиватись, тобто
накопичувати власні ресурсі, або у зв’язку з низькою інвестиційною
привабливістю, з вищеозначених причин, залучати капітал у цей сектор, у тому
числі і іноземних інвесторів. Ці диспропорції приводять до порушення
(розривів) відтворювальних циклів на товарних ринках і значних цінових
коливань (як правило, у бік збільшення), від чого, в першу чергу, потерпають
споживачі.
Інтеграційні процеси, що протікають на товарних ринках, за попередніми
дослідженнями, мають, як правило, загальну мету – об’єднання господарюючих
суб’єктів з метою набуття ринкової влади, але механізми інтеграції можуть
бути різні, а саме: злиття, поглинання (у цих процесах напрямки інтеграції
можуть бути різні, а саме: вертикальна, або горизонтальна інтеграція),
кооперація, кластерізація, лізінг, франчайзинг, субконтрактація, створення
підприємницьких мереж тощо [1].
Отже, виходячи з вищенаведеного, необхідно визначити ефективні
інтеграційні механізми, які з одного боку можуть бути застосовані для даного
ринку, а з іншого можуть привести до підвищення капіталізації підприємств і в
цілому підвищення ефективності товароруху на ринку. У контексті сказаного,
перш ніж застосовувати механізм інтеграції, необхідно також визначити які
сектори

ринку

є

найбільш

вразливими

(сировинний,

переробний,

інфраструктурний чи споживчий), а також відповідність інституційної бази для
реалізації інтеграційних механізмів на визначеному ринку.
Список використаних джерел:
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Бойко О.В., д.е.н, доцент,
професор кафедри будівельного виробництва та управління проектами
Запорізький національний технічний університет
м. Запоріжжя, Україна
Коваль В.В., д.е.н, доцент,
професор кафедри прикладної економіки
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
м. Одеса, Україна
Постановка проблеми. Розвиток ринку транспортних послуг за умови
створення ефективного конкурентного середовища на основі їх демонополізації
та дерегуляції із забезпеченням доступу до них нових учасників залишається
актуальним питання, а саме через необхідність врегулювання питання
відповідності законодавчої бази в сфері автомобільного транспорту, що
сприятиме підвищенню ефективності у сфері перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним

транспортом,

запровадженню

ефективного

контролю

функціонування ринку автомобільних перевезень і європейських умов допуску
до ринку перевезень.
Реалізація зазначених заходів обумовлює необхідність дослідження
заходів умов функціонування інфраструктури автомобільного транспорту,
розвиток якої відповідав би сучасним вимогам розвитку національного
господарства на шляху європейської інтеграції України із формування єдиної
національної

транспортної

моделі

для

ефективного

транспортного

обслуговування учасників ринку.
Метою статті є визначення напрямів забезпечення підтримки щодо
розвитку експортного потенціалу ринку послуг автомобільного транспорту.
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Виклад основного матеріалу. Розвиток автомобільного транспорту як
галузі транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного
виробництва

у

транспортними
економічної

перевезеннях
засобами

політики

пасажирів

виступає

України,

та

вантажів

стратегічним

оскільки

у

автомобільними

напрямом

розвинених

державної
економіках

автомобільний транспорт функціонує у конкурентному середовищі та є
привабливим з точки зору капітальних інвестицій і має достатньо швидкі темпи
окупності вкладень [1]. Проте відсутність єдиної національної транспортної
моделі,

яка

б

забезпечувала

раціональне

використання

транспортної

інфраструктури, потребує формування державної економічної політики,
спрямованої на розвиток мережі суб'єктів ринку транспортних послуг та
створенню умов конкуренції на ринку автомобільного транспорту [1].
Однією із важливих видів державної економічної політики є інноваційна
політика на ринку транспортних послуг, оскільки автомобільний транспорт
виступає однією з найбільш наукомістких галузей транспорту, що передбачає
впровадження науково-технічних рішень направлених на зниження негативного
впливу автомобільного транспорту щодо безпеки руху та навколишнього
середовища, підвищення рівня якості та безпеки перевезень, а також
покращення енергоефективності автомобільного транспорту.
Автомобільний транспорт є вагомою складовою транспортної системи
України щодо перевезень пасажирів і вантажів та впливу на економіку і
суспільство. Його частка у перевезенні пасажирів складає 49,4 відсотків,
вантажів – 60% [1]. У 2016 році вантажооборот підприємств транспорту
становив 323,5 млрд.ткм (або 102,4% від обсягу 2015 року), з них 37654,9
млрд.ткм

автомобільний

транспорт

[2].

Підприємствами

транспорту

перевезено 624,5 млн.т. вантажів, що становить 103,8 відсотків від обсягів
2015 року.
В середньому питома вага автомобільного транспорту в складі
транспорту в перевезенні вантажів складала від 66% в 2010 році до 69 % у 2015
році.
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Трансформаційні процеси в більшості ринків національного господарства
стосуються і ринку транспортних послуг, що продукує створення умов для
розвитку різних галузей економіки, задоволення попиту населення в
транспортних послугах.
Загальні тенденції зменшення вантажообороту та перевезень пасажирів за
видами транспорту загального користування, в тому числі і автомобільним
транспортом, викликані недоліками, які стримують розвиток транспортної
галузі: значне зношення транспортної інфраструктури; високий рівень
споживчих та промислових цін; відсутність автомобільних доріг та низька
безпека

дорожньої

інфраструктури

(згідно

даних

Загальноєвропейської

установи аналізу якості доріг (EuroRAP) та Укртрансінспекції)[3].
Необхідність вирішення зазначених проблем в реалізації врахована в
Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг
загального користування на 2013-2018 роки шляхом підвищення низьких
транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг порівняно з
європейськими країнами. Проте великий неврегульований сектор нелегальних
пасажирських перевезень потребує вирішення низки задач щодо [4]:
-

забезпечення

чесних

умов

конкуренції

завдяки

однаковому

застосуванню спільних правил допуску до діяльності оператора вантажних
та/або оператора пасажирських автомобільних перевезень;
- гармонізація умов конкурентоспроможності серед різних видів
перевезень усередині держави.
Незважаючи на заходи удосконалення регулювання транспортної галузі
ринок послуг автомобільного транспорту на сьогодні по рівню інноваційній
активності характеризуються низькими показниками розвитку. За умови
державної підтримки вітчизняних перевізників та модернізації транспортної
інфраструктури, ринок

послуг автомобільного транспорту сприятиме

підвищенню конкурентоспроможності національної економіки із забезпеченням
доступності послуг автомобільного транспорту для населення та підвищення їх
якості для подальшого зростання транзитного потенціалу України.
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Заходами

державної

політики

щодо

розвитку

ринку

послуг

автомобільного транспорту, на нашу думку, мають стати: покращення
фіскального режиму та

інвестиційного клімату, посилення інноваційної

спрямованості розвитку транспортної інфраструктури, створення вільних
економічних зон тощо.
Висновки. Ринок послуг автомобільного транспорту виступає важливою
складовою галузі транспорту проте потребує державної підтримки

через

нерозвиненість транспортної інфраструктури та значне зношення, високий
рівень споживчих та промислових цін. Необхідність модернізації транспортної
інфраструктури для просування послуг автомобільного транспорту обумовлено
посиленням процесів інтеграції національної у європейську транспортну
систему, що сприятиме підвищення ефективності та конкурентоспроможності
галузі автомобільного транспорту та дорожнього господарства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ
Дроздова О.Г., к.е.н, доцент,
завідувач кафедри обліку та оподаткування
Попазов В.І., студент ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
м.Одеса, Україна
На сучасному етапі розвитку економіки України сільськогосподарський
сектор відіграє важливу роль у формуванні ВВП та займає значну частку в
торговельному балансі, від його стану і перспектив розвитку залежить
забезпечення життєдіяльності людини. Україна – одна з найважливіших у світі
країн у сфері сільського господарства. Сільське господарство України є одним з
інституційних базисів розвитку багатьох інших секторів економіки країни.
Найгострішою проблемою в сільськогосподарському секторі України є
недосконалість

кредитно-фінансових

відносин

у

сфері

ціноутворення,

оподаткування, страхування та кредитування. В умовах складних фінансовокредитних відносин та складних фіскальних механізмів, які «заганяють»
сільгоспвиробників у боргову яму. Ціни, курс національної валюти, законодавчі
ініціативи є абсолютно непередбачуваними, навіть у короткостроковій
перспективі. У 2016 році продукція сільськогосподарського комплексу
(включаючи мисливство та лісове господарство) у ВВП країни становила
близько 11,7 %, обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях
господарств у фактичних цінах становив 370,8 млрд. грн (не враховуючи
територію Криму, м. Севастополь та зону АТО).
У попередньому році частка сільського господарства у ВВП становила
8 %. У сільському господарстві України у 2015 році було близько 17 %
зайнятого населення країни. Це вагома цифра, оскільки, для порівняння, за
даними Світового банку в Німеччині в сільськогосподарському секторі
працюють близько 2 % зайнятих, у Данії та Франції – по 3 %, у Фінляндії – 4 %,
у Польщі – 13 %, у Туреччині – 24 %.
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Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією
за 2015 рік становило 10,6 млрд. дол, а профіцит зовнішньоторговельного
балансу України, за даними Держкомстату, становив 3,884 млрд дол. Загальний
обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за
січень–жовтень 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився
на 1,2 %, у т. ч. продукції рослинництва – на 3,8 %, продукції тваринництва –
зменшився на 5,0 %. У січні−лютому 2017р. індекс сільськогосподарської
продукції порівняно із січнем−лютим 2016р. становив 98,3%., у т. ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 97,9 %, у господарствах населення –
98,6 %. [1]. З метою забезпечення створення більш комфортних умов для
розвитку аграрного сектору економіки в Україні діє особлива система
оподаткування сільгоспвиробників. Реформа податкового законодавства, яка
накрила хвилею законодавчих новацій увесь вітчизняний бізнес, привела до
змін і в оподаткуванні сільськогосподарських підприємств.
З 1 січня 2017 року набуває чинності Закон України від 20 грудня 2016
року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2017 році".Одночасно, з 1 січня 2017 року набув чинності Закон
України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII, яким внесено ряд змін до ПКУ в
частині врегулювання окремих питань, пов'язаних із скасуванням спецрежиму.
Таким чином, передбачаються, зокрема, наступні зміни:
- скасування реєстрації суб'єктів спецрежиму та переведення їх на
загальну систему оподаткування;
- закриття рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ;
- обмеження терміну реєстрації податкових накладних, складених
сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських
товарів/послуг в межах спецрежиму;
-

перенесення

від'ємного

значення

різниці

між

податковими

зобов'язаннями та податковим кредитом, що сформувалася в результаті
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здійснення сільськогосподарської діяльності, до податкової декларації з
податку на додану вартість, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.
Зазначене стосується всіх сільськогосподарських підприємств, що до 1
січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування, включаючи
платників, які були зареєстровані як суб'єкти спецрежиму, так і тих, які
відповідали критеріям, визначеним ПКУ, але не обрали спецрежиму, та
залишали суми ПДВ від реалізації сільськогосподарської продукції у власному
розпорядженні. Закон вніс зміни щодо справляння єдиного податку. Зокрема,
фіксований сільськогосподарський податок трансформований в єдиний податок
завдяки введенню окремої (четвертої) групи платників єдиного податку. До неї
належать

сільськогосподарські

товаровиробники,

у

яких

частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік
дорівнює або перевищує 75 %. Четверта група єдиного податку заміняє
скасований фіксований сільськогосподарський податок.
При цьому вимоги до перебування підприємства на ФСП залишилися
такими ж, як і вимоги, які передбачалися 300-ми статтями ПКУ до змін. Тими ж
самими залишилися і пільги – як і раніше, платники податку не сплачують рентну
плату за спец водокористування, податок на прибуток та податок на майно в
частині плати за землю під земельними ділянками, які використовуються
безпосередньо для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Новий законопроект передбачає нову базу оподаткування. Базу оподаткування
платників єдиного податку четвертої групи встановлено п. 292.2 ПКУ, відповідно
до якого нею є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно
до порядку, встановленого розділом ХІІ Кодексу. Відповідно до змін, внесених у
п.289.2 ПКУ цей індекс визначається як: Кі=І:100.
І якщо раніше у випадку, коли індекс споживчих цін перевищував 110
відсотків, він застосовувався зі значенням 110, то за новою формулою якщо
індекс перевищує значення у 100%, то він застосовується зі значенням 100.
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Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є
дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових
прав на нерухоме майно. З огляду на ситуацію, що склалась на фінансовому
ринку, та враховуючи особливості природно-кліматичних умов ведення
сільського

господарства,

скасування

зазначеного

виду

підтримки

сільгосптоваровиробників в Україні є абсолютно неприйнятним та призведе до
зниження конкурентоспроможності аграрного бізнесу, втрати обігових коштів
підприємств та необхідності залучення кредитних коштів для покриття
понесених втрат, що призведе до збільшення собівартості продукції. З огляду
на вище зазначені проблеми й особливості функціонування аграрного сектору
для укріплення його позицій у складі вітчизняної економіки векторами
розвитку і підтримки галузі мають стати:
1. Фіскальна політика – створення прозорих інструментів системи
оподаткування аграрного сектору залежно від його економічних особливостей
та соціальної ролі:

встановлення режиму оподаткування операцій зі зміни

власника земельних ділянок залежно від періоду володіння;
трансформація системи оподаткування в аграрному секторі;

поетапна
спеціальний

режим оподаткування зберігається на період його дії згідно з чинним
законодавством.
2. Бюджетна підтримка – забезпечення стабільної системи державної
підтримки аграрного сектору: запровадження середньострокового бюджетного
планування, зокрема системи індикаторів фінансування аграрного сектору;
надання

переваги

державній

підтримці

заходам,

неефективний розподіл ресурсів в аграрній сфері;

що

не

причиняють

запровадження цільової

підтримки на поворотній основі з умовою формування відповідальних за
цільовий результат господарів.
3. Фінансово-кредитна політика:

створення дієвої системи земельної

іпотеки; розвиток системи кредитного забезпечення аграрного сектору, у тому
числі за допомогою застосування аграрних розписок та електронних складських
свідоцтв.
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ
Майорова Т.Р., старший викладач
Шишман М. В., студентка ІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
м.Одеса, Україна
Від часу Європейського майдану та зміни влади в 2014 році політики та
офіційні особи часто наголошують на пріоритетності розбудови в Україні
електронного врядування. Е-врядування суттєво оптимізує адміністрування,
заощаджуючи час і гроші платників податків. Побудова інформаційного
суспільства є стратегічною метою провідних держав світу — США, Японії,
Канади, а також країн-учасниць Європейського Союзу. Розуміючи актуальність
та

важливість

розвитку

інформаційної

сфери

як

запоруки

конкурентоспроможності, дедалі більше країн обирають аналогічну стратегію,
зокрема і Україна. В цьому контексті стратегічною ціллю постає впровадження
цілеспрямованої та скоординованої державної інформаційної політики в
державах-членах ЄС [1, c.156].
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Наразі, це залишається для України актуальною зовнішньополітичною
проблемою та є також однією з цілей спільної програми ЄС та Ради Європи
«Зміцнення інформаційного суспільства в Україні». Ефективна реалізація
інформаційної політики України у державах ЄС передбачає досягнення,
принаймні, двох головних стратегічних завдань:
1)

Активне

залучення

України

до

процесу

побудови

єдиного

європейського інформаційного простору і подолання суттєвого дисбалансу між
інформаційними просторами України та ЄС.
2) Формування сприятливого іміджу України в країнах ЄС з метою
ефективної реалізації й захисту своїх національних інтересів.
Інтеграція України в європейський інформаційний простір відбувається
досить повільно. В першу чергу це стосується неврегульованості законодавчої
бази інформаційного обміну. Електронне урядування як форма організації
державного управління є одним інструментів розвитку інформаційного
суспільства, що забезпечує підвищення ефективності, відкритості та прозорості
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування , дієвість
якого підтверджується позитивним досвідом країн-лідерів із реалізації
механізмів електронного урядування. В Україні процес розвитку е-врядування
перебуває лише на початковій стадії [2, c.147].
Завдання щодо становлення інформаційного суспільства в Україні та його
інтеграції в європейський інформаційний простір були в подальшому
сформульовані в Плані дій Україна – ЄС (2005 р.). У відповідному підрозділі
Плану дій в якості основних були визначені:
1)

прискорення досягнення прогресу у сфері політики та регулювання

електронних засобів зв’язку (в першу чергу, це стосується прийняття та
впровадження

національної

стратегії

розвитку

в

Україні

електронних

комунікацій, а також розвитку телекомунікацій);
2)

прискорення

досягнення

прогресу

у

розвитку

сфери

послуг

Інформаційного суспільства та інтеграції України до дослідницької програми
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Технологій інформаційного суспільства (ТІС) (серед іншого, в її рамках було
заплановано прийняття Державної програми «Електронна Україна»).
За результатами міжнародної оцінки розвитку електронного урядування
«UnitedNations E-Government Survey2014. E-Government ForTheFutureWeWant»
(проводиться раз на два роки), Україна у 2014 році посіла 87 місце серед 193
країн-членів Організації Об’єднаних Націй. У 2012 році наша країна займала 68
місце, у 2010 році – 54 місце. Негативна динаміка головно пов’язана із втратою
України позицій за індексом запровадження он-лайн сервісів [3].
Незважаючи

на

визначення

електронного

урядування

одним

із

пріоритетних напрямків розвитку українського суспільства, підготовку фахівців
зазначеної кваліфікації в межах України здійснюють лише два навчальних
заклади: Національна академія державного управління при Президентові
України (загальний ліцензований обсяг підготовки – 75 осіб) та Херсонський
національний технічний університет (ліцензійний обсяг підготовки – 25 осіб).
Наразі наша країна відчуває гострий дефіцит у фахівцях даного профілю, що
негативно впливає на розвиток електронного урядування в регіонах та в межах
усієї країни.
Досягнення інформаційної безпеки електронного бізнесу - це один зі
стратегічно важливих напрямів національної безпеки держави. Розробка
національної нормативної бази, її гармонізація з міжнародними інституціями,
тобто приведення відносин у сфері інформаційної безпеки у відповідність
світовим стандартам і нормам, сприятимуть зміцненню національної безпеки
України та підвищенню її міжнародного авторитету як демократичної і
правової держави.
Таким чином, запровадження електронного урядування в сучасній
Україні є потужним євроінтеграційним чинником, який надає дієвий імпульс
гармонізації

взаємодії

органів

влади

з

громадянами,

громадськими

організаціями, бізнесом та іншими органами влади відповідно до вимог та
стандартів Європейського Союзу.
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THE PROBLEMS OF MARKETING ACTIVITIES MANAGEMENT AT
AN ETERPRISE
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професор кафедри обліку та оподаткування
Муродова А.А., студентка ІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
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Topicality. To date, the problem of marketing activities management at an
enterprise is a very urgent topic and has a great importance for the effective operation
of the enterprise and increasing its productivity, by promoting products on the market
and meeting the needs of the target audience. Many companies pay insufficient
attention to the marketing part of the management, and as a result they face problems
that require immediate solution.
The purpose of this article is to identify the main barriers that form an incorrect
marketing management system and reduce the efficiency of enterprises.
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The development of international enterprise activities in a consequence of
globalization process predicts the permanent active work on the international market
at the different stages of products and services promotion to the consumer.
Directors of enterprises are forced to make decisions in conditions of some
uncertainty, lack of sufficient knowledge and experience in the new conditions,
which are constantly changing.
Marketing relations determine the necessity of using, along with another
approaches, the marketing approach for solving the management problems, but it's
not the only way for marketing management improvement, also it requires the
attention strengthening to the elaboration issues of the long-term marketing strategy,
which is adapted , on the one hand to the enterprise internal peculiarities, and on the
other hand to external market conditions, as for favorable enterprise activity, and for
negative ones. For achieving success by the enterprise at the market in order to
provide self-competitiveness it is necessary to orient on the consumer demands
satisfaction, which means to follow to the basic marketing principles. Today the
definition of "marketing management" is determined as "analysis, planning,
realization and controlling over the programs implementation, which are designed for
restoration, strengthening and supporting the beneficial exchanges with target
customers for the sake of achieving the particular tasks, for example, like
organization profit, sale volume growth, market share increasing [1, с. 24].Thus, the
essence of marketing management is to find the optimal number of customers
necessary for products realization by the company at the moment. The task of
marketing management is "to influence the level, time and nature of demand in a way
that helps the organization achieve its goals" [2, p. 13].
Many leaders of Ukrainian companies are trying to implement strategic
management in the activities of their organizations, which involves organizing the
work of the company in accordance with the chosen marketing strategy. However,
before developing a strategy on the basis of which the strategic management of the
enterprise is carried out, it is necessary to assess the enterprise's readiness for this
strategic approach in management. This is an important element in the preparation for
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the implementation of marketing departments in the company. The problem of
staffing support of marketing activities still remains urgent. At many enterprises,
there was a tendency to "cultivate" cadres. Many managers prefer employees with
experience in a particular market, though without adequate education. Enterprises of
Ukraine continue to use the elements of marketing complex. In many companies the
decisions on separate elements of marketing complex remain completely beyond the
attention of marketing department.
Conclusion. From these facts, one may conclude that in the current situation of
enterprises, it is necessary to use different arrangements for improving the basic
instruments of marketing: product, assortment and price policy in order to activate
your own marketing functioning. The main aspect of product policy improvement
may be the using of assortment system management and the quality of services.
Given system is included as organic part in commercial management complex of
enterprise activity.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ
Колеснікова К.С., к.е.н.,доцент
Руденко Т.С., студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Ринок споживчих товарів і послуг — один із найвагоміших компонентів
товарного ринку. Важливою рисою цивілізованого ринку, свідченням його
стабільності й витривалості є стан суспільного виробництва. Фундаментальним
проявом останнього є рівновага попиту й пропозиції, насичення ринку
споживчими товарами та послугами. На сьогодні не можна однозначно
стверджувати, що процес формування всіх складових інфраструктури ринку
споживчих товарів завершився, а процес пошуку раціональних форм впливу на
ринок продовжується. Разом з тим загальні кон'юнктури інфраструктури ринку
споживчих товарів уже окреслені й основні інститути сформовані.
Передумови для формування сучасної інфраструктури ринку були
закладені в системі адміністративно-командної економічної системи за часів
Радянського Союзу. Інфраструктура ринку споживчих товарів цього періоду
була сформована з урахуванням тогочасних реалій, а саме: державної форми
власності на засоби виробництва, цілеспрямованості виробництва у напрямку
промисловості та виготовлення товарів для її розвитку, відсутності механізмів
ринкового ціноутворення та збалансування попиту та пропозиції. До здобуття
незалежності більшість сучасних елементів інфраструктури ринку споживчих
товарів в Україні не існували або перебували у примітивному стані. В умовах
соціалізму радянського зразка сформувалися настільки глибокі соціальноекономічні деформації, які не могли бути розв’язані у межах соціалістичної
системи. Ринок споживчих товарів лише обмежено впливав на виробництво,
фактично

не

регулюючи

грошово-фінансові

потоки

структуроутворюючих щодо надвиробництва функцій [2].
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Ринок споживчих товарів складається з двох загальних частин: ринку
продовольчих та ринку непродовольчих товарів. У кожному з цих ринків
проводиться відстежування ринків окремих товарів, які формуються з
урахуванням задоволення певних потреб населення. До складу продовольчого
ринку входять ринки, наприклад, м’яса та м’ясних продуктів, молока і
молочних продуктів та ін. У складі непродовольчих ринків вирізняються ринки
текстильних товарів, взуття, одягу та ін. [1]
Основні завдання відстежування ринку такі:
• здійснення моніторингу ринкової кон’юнктури, виявлення зрушень і
змін у попиті населення та товарній пропозиції під впливом зміни цін,
грошових доходів населення та вдосконалення структури виробництва;
• розробка прогнозів розвитку ринку, оцінка його місткості, а також
прогнозів розвитку торговельної інфраструктури;
• вивчення потреби в ресурсах для вироблення товарів кожного ринку;
• оцінка рівня відповідності якості та асортименту виробів попиту
населення, виявлення резервів задоволення потреб за групами споживачів та
сегментами ринку для здійснення маркетингових програм і організації в їх
межах розширення продажу товарів на базі вдосконалення асортименту та
якості виробництва.[3]
В умовах розгортання економічної кризи поєднання ресурсів держави та
бізнесу за збереження стратегічно важливих об’єктів державної власності стає
одним із важливих інструментів виходу з кризи.
Загалом, всі вищезгадані елементи державного впливу на розвиток
інфраструктури ринку споживчих товарів не є вичерпними, існують й інші
механізми та інструменти, які прямо або опосередковано можуть впливати на
кількість торговельних об’єктів, їхню структуру, функціональне призначення та
інші

складові.

На

сьогодні

пріоритетні

напрямки

вдосконалення

інфраструктури ринку споживчих товарів полягають у нормативно-правовому,
економічному та адміністративному стимулюванні підприємницької активності
та

потенційних

інвесторів;

сприянні
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загальнодоступних підприємств і закладів, жорсткому контролі за дотриманням
санітарно-гігієнічних норм і галузевих нормативів функціонування об’єктів
інфраструктури ринку споживчих товарів.
За часів незалежності України інфраструктура ринку споживчих товарів
була встановлена як на макро-, так і на мікрорівні. Розвинена інфраструктура
ринку споживчих товарів є однією з фундаментальних рис розвинутої ринкової
економіки,

яка

характеризується

мобільністю

матеріальних,

трудових,

фінансових та інших ресурсів і яка, в свою чергу, дозволяє ефективно
вирішувати тимчасові проблеми дефіциту товарів. Розвиток інфраструктури
ринку споживчих товарів, в основному, здійснюється за власні кошти
підприємців, без значних фінансових вкладень держави або органів місцевого
самоврядування.
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МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Худомака О.С., студент ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
м.Одеса, Україна
З переходом від командно-адміністративного типу управління до
ринкового

перед

наукою

теоретико-методологічних

менеджменту
підходів

постало

ефективного

завдання

формування

управління

діяльністю

підприємств, а також практичних рекомендацій щодо його забезпечення, маючи
на увазі вдосконалення системи управління підприємством з орієнтацією на
споживача. Операційний менеджмент як елемент системи управління значно
впливає на ефективність діяльності підприємства, інтегруючи взаємодію
підрозділів

підприємства

та

його

взаємозв’язки

з

постачальниками,

споживачами та конкурентним середовищем, тому вдосконалення якості
операційного менеджменту є одним с таких завдань яке потребує науково
обґрунтованого підходу до його вирішення.
Проблемами, оцінки та вдосконалення ефективності операційного
менеджменту і операційної системи займалися наступні вчені: Л. Геловей, В.
Деордієва, Р. Чейз, Р. Якобс, О. Шапоренко, О. Горелик, А. Стерлигова, А.
Фель, В. Іванова, Т. Луцик, Н. Сухарев. А. Курочкін, Р. Фатхутдинов,
О. Сумець та інші.
Операційний

менеджмент

дає

змогу

суб’єктам

господарювання

організувати свій виробничий процес таким чином, щоб максимально
ефективно використовувати наявні обмежені ресурси, задовольнити потреби
споживачів

і

максимізувати

конкурентоспроможність

власний

компаній,

що

прибуток.
впроваджують

При

цьому

операційний

менеджмент, набуває довгострокового характеру [3].
Операційний менеджмент займається розробкою організаційних систем,
що забезпечують максимально ефективне використання ресурсів у процесі їх
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перетворення на продукт, а також управління цим процесом. В основі такої
системи знаходиться трансформація, яку можна представити як механізм
управління – саме тут чинники виробництва перетворюються на готову
продукцію, роботу, послугу шляхом певного впливу на ресурси. В
узагальненому вигляді можна виокремити чотири операції в операційному
менеджменті: постачання, виробництво, транспортування, сервіс.
Будь-яка діяльність суб’єкта господарювання планується від даних
маркетингового аналізу, що відображає реальні потреби споживачів, які вони
хочуть і можуть задовольнити. Саме планування дозволяє правильно
організувати

виробництво

залежно

від

потреб

споживачів

[1,

c.14].

Центральним моментом операційного менеджменту, як вже зазначалося, є
задоволення потреб споживача, врахування передусім його думки при
створенні й виробництві продукту. Важливим положенням операційного
менеджменту є також зосередження уваги на якості процесів, а не самого
продукту.

Можна

запропонувати

сім

основних

завдань,

вирішення

яких

сприятиме

вдосконаленню системи операційного менеджменту на сучасних підприємствах
України (табл.1): впровадження інновацій на підприємстві та залучення
інвестицій

[2];

використання

системи

«бережливого

виробництва»;

встановлення операційних пріоритетів; підвищення конкурентоспроможності
підприємства;

розробка операційної стратегії;

оцінка конкурентного

середовища [2]; забезпечення конкурентоздатності продукції.
Отже, операційний менеджер у процесі функціонування підприємства
може вирішувати різноманітні завдання щодо розміщення, планування
підприємств і робочих площ, розподілу ресурсів і послідовності їхнього
використання, вибору устаткування, його експлуатації, поточного ремонту,
модернізації, заміни, проектування технологічного процесу і контролю його
ходу, вибору методів робіт і їхнього проектування, контролю якості робіт і
продукції та багато інших.
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Таблиця 1.- Методи вдосконалення операційного менеджменту на сучасних
підприємствах України
Метод
Впровадження інновацій та залучення
інвестицій

Використання системи «Бережливе
виробництво»

Встановлення операційних пріоритетів

Розробка операційної стратегії

Оцінка конкурентного середовище

Забезпечення конкурентоздатності продукції

Характеристика методу
Особливістю
якісного
операційного
менеджменту є постійний розвиток операційної
системи підприємства, а без розробки і
впровадження інновацій, а також залучення
фінансових ресурсів, це неможливо
Ця система, що дозволяє скоротити витрати на
виробництві, збільшити швидкість процесу
виробництва продукції, швидко реагувати на
зміни попиту, покращити якість продукції та
управляння
виробництвом,
підвищити
ефективність взаємодії з постачальниками [1,
c.16]
Операційні
пріоритети
впливають
на:
собівартість продукції, швидкість виконання
замовлення, гнучкість виробництва, на якість
продукції, на співпрацю з постачальниками, а
також здатність реагувати на зміни попиту, якість
сервісних послуг.
Операційна стратегія полягає в розробці
загальної політики і планів використання
ресурсів фірми, націлених на максимально
ефективну
підтримку
її
довгострокової
конкурентної стратегії [2].
Конкурентне середовище впливає на вхід (якість
і ціна постачання необхідних ресурсів та робочої
сили) операційної системи, на вихід (конкуренти
та споживачі) та на саму систему (політикою
держави та НТР галузі).
Конкурентоздатність продукції визначається
через
сукупність
якісних
та
вартісних
характеристик товару, які з точки зору покупця є
суттєвими
і
забезпечують
задоволення
конкретних потреб.

За останні роки операційний менеджмент зазнав значних змін і в даний
час набув величезного значення для бізнесу. Сучасні вимоги до відновлення
бізнесу, підвищення якості продукції, що швидко змінюються в умовах
конкуренції і процесів, що їх забезпечують, а також загальний погляд на
проблеми управління, свідчать про те, що правильне управління операціями, а
також пошук нових методів поліпшення системи операційного менеджменту є
необхідною умовою для успішної роботи і виживання будь-якого сучасного
вітчизняного підприємства.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПЕРСОНАЛУ
Борисова Л.П., к.е.н., доцент
кафедри прикладної економіки
Шиналь В.А., студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Сучасний менеджмент у своєму основному значенні виступає не стільки в
якості науки і практики управління компанією, процесом прийняття та
реалізації управлінських рішень, скільки мистецтвом управління людьми.
Так, розвиток персоналу, зокрема, його навчання, є важливим елементом
кадрового менеджменту підприємств в умовах ринку. Більш пильна увага цим
завданням приділяється у великих підприємствах, що впроваджують у свою
діяльність технології західного менеджменту. Разом з тим, більшість
вітчизняних підприємств не приділяють достатньої уваги заходам щодо
навчання персоналу, що обумовлюється наявністю ряду проблем в даній сфері.
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Важливою проблемою в сфері навчання персоналу в сучасних умовах є
недостатня управлінська підготовка менеджерів з персоналу. Так, фахівець в
сфері управління персоналом повинен володіти знаннями з менеджменту
підприємства,

управління

персоналом,

інноваційного

менеджменту,

організаційної поведінки, психології управління, стратегічного менеджменту,
тощо. Це допоможе йому орієнтуватися в діяльності підприємства [4].
Сьогодні, нажаль, немає єдиного підходу до виміру ефективності
управління персоналом. Складність полягає в тому, що процес трудової
діяльності персоналу і управління, в тому числі, тісно пов’язані з виробничим
процесом і

його

кінцевими

результатами,

соціальною діяльністю чи

економічним розвитком організації. Управління персоналом вивчає людину в
єдності усіх її проявів, що впливають на виробничі процеси у рамках
організації. У сучасних умовах, багато керівників, прагнучи отримати
максимальний прибуток, вирішити матеріальні і фінансові проблеми нехтують
благоустроєм робочих місць своїх підлеглих, створюючи їм неможливі для
праці умови. Це може призвести до втрати висококваліфікованих працівників.
У зв’язку з цим, у сучасному менеджменті гостро постає питання
запобігання втратам працівників того чи іншого підприємства, адже невелика
кількість співробітників організації є причиною особливої форми залежності
клієнтоорієнтованої компанії від працівника, який, працюючи зі своєю групою
клієнтів, стає для них провайдером послуг, встановлюючи довірчі відносини.
З метою запобігання небажаних втрат працівників, на підприємстві
доцільно розробити такі заходи, які давали б змогу отримувати інформацію
щодо психологічного клімату в колективі, ступеня задоволеності кожного
співробітника роботою, умовами праці, відпочинком, рівнем зарплати.
Вважається, що для цього найкраще підходять такі методи як опитування,
анкетування, бесіди [3].Отже, управління людськими ресурсами це направлена
діяльність керівників, спеціалістів структурних підрозділів, менеджерів, яка
включає в себе розробку принципів, моделей процесу планування, мотивації,
розподілу і доцільного використання персоналу конкретної організації.
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До того ж, актуальною за теперішніх умов є проблема вибору найбільш
дієвих методів навчання персоналу. Так, кожен з них повинен бути
проаналізований і оцінений на придатність для застосування у конкретному
підприємстві. В умовах ринкової економіки є необхідним впровадження у
кадрову роботу сучасних методів навчання. При цьому слід враховувати,
що метод є дієвим у тому випадку, коли він застосовується вчасно, є вірно
спланованим і організованим [4].Для вирішення актуальних проблем навчання
персоналу, поряд з вищезазначеними, нами рекомендується впровадження у
підприємствах наступних заходів.
По-перше, доцільно забезпечити участь менеджера з персоналу у розробці
загальних планів діяльності підприємства.
По-друге, при плануванні заходів щодо навчання персоналу є необхідним
урахування стратегії розвитку та етапу життєвого циклу підприємства, а також
відповідних вимог до працівників (кількісних і якісних).
По-третє, планування навчання повинно базуватися на визначенні та
аналізі типів працівників за рівнем їх пізнавальної активності (з метою
цілеспрямованого впливу на неї [2, с.50-52].
Таким чином, своєчасне виявлення потреб у навчанні, чітке формулювання
його цілей, планування, організація та контроль навчальних заходів на основі
системного підходу забезпечать зростання рівня потенціалу людських ресурсів
підприємств.
Список використаних джерел
1. Балабанова Л.В., Управління персоналом: підручник / О.В. Сардак,
Л.В. Балабанова.– К.: Центр учбової літератури, 2014. – 468 с.
2. Лазутін Г.І. Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності //
Економіка і прогнозування. - 2010. - № 2. – С. 25-30.
3. Ядворька О. Оцінка персоналу в системі ефективного управління //
Економіка та держава. – 2009. - №1. – С. 38-42.
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Секція Конкурентоспроможність економіки в системі світогосподарських
зв’язків
РЕГІОНАЛЬНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
КРАЇН
Колеснікова К.С., к.е.н.,доцент
Брошкова В.М., студентка ІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Конкурентоспроможність країни – здатність економіки однієї держави
конкурувати з економіками інших держав за рівнем ефективного використання
національних ресурсів, підвищення продуктивності народного господарства й
забезпечення на цій основі високого та постійно зростаючого рівня життя
населення. [1].
Оцінка
Всесвітнього

конкурентоспроможності
економічного

форуму

країн

досліджується

(WorldEconomicForum

експертами
-

WEF)

–

незалежною міжнародною організацією, яка розробила і впровадила методику
вимірювання конкурентоспроможності країн. [3].
Методика вимірювання конкурентоспроможності країни, ґрунтується на тому,
що спочатку проводиться збір даних для обчислення значень індикаторів, за
якими проводиться розрахунок кожного фактора. Потім здійснюється
підрахунок зваженого агрегованого індексу та субіндексів, що відображають
сукупний внесок всіх чинників значення конкурентоспроможності. У сучасній
методиці

виділяється

12

факторів,

які

є

основними

показниками

конкурентоспроможності країни.
Фактор 1. Інститути.Державні і соціальні інститути формують бізнессередовище, в якому діють індивіди, компанії та уряду, створюючи матеріальні
цінності, отримуючи прибуток і зміцнюючи економіку.
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Фактор 2. Інфраструктура. Цей фактор багато в чому визначає
географічну концентрацію ділової активності країни в

цілому і

окремих

секторів економіки зокрема.
Фактор
безпосередній

3.

Макроекономічна

вплив

як

на

стабільність.

розвиток

бізнесу

Даний
в

чинник

країні,

так

має
і

на

конкурентоспроможність країни в цілому.
Фактор 4. Здоров'я і початкова освіта. Фізичне здоров'я працездатного
населення життєво необхідно для підвищення продуктивності праці в країні.
Фактор 5. Середня, вища і спеціальна/професійна освіта. Високі рівні
середньої, вищої та професійної освіти особливо важливі для тих країн, які вже
знаходяться на високих стадіях економічного розвитку і переходять або мають
намір перейти на інноваційний шлях розвитку.
Фактор

6.

Ефективність

товарних

ринків.Країни

з

ефективними

товарними ринками виробляють більший асортимент товарів і послуг і
демонструють інтенсивне споживання вироблених товарів.
Фактор 7. Ефективність ринку праці.Ринки праці повинні мати
налагоджені механізми раціонального розподілу робочої сили, включаючи її
міграції з одного сектора економіки в інший залежно від економічної ситуації, а
також регулюючі ефективні рівні оплати праці.
Фактор 8. Досконалість фінансових ринків. Розвинений фінансовий
сектор,

що

пропонує

різноманітні

механізми

управління

фінансами,

необхідний, щоб найбільш ефективно використовувати внутрішні накопичення
грошових коштів та їх перерозподіл.
Фактор 9. Технологічна готовність. Необхідність

швидкого

освоєння

технологій набуває все більшого значення в міру ускладнення самих цих
технологій.
Фактор 10. Розмір ринку.

Розмір

ринку

також

впливає

на

продуктивність праці, так як географічно великий ринок дає перевагу
компаніям, що використовують ефект масштабу.
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Фактор 11. Досконалість бізнесу.Досконалість ведення бізнесу необхідна умова для ефективного виробництва товарів і послуг.
Фактор 12. Інновації.Цей фактор є виключно важливим для сталого
зростання

економіки

будь-якої

країни

[2].Всесвітній

банк

оцінює

конкурентоспроможність країни за 7 критеріями (сума може скласти
максимально 100 балів):
- політичний ризик (повернення грошей);
- економічні перспективи;
- зовнішня заборгованість;
- борг в зв'язку з дефолтом або реструктуризацією боргу;
- доступ до банківських ресурсів;
- доступ до ринків капіталу;
- надання форфейтингових послуг [4].
Конкурентоспроможність окремої країни обмежена можливостями її
економіки через, те, що різні країни мають у розпорядженні неоднакову
кількість ресурсів. Аналізуючи окремі показники конкурентоспроможності
можна зазначити те, що регіоналізація тільки сприяє покращенню цих
показників.
Список використаних джерел:
1.

Макогон Ю.В. Міжнародна економіка/ Ю.В. Макогон, Д.Г.

Лук’яненка, Ю.Г. Козака. – К:Центр учбової літератури, 2015. – 345 с.
2.

Філіпенко А.С. Економіка зарубіжних країн/А.С. Філіпенко. –

К:Знання, 2016.– 350 с.
3.
ресурс].

Офіційний сайт Світового економічного форуму[Електронний
–Режим

доступу:

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-

report-2015-2016/economies/
4.

Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://data.worldbank.org/
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Кошельок Г.В., к.е.н., доцент
Жамбей Т. В.,студентка ІІІ курсу,
Одеський національний економічний університет,
м. Одеса, Україна
Сьогодні для успішного функціонування будь-якого підприємства на
ринку, оцінка його конкурентоспроможності є об’єктивною необхідністю.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства передбачає розрахунок
комплексу

показників,

які

характеризують

різні

аспекти

діяльності

підприємства, показують результати та реальні можливості всіх структурних
підрозділів підприємства, здатність швидко реагувати на зовнішні зміни, за
рахунок

аналізу

сильних

і

слабких

сторін,

які

формують

його

конкурентоспроможність у ринковому середовищі.
Розрахунок показників оцінки конкурентоспроможності підприємства
повинен

здійснюватися

об'єктивності,

за

оптимальності,

принципами:
науковості,

системності,

комплексності,

динамічності,

безперервності,

ефективності дослідження, інформаційного забезпечення [2, с. 14].
Найбільш

розповсюдженим

методом

визначення

конкурентоспроможності підприємств є методика, заснована на теорії
ефективної

конкуренції.

Згідно

з

цією

теорією

найбільш

конкурентоспроможними є підприємства, де найкращим чином організована
робота всіх підрозділів та служб як системи. На ефективність діяльності кожної
служби впливає багато факторів [1, с. 52].Оцінка конкурентоспроможності
підприємства методом переваг являє собою порівняння його характеристик,
властивостей і марок товарів, що порівнюються з аналогічними показниками
пріоритетних конкурентів (такими, які займають найкращі позиції на ринку) з
метою визначення тих, які створюють переваги підприємства над конкурентами
в будь-якій галузі діяльності.
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Метод таксономії або таксономічний аналіз являє собою досить
ефективний інструмент оцінки латентних ознак в економіці. Оцінка латентних
показників

підприємства

на

основі

методу

таксономії

базується

на

використанні поняття відстані (подібності) об’єктів до еталона (антиеталона) у
просторі різноманітних симптомів [3, с. 156].
Матричні

методи

оцінки

конкурентоспроможності

підприємства

базуються на використанні матриці – таблиці впорядкованих за рядками та
стовпцями елементів.
У матриці БКГ, одній із найвідоміших і найпростіших, розробленій в 60х роках ХХ ст. Бостонською консалтинговою групою, розглядаються лише дві
змінні: відносна частка ринку і темп росту ринку.
Дана матриця має чимало переваг, але є і певні недоліки. Серед переваг
можна виділити простоту, доступність, наочність, використання об’єктивних
критеріїв

привабливості

та

конкурентоспроможності,

зменшення

рівня

суб’єктивізму. До недоліків належать надмірна спрощеність, труднощі з
оцінкою і визначенням масштабів ринку, ринкової частки підприємства і темпів
зростання ринку.
На відміну від двофакторної матриці БКГ, матриця McKinsey є
багатофакторною. Вона складається уже не з чотирьох, а з дев’яти квадрантів і
характеризує довгострокову привабливість галузі (ринку) та конкурентну
позицію підприємства в ній [3, с. 158].
До переваг матриці McKinsey, відносять глибину (не призводить до
спрощених висновків), гнучкість (згадані чинники вибираються відповідно до
конкретної ситуації, що склалася на ринку), широту застосування. Незважаючи
на переваги, дана матриця має і «вузькі місця», а саме: труднощі і суб’єктивізм
при визначенні ваги певного чинника, рекомендації мають загальний характер і
потребують уточнень.
Графічний метод оцінки конкурентоспроможності базується на побудові
так званої «Радіальної діаграми конкурентоспроможності» або «Багатокутника
конкурентоспроможності». Коло ділять радіальними оціночними шкалами на
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рівні сектори, кількість яких дорівнює кількості обраних критеріїв, шкали на
радіальних прямих градуюють так, щоб всі значення критеріїв знаходилися
всередині оціночного кола, значення критеріїв збільшувалися по мірі
віддалення від центра кола. На кожній вісі з використанням відповідного
масштабу вимірювання позначаються точки, що відповідають значенням
критеріїв. По точках відповідно для кожного з підприємств необхідно провести
ламану лінію, яка б і сформувала багатокутник [4, с. 123].
Для оцінки конкурентоспроможності найбільш ефективним буде
одночасне застосування різних методик, результати яких доповнюють одна
одну та дозволяють отримати найбільш повне уявлення про її рівень [2, с. 16].
Список використаних джерел:
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О.Методичні

підходи

до

оцінки

конкурентоспроможності підприємства / Панченко М. О., Бровкова О. Г.
//Молодий вчений. – 2015. – №. 5 (2). – С. 51-53.
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Зайцева
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сучасних

методів

оцінки

конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Людмила Олексіївна Зайцева //
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підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації / А. О.
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Шарко В. В. Конкурентоспроможність підприємства: методи
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
ПІДПРИЄМСТВА»
Кошельок Г.В., к.е.н., доцент
Журавка Ю. А., студентка ІІІ курсу,
Одеський національний економічний університет,
м. Одеса, Україна
Поняття «економічна безпека» пережило чимало переосмислень в
економічній теорії. Це пов’язано зі зміною умов зовнішнього середовища і з
урахуванням факторів, які визначають процеси управління.
В економічній теорії і практиці

на сьогоднішній день не існує

однозначної термінології щодо визначення поняття «економічна безпека
підприємства».

Встановлено,

що

економічна

безпека

підприємства

є

характеристикою системи, що самоорганізовується і само розвивається. Отже,
економічна безпека підприємства – це стан виробничо-комерційної діяльності,
при якому забезпечується дотримання економічних інтересів підприємства на
підставі його стійкості та властивостей системи, що саморозвивається, і
попередження впливу внутрішніх і зовнішніх загроз [1, с. 68-69].
Категорія

«економічна

безпека»

та

її

структурні,

функціональні

компоненти почали вивчатися в Україні відносно недавно – з початку 90-х
роках минулого століття. Це певною мірою пов’язано із здобуттям Україною
незалежності, формуванням державності, становленням національних, в тому
числі економічних інтересів [2, с. 10].
Проаналізувавши різні визначення досліджуваного поняття багатьма
вітчизняними вченими, можна зробити висновок, що економічна безпека
підприємства – це комплексна характеристика, під якою розуміють рівень
захищеності всіх видів потенціалу підприємства від внутрішніх та зовнішніх
загроз, що забезпечує стабільне функціонування та ефективний розвиток і
потребує управління з боку керівництва підприємства [1, с. 70].
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Перетворення в економіці України, реформування відносин власності є
передумовами виникнення поняття економічної безпеки підприємства і його
еволюції.
З проведеної оцінки робіт вчених-економістів з питань економічної
безпеки підприємства випливає, що еволюція поняття «економічна безпека
підприємства» пройшла шість етапів розвитку.
Перший етап тривав з 1991 року по 1997 рік. Поняття розглядалось як
забезпечення

умов

збереження

комерційних

таємниць

підприємства,

інтелектуальної власності і взагалі інформації як найціннішого товару.
Вважалось, що загрози економічній безпеці підприємства виникали з боку
персоналу підприємства, який міг розголосити його комерційну таємницю.
Основний недолік трактування поняття в тому, що не враховувались жодні інші
можливі загрози, що виникали зі сторони внутрішнього і зовнішнього
середовищ підприємства.
Другий

етап тривав з 1998 року по 1999 рік. Починається розгляд

можливого негативного впливу на діяльність підприємства зовнішнього
середовища. Найбільшу загрозу діяльності підприємства почала представляти
держава, яка регулює майже всі аспекти його діяльності у різних формах.
Недоліками

трактування

розглянутий

вплив

цього

внутрішнього

поняття

можна

середовища

на

назвати:

недостатньо

економічну

безпеку

підприємства і незрозумілі джерела виникнення загроз економічній безпеці
підприємства.
Третій етап розвитку поняття почався у 1999 році і тривав до 2001 року.
Розгляд економічної безпеки підприємства проводився з позицій окремих
аспектів. Загрози економічній безпеці підприємства виникають, як вважалося,
залежно від конкретного вузького профілю. Основний недолік – різне
розуміння економічної безпеки підприємства, залежно від конкретного
вузького профілю його діяльності.
Одночасно з третім етапом році почав свій розвиток четвертий етап, який
тривав до 2002 року. Виділились функціональних складових економічної
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безпеки підприємства. Загрози почали розділяти на зовнішні і внутрішні,
залежно від кожної складової. Недоліки такого тлумачення поняття:
акцентування уваги на пристосування до умов, які негативно не відбиваються
на діяльності підприємства.
З 2002 року по 2005 рік тривав п’ятий етап розвитку поняття «економічна
безпека підприємства». Економічна безпека підприємства ототожнюється з
ефективним його функціонуванням у ситуації ризику, а саму небезпеку
створюють негативні впливи та виклики з боку зовнішнього середовища.
Недоліком трактування є те, що не розглядаються перспективи розвитку
підприємства, і поняття «економічна безпека підприємства» ототожнюється з
поняттям «адаптація».
Шостий етап розвитку цього поняття почався у 2005 році і триває
сьогодні. Його особливістю є розгляд економічної безпеки підприємства
залежно від його галузевої належності, а загрози економічній безпеці
підприємства розглядаються як з боку зовнішнього, так і внутрішнього
середовища функціонування підприємства [3, с. 23-27].
Отже, еволюція поняття «економічна безпека підприємства» пройшла
шість етапів свого розвитку, і сьогодні воно розглядається залежно від
галузевої належності підприємства.
Список використаних джерел:
1.

Гапак Н.М. Суть та еволюція поняття «Економічна безпека

підприємства» / Н.М. Гапак, І.В. Дочинець // Науковий вісник Ужгородського
університету. Серія Економіка – 2014. – № 2 (43) – С. 68-73.
2.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України:

стратегія та механізми зміцнення: Монографія / Васильців Т.Г. – Львів: Арал,
2008. – 384 с.
3.

Дулеба Н. В. Дослідження трансформації поняття «Економічна

безпека підприємства » / Н.В. Дулеба. // Ефективна економіка. – 2010.– № 5. –
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Колеснікова К. С., к.е.н., доцент
Карайван А.В., студентка ІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Конкурентоспроможність - це ступінь, з якою нація при справедливих
умовах вільного ринку виробляє товари і послуги, які задовольняють світовим
вимогам і при цьому збільшує доходи своїх громадян.
У сучасних умовах на світовому ринку на зміну ціновій конкуренції
прийшла нецінова, тобто конкуренція технічного та якісного рівня продукції. У
конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той, хто пропонує нижчі
ціни, а той, хто пропонує вищу якість, оскільки продукція з кращою якістю
значно ефективніша у використанні. Однак при цьому роль ціни не
зменшується, вона завжди була й буде виступати найвпливовішим критерієм
максимізації прибутку.
Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності продукції має
включати

сукупність

організаційних,

науково-технічних,

екологічних,

інвестиційних, управлінських та інших рішень, пов'язаних між собою єдиною
метою.

Для

досягнення

позитивного

результату

керівництво

повинно

забезпечити зростання якісного рівня продукції та максимальне задоволення
вимог іноземних споживачів при одночасній мінімізації витрат на її
виготовлення й реалізацію. З цією метою необхідно розробити комплекс
заходів з удосконалення організації виробництва, звернувши особливу увагу на
оновлення

й

модернізацію

основного

технічного

парку

підприємства,

раціоналізацію та стимулювання ефективності виробництва, створення системи
мотивації управління працею, підготовку персоналу.
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Проблема підвищення конкурентоспроможності має декілька аспектів:
технічний,

організаційний,

економічний,

соціальний,

психологічний,

юридичний (правовий), комерційний. І хоч всі вони складають єдину систему
забезпечення конкуренто-спроможності продукції, існує відповідна черга у
вирішенні питань кожного з аспектів з урахуванням їх «вагомості»:
1) цінова політика щодо конкурентоспроможності продукції;
2)інвестиційна політика щодо випуску конкурентоспроможної продукції;
3) оподаткування підприємств, які випускають конкурентоспроможну
продукцію;
4) кредитна політика держави і банківських структур;
5) регулювання імпорту продукції;
6) регулювання фінансового обліку;
7) антимонопольна політика.
Соціально-економічне
конкурентоспроможності

значення

продукції

підвищення

полягає

в

тім,

що

якості
заходи

й
такого

спрямування сприяють формуванню ефективнішої системи господарювання за
умови ринкових відносин. На рівень якості й конкурентоспроможності
продукції впливає багато різнопланових чинників. Досягти необхідного рівня
якості та конкурентоспроможності реалізовуваних на відповідних ринках
товарів можна різними способами, скоординованими в часі і просторі.
Сукупність найважливіших конкретних способів (чинників) підвищення якості
та конкурентоспроможності всіх видів продукції:
Технічні: використання досягнень науки і техніки в процесі проектування
виробів, запровадження новітньої технології виробництва і суворе дотримання
технологічної дисципліни, забезпечення належної технічної оснащеності
виробництва, удосконалення застосовуваних стандартів і технічних умов.
Організаційні : запровадження сучасних форм і методів організації
виробництва та управління, удосконалення методів контролю й розвиток
масового самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції, розширення
прямих господарських зв'язків між продуцентами та покупцями (споживачами),
66

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток торгівлі та підприємництва в Україні: тенденції та перспективи»

узагальнення й використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в
галузі підвищення конкурентоспроможності продукції.
З-поміж технічних способів (чинників) підвищення якості продукції
визначальне місце належить постійному вдосконаленню проектування, технікотехнологічної бази підприємства. Це зумовлюється тим, що належні підвалини
технічного рівня та якості виробів, як було вже сказано, формуються в процесі
їхнього проектування. Саме в цьому циклі здійснюється комплекс лабораторію
дослідних і конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення необхідних
(бажаних) техніко-економічних параметрів зразків продукції.
До важливих і ефективних способів цілеспрямованого підвищення якості
продукції, її конкурентоспроможності на світовому й раціональному ринках
цілком

підставне

відносять

поліпшення

стандартизації

як

головного

інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості. Адже саме
стандарти й технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів до
технічного рівня та інших якісних характеристик виробів, відбивають тенденції
розвитку науки і техніки.На всіх стадіях виготовлення продукції нагальною
потребою є розробка й використання різноманітних форм і методів дійового
соціально-економічного впливу на всю низку процесів формування й
забезпечення виробництва високоякісної та конкурентоспроможної продукції.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Кривоногова І.Г.,к.е.н.,
Мужайло В.Д.,к.е.н., доцент,
Квач І.Я., аспірантка
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
В умовах глобалізації світової економіки, залежності економічного
зростання

країни

від

її

місця

у

світовій

торгівлі

питання

конкурентоспроможності української продукції на міжнародному ринку
набувають особливої актуальності. На жаль, сьогодні, як показує аналіз
структури українського експорту, наша країна інтегрується у світову економіку
здебільшого як виробник продукції низького рівня переробки, як сировинний
придаток. В умовах трансформаційного періоду сформувалася ресурсна модель
економічного розвитку. Лише невелика кількість промислових підприємств
України здійснює виробництво у відповідності до стандартів ЄС. Необхідно
визнати, що вітчизняна продукція характеризується слабкою інноваційністю.
На протязі 2005-2015 рр. питома вага підприємств, які впроваджували
інновації повільно зростала – з 8,2% у 2005 р. до 15,2% у 2015р. У той же час
питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції
мала спадну тенденцію і скоротилась з 9,4% у 2000р. до 1,4% у 2015р [1]. За
даними звітів Світового економічного форуму Україна займає 25 місце серед
130 країн за Індексом розвитку людського капіталу (The Human Capital Index
2016) [2], але 56 місце серед 128 країн за Індексом інновацій (The Global
Innovation Index 2016) [3].
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Основні фонди підприємств реального сектору економіки незмінно
демонструють високі показники зношеності. В.О. Касьяненко відмічає:
«Незважаючи на постійне зростання їх обсягу у вартісному вираженні, ступінь
зносу основних засобів, починаючи з 2006 р., перевищує 50%, що є
незадовільним показником діяльності підприємств. При цьому варто звернути
увагу на різке зростання індикатора у 2008, 2010 та 2014 роках порівняно із
попередніми звітними періодами. Так, за результатами 2014 р. рівень показника
був критичним і становив 83,5%, що свідчить про неспроможність ефективного
використання наявних у підприємств основних засобів при впровадженні нових
технологій

та

необхідність

модернізації

матеріально-технічної

бази

промисловості у найближчій перспективі» [4, с. 100].
Розв’язання цієї проблеми потребує збільшення інвестиційної активності,
об’єктом якої є інноваційна сфера, що підтверджується динамікою інвестицій в
основний капітал (табл. 1).
Таблиця 1 – Інвестиції в основний капітал за видами економічної
діяльності та інноваційна діяльність (млн. грн.) [1]
Показники
▪ Всього
Промисловість
Сільське, лісове та
рибне господарство
Будівництво
Оптова й роздрібна
торгівля
Транспорт, складське
господарство, поштова і
кур’єрська діяльність
Фінансова та страхова
діяльність
▪ Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції
▪ Загальний обсяг
інноваційних
витрат у
промисловості

Рік
2010
164647,1
52046,2
9248,3

2011
230001,2
85386,0
13947,2

2012
263727,7
95218,5
16089,9

2013
247891,6
101858,3
16526,9

2014
219419,9
86242,0
18795,6

2015
273116,4
87656,0
30154,7

30298,1
15339,3

32496,2
19731,4

42163,8
23303,6

43442,0
22327,8

36056,7
20715,7

43463,7
20662,9

17526,3

23095,8

28158,1

16497,6

15498,2

18704,0

4947,6

4835,7

6449,9

6638,3

6214,5

6448,0

33697,6

42386,7

36157,7

35891,6

25669,0

23050,1

8045,5

14333,9

11480,6

9562,6

7695,9

13813,7
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Захарін С зазначає: «Негативні наслідки економічної кризи дуже сильно
проявилися в інвестиційній сфері… в січні-вересні 2009р. у порівнянні з
аналогічним періодом попереднього року індекс інвестицій у основний капітал
досяг 56,3%, тобто інвестиції скоротилися на 43,7%. Тенденції зменшення
інвестиційної активності почалися раніше: обсяг інвестицій в основний капітал
у 2008р. становив 24,5% від ВВП, в 2007р. – 26,4% від ВВП… Існують підстави
стверджувати, що в цілому фінансові ринки неефективно виконують доручені
їм функції перерозподілу інвестиційних ресурсів між різними секторами
економіки.» [5, с. 50]. У 2010 р. темпи скорочення капітальних інвестицій
уповільнилися, а з 2011 р. спостерігалася позитивна динаміка зростання
капіталовкладень. Переломним моментом став 2014 р., коли політичні зміни,
початок військового конфлікту на сході країни, втрата частини виробничих
потужностей та зміна курсу гривні спричинили зменшення внутрішніх
інвестицій підприємств та відплив іноземних інвестицій. За даними Денисюка
О.М. 91,26% відтоку прямих іноземних інвестицій у 2014р. відбулося через
девальвацію національної валюти [6, с. 9].
Перехід до повноцінного режиму стійкого інноваційно-інвестиційного
розвитку та підвищення національної конкурентоспроможності передбачає
реалізацію, як мінімум, наступних умов:
– формування механізму розширеного відтворення, що забезпечує
взаємодію виробництва, доходів та кінцевого попиту;
– створення групи взаємопов’язаних виробництв, що утворюють
системну цілісність, яка має потенціал зростання та достатню критичну масу
для якісних перетворень;
– розробку механізмів підвищення ефективності і конкурентоздатності,
що включають:
а) урахування нових вимог і критеріїв інноваційно-інвестиційного
розвитку, які збільшують здатність підприємства до оновлення, реагування на
різноманітні зовнішні виклики;
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б)

формування

власного

потенціалу

розвитку,

достатнього

для

забезпечення твердих позицій у новому економічному світі;
в) гнучке виробництво з орієнтацією на споживача, у тому числі й
індивідуального.
Доцільна

також

розробка

механізму

регулювання

діяльності

підприємства, у центрі якого могла би бути структура, заснована керівництвом
підприємства, яка б приймала рішення, обов’язкові для виконання. У її функції
входила би взаємодія з іншими структурними підрозділами, а також розробка і
прийняття правил діяльності на ринках, бо природа багатьох функцій зазнає
змін та потребує коректування.
Умовами активізації інноваційно-інвестиційної діяльності є:
– формування інститутів і механізмів накопичення і перерозподілу
інвестиційних коштів для інновацій;
–

виокремлення

фінансових

ресурсів

для

реконструкції

і

перепрофілювання діючих підприємств (в першу чергу тих, що працюють на
експорт), пріоритетних галузей і сфер;
– стимулювання діяльності господарюючих суб’єктів, що зацікавлені в
перспективах розширення попиту на продукцію споживчого і виробничогосподарського призначення;
– визначення у якості основного напрямку інноваційно-інвестиційної
діяльності на найближчі декілька років підтримку конкурентоспроможних
галузей, що заміщують імпорт;
–

використання

в

короткостроковій

перспективі

можливостей

капіталомісткого зростання виробництва за рахунок завантаження виробничих
потужностей, що простоюють, перш за все тих, які здатні збільшити випуск
інноваційної конкурентоспроможної продукції;
– розвиток системи державних гарантій інвесторам через створення
інноваційно-інвестиційних фондів, що поєднують фінансові кошти держави,
підприємства, приватних осіб;
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– зниження податкового навантаження і упорядкування податкових пільг
підприємства;
– розвиток фінансового лізингу та іпотечного кредитування як механізму
підвищення надійності інвестицій в інновації.
Вирішення

основних

проблем

української

економіки

потребує

системного підходу, комплексного застосування організаційних, економічних
та соціальних механізмів, вибору державою пріоритетних напрямків розвитку,
що, в свою чергу, стимулюватиме підвищення інноваційно-інвестиційної
активності українських підприємств, а, отже, надасть інструменти для
подолання кризових явищ, підвищення національної конкурентоспроможності
та економічного зростання.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Літвінов О. С.,к.е.н., доцент,
Капталан С. М.,аспірант,
Одеський національний економічний університет
м. Одеса, Україна
Методичне

забезпечення

оцінки

рівня

організаційно-економічного

забезпечення управління потребує вибору методів дослідження, а також
системи показників-індикаторів за якими буде відбуватись оцінка. Вибору
методів дослідження присвячені окремі авторські наукові роботи. Вважаючи на
те, що організаційно-економічне забезпечення є латентною характеристикою
системи управління підприємством, не можна підібрати один, або обмежену
кількість економічних показників-індикаторів для загальної оцінки його рівня.
Неможливість прямої оцінки рівня організаційно-економічного забезпечення
призводить до необхідності здійснення оцінки окремих його складових [1].
З

початку

розглянемо

методичне

забезпечення

оцінки

рівня

організаційних складових управління. З метою оцінки рівня функцій
управління менеджментом підприємства пропонуємо використовувати оцінку
виконання головних, на нашу думку, функцій управління : планування,
контроль та мотивація. Також важливим є наявність окремого підрозділу, який
би

займався

управлінням

підприємства.

Особливо

це

стосується

агропромислового формування, оскільки кожне з підприємств, що входять до
його складу не зможе якісно забезпечувати маркетинговий аналіз зовнішніх
ринків, організацію взаємодії із закордонними партнерами, споживачами та
постачальниками, управляти логістичними потоками за межами України.
В сучасних умовах клієнт частіше звертає увагу на можливості ділового
спілкування електронними каналами ніж особистісне спілкування.
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Тому важливим є наявність у агропромислового формування (АПФ)
Інтернет-сайта, який має переклад на англійську мову, як основну мову
інтернаціонального спілкування, та на інші мови країн, які є та можуть бути
партнерами підприємства. Ще однією складовою організації управління є те, як
організовано управління якістю продукції.
Далі розглянемо показник кількісної оцінки просторової та галузевої
структури підприємства (агропромислового формування). Вважаючи на велике
значення характеристики рівня інтеграції в агропромисловому комплексі на
основні

результати

його

діяльності

і,

особливо,

на

можливість

і

результативність їх , важливим є здійснення оцінки рівня інтеграції
підприємства. Горизонтальна й вертикальна інтеграції

створюють великі

переваги для підприємств, в тому числі агропромислових. Ці переваги є
двигуном поступового зростання рівня горизонтальної та вертикальної
інтегрованості агропромислового (й не тільки) бізнесу в Україні. Ще однією
кількісною ознакою організаційного забезпечення управління може бути вибір
галузевої структури в якій буде спеціалізація конкретного АПФ [2].
Перейдемо до розгляду методичних засад оцінки рівня економічного
забезпечення управління АПФ. Пропонуємо використовувати в якості
індикатора рівня мотивації персоналу підприємства показник «Частка змінних
витрат в загальному обсязі витрат на оплату праці підприємства» та «Середній
рівень заробітної плати на 1 робітника», оскільки робітник буде намагатись
зберегти своє місце роботи тільки в тому разі, коли рівень оплати праці
відповідає його сподіванням.
Одними з головних економічних відносин на підприємстві є відносини з
приводу виробництва продукції, під час яких на підприємстві здійснюється
об'єднання всіх видів виробничих ресурсів з метою отримання продукції.
Метою процесу виробництва є створення споживчої вартості в найбільшій
кількості та якості із використанням найменших витрат ресурсів. Рівень
економічних відносин із споживачами продукції може бути охарактеризовано
тим, який обсяг споживчих якостей підприємству вдалось реалізувати за
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минулий період. Результатом конкурентних відносин є зайняття АПФ певної
частки ринку, кількісною оцінкою чого пропонуємо вважати показник
«Відносна частка ринку». Також результатом вибору конкурентної стратегії на
ринку, в першу чергу цінової стратегії, є рівень прибутковості продаж, який ми
пропонуємо

оцінювати

за

допомогою

одного

з

варіантів

показників

«Рентабельність продаж» - EBITDA маржа.
Ще однією складовою економічного забезпечення управління АПФ є
відносини з приводу забезпечення ресурсами всіх видів, а саме трудовими,
сировинними, технічними, фінансовими та нематеріальними. АПФ повинно
налагодити позитивні для себе відносини на всіх рівнях суспільства, оскільки
це,

в

тому

числі,

позитивно

впливає

на

імідж

підприємства

на

зовнішньоекономічних ринках. Для державних органів влади важливими є
головна соціальна функція бізнесу – наповнення бюджетів всіх рівнів.
Таким чином, в результаті критичного аналізу було сформовано систему
індикаторів-показників

рівня

організаційно-економічного

забезпечення

управління АПФ, яка складається з 46 показників, з яких 19 характеризують
організаційні складові та 27 - економічні. Більшість із запропонованих
показників є об’єктивними, деякі з показників є суб’єктивними і потребують
здійснення певних експертних оцінок.
Список використаних джерел:
1. Літвінов О.С. Визначення сутності та складових організаційноекономічного механізму управління підприємством в умовах інноваційного
розвитку / О.С. Літвінов, С.М. Капталан // Управління розвитком. - 2016. - № 3
(185). - с. 59-65.
2. Balassa B. Trade liberalization and Reveal Comparative Advantage // B.
Balassa / Manchester School of Economic and Social Studies. – 1965. – vol. 33. –
P.99-123
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Майорова Т.Р., старший викладач
Маліновська І.А.,студентка II курсу
Стоянова Т.М., студентка II курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Розвиток незалежної України об'єктивно вимагає входження їх у світове
господарство на організаційно-економічних засадах ринкових взаємин за
принципами рівноправності і побудови взаємної вигоди спільними зусиллями.
У разі формування сучасної моделі міжнародного поділу праці, в основі
якої їх може становити якісно оновлена технологічна база виробництва,
Україна

повинна

поступово,

цілеспрямовано

розв'язувати

проблеми

ефективного участі у цій системі, використовуючи зовнішньоекономічні зв'язки
для реалізації національних економічних інтересів.
За кількісними характеристиками і потужностями продуктивних сил
Україна може бути достойним партнером на світових економічних зв'язках.
Наявний науково-технічний потенціал дасть змогу Україні за сприятливих умов
утримати передові позиції у світовій науці з цілого ряду науково-технічних
процесів та напрямів і проводити незалежну економічну політику вмикання до
системи світогосподарських зв'язків.[2,c.27]
Однак Україна ще не сформувала новий шлях розвитку, заснований на
інноваціях і ефективному використанні інтелектуальної власності. Частка
промислових підприємств, на яких впроваджуються інновації, становить 10 %,
тоді як у розвинутих країнах нормою вважається 60–80 %. У зв’язку з цим
необхідно підсилити роль держави в регулюванні інноваційної діяльності, а
саме: стимулювати створення необхідних умов для формування і розвитку
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середовища генерації знань, реалізації повного інноваційного циклу, а також
налагодження каналів для дифузії інновацій. В умовах обмеженості всіх видів
ресурсів і при постійній загрозі випередження зі сторони конкурентів все більш
істотну роль відіграє можливість своєчасного адекватного визначення
перспективності тих чи інших наукових досліджень і моделювання процесу
впровадження результатів науково-дослідної діяльності в українську економіку
з урахуванням динамічних змін глобального світу.[1]
Основними передумовами глобалізації є такі рушійні сили, як виробничі,
організаційні, політичні, соціально-культурні, економічні. Все це знайшло
відображення в різкому зростанні масштабів виробництва, використанні
високих наукомістких технологій, модифікації транспорту і зв’язку, скороченні
транспортних

витрат,

появі

нових

інформаційних

та

комунікаційних

технологій, нових дійових осіб на світовій арені, ослабленні державних
кордонів,

ролі

звичок

і

традицій,

впровадженні

єдиних

критеріїв

макроекономічної політики, уніфікації вимог до податкової, регіональної,
аграрної, антимонопольної політики, лібералізації господарського життя,
міжнародної економічної інтеграції.
Для успішної інтеграції України в глобалізаційне поле світового
господарства необхідна довгострокова зовнішньоекономічна стратегія. У сфері
зовнішньоекономічної політики до теперішнього часу втрачена і не відновлена
необхідна комплексність і системність в діяльності відповідних державних
органів країни. В умовах наростання в країні фінансово-економічної кризи,
загострення соціально-економічних проблем і намагань зі сторони центру
вирішувати їх на вибірній основі цілком можливим стає посилення протиріч
між центром і регіонами і, навіть посилення сепаратистських тенденцій. [4,c.72]
Українська стратегія глобалізації не повинна бути однобокою, що зачіпає
яку-небудь одну сферу – економіку, торгівлю, фінанси, вона повинна бути
комплексною. Нова глобалізаційна стратегія розвитку на майбутнє повинна
будуватися на науково обґрунтованій національній стратегії розвитку, що
враховує загальносвітові проблеми. Глобалізація ставить Україну перед
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проблемою самовизначення цілей розвитку і місця в сучасному світі – чи буде
це

експортно-сировинна

модель

розвитку,

чи

модель

повноправного

партнерства на світовій арені. Стратегія адаптації України до процесів
глобалізації включає взаємопов’язані стратегії, реалізовані державою залежно
від ступеня інтенсивності впливу глобалізаційних чинників на національну
економіку. Зокрема, в Україні доцільна реалізація стратегії стимулювання
процесів глобалізації.
Очевидно, що Україна включена у глобалізаційні процеси дуже
незначною мірою. Це пов’язано з тим, що Україна – досить замкнена країна,
яка не є інтегрованою до міжнародних економічних і дуже специфічна
інтегрована до міжнародних політичних відносин. Безумовно, не можна бути
вільним від глобалізації тоді, коли глобалізація прогресує. Тому, звичайно,
прояви глобалізації впливають і на нас. Проте, якщо розглядати позитивну і
негативну сторони глобалізації, то Україна здебільшого не використовує
позитиви, зазнаючи натомість впливу від негативів глобалізації.[3]
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Секція Пріоритети розвитку торгівлі та споживчого ринку
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ПОДОЛАННЯ
Дроздова О. Г., к.е.н., доцент,
завідувач кафедри обліку та оподаткування
Бєленко Г. О.,студентка IV курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
На сьогоднішній день в житті кожної людини так чи інакше присутній
інтернет зв'язок. Від дитини дошкільного віку до пенсіонерів - усім відома
корисність його використання. Будь-де і будь-коли кожен бажаючий може
знайти будь-яку необхідні інформацію і з легкістю її передати не лише
знайомим, а й іншим користувачам, які цікавляться тим самим що й шукаючий.
Саме тому інтернет є одним із найперспективніших засобів для розвитку
торгівлі. Проблеми, які виникають в інтернет торгівлі, можна умовно розділити
на ті, які виникають на етапі до торгівлі – підготовчий (аналітичний), та на ті,
що

безпосередньо

стосуються

самого

процесу

торгівлі

–

діючий

(результативний). Також їх можна розглядати як з боку підприємця, який веде
торгівлю, так і з боку покупців, які стикаються з труднощами в отриманні
товарів та послуг.
Так економісти Палеха та Горбань наголошують, що слід приділяти
увагу

не

стільки

етапу

аналітики,

скільки

етапу

безпосереднього

функціонування торгівлі, вивчаючи проблеми з боку покупців [1]
До проблем, виникаючих на етапі функціонування інтернет торгівлі
можна виділити: проблеми транспорту, проблеми довіри, проблеми наявності
товару, проблеми безпеки, ціни, оплати, обміну та проблеми шахрайства.
Проблема транспорту – заключається в тому, що не завжди товар має
об’єктивні причини потрапити до клієнта вчасно. Затори на дорогах і
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ускладнений рух стають причиною втрати для клієнта переваги в економії часу.
Заказів може бути досить багато, а їх розміщення значно відрізнятися у
відстані.

Цю

проблему

можна

вирішити

використанням

альтернатив.

Наприклад замінити автотранспорт – велосипедами, яким набагато зручніше
переміщатися (в залежності від специфіки товару). Також можна використати
послуги пошти, якщо при підрахунку витрат це стане більш вигідніше.
Проблема ціни - купуючи товар через мережу Інтернет, покупець іноді
не має доступу до повної інформації про те, з чого складається ціна на той чи
інший товар. В деяких випадках заявлена низька ціна на товар діє тільки за
умови придбання в комплекті іншого товару, іноді непотрібного або дуже
дорогого. Тому покупець повинен уважно поставитися до процедури
замовлення. З боку продавця – цей крок може бути як добре продуманим
наперед – так і досить необачним. Якщо витрати на покупку незначні, або
значно менші ніж ця покупка обійшлася би через покупку в звичайному
магазині – тоді покупець буде не проти сплатити за допоміжні послуги. Якщо ж
для покупця обмежений бюджет – товар може бути повернений, а репутація
зіпсована.
Можливість афер в Інтернет – багато потенційних покупців не довіряє
покупкам через інтернет, оскільки немає безпосереднього контакту ні с
фірмою, ні з особами які оформлюють замовлення ні навіть з товаром.
«Замовляю не зрозуміло у кого не зрозуміло що». Досить часто шахраї
прикриваються фірмовими іменами і просувають фальшивий продукт.
Вирішити цю проблему можна лише за допомогою офіційного сайту з
зазначеною інформацією про гарантію якості.
Відсутність товару у наявності – досить розповсюджена проблема.
Магазин в Інтернеті пропонує, а на складі за фактом товару немає. Це робиться
з причин невигідності зняття товару з асортименту оскільки втрачатимуться
потенційні клієнти. В таких випадках слід проаналізувати чи варто вводити в
оману покупців, сподіваючись запропонувати їм заміну, оскільки це може
призвести до зіпсування репутації.
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Проблема довіри - гостро стоїть як перед вітчизняними торговцями через
Інтернет, так і закордонними. Програмне забезпечення при обслуговуванні
електронної торгівлі та банківських операцій може мати випадкові помилки.
Людині важко на психологічному рівні довіряти свої гроші не людині а машині,
при помилці якої важко буде доказати щось у свій бік та повернути гроші [2].
Проблема конфіденційності – полягає у тому, що деяка інформація від
покупців збирається без їх дозволу. Задля сортування правильної реклами, а
також задля проведення досліджень щодо того, що шукає користувач, на які
вкладки він заходить частіше всього, через який спосіб ознайомлюється з
товаром, який вид реклами мав найбільший вплив тощо – сайти збирають
приватну інформацію з історії відвідування.

Проблема з обміном товару –

виникає тоді, коли за тих чи інших умов товар не підійшов. А оскільки інтернет
магазин повинен дотримуватися

права споживачів - покупець має право

розпакувати товар у присутності кур'єра, переконатися, що немає зовнішніх
пошкоджень та перевірити наявність правильно оформленого гарантійного
талона. Якщо товар не підходить – його повернення несе за собою витрати за
доставку та пакування. Ця проблема вирішується правильним підрахунком
очікувань, резервом на покриття таких витрат.Ці і ще багато проблем, значно
гальмують розвиток інтернет торгівлі, проте цей розвиток надалі не зупиниться
завдяки науково-технічному прогресу. Задля витримки конкуренції інтернет
продавцям слід значно приділяти увагу проблемам та активно шукати шляхи їх
вирішення. Кожен покупець хоче бути впевненим, що ризики при здійснені
покупки мінімальні, що товар, який обирається, відповідає дійсності і
найголовніше – що він не стане жертвою обману.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ
ГРОМАДЯН: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ
Князькова В. Я.,к.е.н,доцент
Дімов О.М.,студент V курсу
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні потребує
модернізації. Напрями такої модернізації є предметом широких дискусій в
суспільстві, що свідчить про високу актуальність проблеми та її вагому
теоретичну та практичну спрямованість. Аналіз чинної системи оподаткування
доходів

громадян,

особливо

в

контексті

порівняння

з

відповідними

зарубіжними системами, дозволяє виявити її основні недоліки, зокрема:
відносно низька бюджетоутворююча функція податку з точки зору формування
абсолютних обсягів доходів місцевих бюджетів – не дивлячись на те, що
надходження від цього податку займають домінуюче (у відносному вимірі)
положення в структурі доходів місцевих бюджетів (без врахування трансфертів
з держбюджету) – у 2016 р. – 53,89% [1], його бюджетоутворююча функція (в
абсолютному значенні) залишається досить незначною (враховуючи сукупні,
тобто з урахуванням централізованих, ресурси місцевих бюджетів).
Як зазначає Ю.Ганущак, «обсяг коштів від головного джерела їх
фінансування – податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що закріплюється за
доходами місцевих бюджетів, є досить невисоким». [2] За такого підходу
частка надходжень від цього податку в такій ресурсній базі місцевих бюджетів
в період 2011-2015 рр. не перевищувала третину і мала тенденцію до зниження
(до 18,7% у 2015 р. [1]), що свідчить про обмежені потенційні можливості
податку щодо нарощування власного бюджетоутворюючого потенціалу;
недосконалість чинного порядку зарахування податку до місцевих бюджетів
територіальних громад:
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1) такий порядок є різним в залежності від того, є територіальні громади
суб’єктами об’єднаних територіальних громад, чи ні, адже до бюджетів
останніх зараховується 60% податку, що справляється на відповідній території,
в той час як територіальні громади, які не є суб’єктами об’єднаних
територіальних громад, незалежно від їх розміру, параметрів спроможності
тощо, позбавлені можливості включати таке джерело у власну доходну базу, що
закладає певні ознаки дискримінації між територіальними громадами.
Відтак щодо таких територіальних громад повною мірою можна говорити
про повну втрату податком на доходи фізичних осіб бюджетоутворюючої
функції, а також ставити питання щодо запровадження дієвих компенсаторів
втрат доходів бюджетів таких громад.
2) про бюджетоутворюючу функцію податку на доходи фізичних осіб як
таку можна говорити стосовно територіальних громад з більш розвиненою
сферою прикладання праці, адже зазначений податок зараховується до місцевих
бюджетів за місцезнаходженням чи податковою адресою податкового агента,
які не завжди співпадають з місцем проживання (реєстрації) платника податку,
внаслідок чого значна частина бюджетів місцевого самоврядування потерпає
від недоотримання частини коштів, які певною мірою обмежені в можливостях
щодо фінансового забезпечення надання відповідних послуг такому платникові;
низький рівень реалізації податком на доходи фізичних осіб стимулюючої
функції

–

значною

мірою

через

обмежений

асортимент

податкових

преференцій, недосконалість законодавчих норм, які регулюють види
податкових преференцій та порядок їх застосування тощо.
З метою вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб
було б доцільним здійснити наступні заходи.
В основу зміни порядку зарахування надходжень від податку на доходи
фізичних осіб до місцевих бюджетів варто покласти критерій підвищення
спроможності громад (в тому числі незалежно від того, є вони суб’єктами
об’єднаних територіальних громад, чи ні) щодо нарощування податкової бази.
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З

метою

належного

врахування

параметрів

такої

спроможності

територіальних громад, вбачається доцільним використовувати бюджетну
типологію; запроваджувані компенсатори втрат доходів місцевих бюджетів від
зміни порядку адміністрування податку на доходи громадян мають бути
прогнозованими (чого не можна сказати про нещодавно запроваджений
податок на нерухоме майно) та мати значний бюджетоутворюючий потенціал
(який, знову ж таки в частині майнового податку, може бути «нульовим» або ж
незначним в населених пунктах, які є економічно відсталими, в яких об’єктивно
відсутня або звужена податкова база); підвищення стимулюючої функції
податку на доходи фізичних осіб вбачається можливим шляхом удосконалення
системи податкових преференцій. Першочергова увага при цьому
приділятися

тим

видам

преференцій,

які

забезпечують

має

зростання

платоспроможності громадян в частині видатків на підвищення людського
капіталу (освіта), здійснення заощаджень, приріст капітальних активів та
покращення їх якості.
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ
СПОЖИВЧОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Борисова Л. П., к.е.н, доцент,
Кравченко Г.І.студенткаІІІ курсу,
Тюхтій А.В.,студенткаІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
На

сьогоднішній

день

глобалізація

ринкових

взаємовідносин

є

найважливішою рисою сучасного ринкового господарства. Тому існує
необхідність адаптувати споживчий ринок до вимог єдиної світо-господарської
системи. При збалансованій кон’юктуріспоживчого ринку, якісному процесі
задоволення потреб конкретних його цільових сегментів та великому обсяці
платоспроможного попиту насення ефективність функціонування споживчого
ринку є вищою. Але в нашій країні, де відбуваються значні економічні
перетворення, більша частина перелічених умов відсутня. Україна знаходиться
в процесі зміни колишнього механізму регулювання процесами обміну, що був
властивий командній системі, у новий, адекватний ринковим умовам. Згідно з
цим економічна політика в країні повинна як можна точніше передбачити дії
учасників ринку, виходячи із задач їх максимальної збалансованості та
доцільності.
Метою статті єдослідити мехінізм регулювання споживчого ринку
України, визначити проблеми та шляхи їх вирішення.
Споживчий ринок України розвивається досить суперечливо, але деякі
тенденції набули стійкого характеру і, по-суті, визначають його стан на
сучасному етапі.
Перша тенденція проявляється у тому, що після тривалого спаду з 1999 р.
спостерігається зростання товарообороту як у фактичних, так і у порівняльних
цінах.
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Друга тенденція полягає в тому, що розрив між товарооборотом у міській
та сільській місцевостях збільшується, що вказує на низький рівень
забезпечення матеріальних та духовних потреб сільських жителів, слабку
реалізацію соціальних функцій торгівлі на селі.
Третя

тенденція

має

товарно-структурний

характер.

Поряд

із

збільшенням частки непродтоварів у загальних обсягах реалізації зростає
частка товарів вітчизняного виробництва [1].
Таке

положення

об’єктивно

зумовлює

необхідність

прийняття

крупномасштабних заходів для стабілізації споживчого ринку. Головним
напрямком стабілізації слід вважати збалансування споживчого ринку. Суть
проблеми полягає у тому, щоб врівноважити платоспроможний попит і товарну
пропозицію на споживчому ринку.
Вихідним моментом вирішення цієї проблеми є збільшення грошових
доходів населення як основи платоспроможного попиту. Сьогодні рівень
оплати праці, пенсій, соціальних виплат низький, відповідно до цього незначні і
купівельні фонди.
Економіка у будь-який період свого розвитку знаходиться у стані
збалансованості кон’юнктури ринку, яка може забезпечуватися на основі дії
різних факторів або за рахунок зростання цін при зменшенні пропозицій
товарів, або при збільшенні попиту і розширенні пропозиції товарів та послуг.
В залежності від цього встановлюється і відповідний тип збалансованості
кон’юнктури

ринку:

профіцитна

(товаронасичена)

або

дефіцитна

(товароскорочувальна). В залежності від того, в якій фазі економічного циклу
перебуває економіка, забезпечення того чи іншого типу кон’юнктурної
збалансованості відіграє вирішальну роль для її подальшого розвитку. Для
України, яка впродовж останніх десяти років перебувала в стані депресії,
характерним є сформування негативної дефіцитної кон’юнктури споживчого
ринку [2].
Подолання

структурної

розбалансованості

економіки

України

і

поступовий вихід її з кризи вимагає розробки комплексу заходів, спрямованих
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на відновлення платоспроможного попиту населення і розширення на цій
основі фінансових ресурсів для нарощування виробництва і насиченості
внутрішнього ринку товарами. Реалізація цієї задачі полягає у формуванні умов
здійснення відповідних зрушень.
Умовами формування високого платоспроможного попиту населення є:
розширення обсягів пропозиції товарів і послуг; підвищення рівня реальної
зарплати; збільшення переліку і удосконалення споживчих запитів; формування
джерел стійкого приросту доходів населення за рахунок розвитку малого і
середнього бізнесу; підвищення рівня ефективної зайнятості; розширення
асортименту та якості товарів та послуг [3].
Отже, ринок споживчих товарів і послуг - один з найважливіших
компонентів

товарного

ринку,

який

являється

невід'ємною

рисою

цивілізованого ринку, свідченням його стабільності й життєздатності. А
формування перспективи розвитку споживчого ринку, його трансформація
нерозривно зв’язані зі світовими глобальними процесами і проблемами
національних пріоритетів.
Список використаних джерел:
1.
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CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІНТЕРНЕТ-ТОРГВІЛІ В УКРАЇНІ
Башинсьска М.І., к.е.н.,
доцент кафедри прикладної економіки
Павлюк О.С., студентка ІІІ курсу,
Македонська М.В., студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Актуальність даної статті полягає у недостатньому використанні
існуючого потенціалу розвитку ринку Інтернет - торгівлі в Україні. Швидкий
розвиток сучасних інформаційних технологій -

найважливіша риса

ХХІ

століття, що призводить до зміни структури роздрібної торгівлі внаслідок
активізації каналів продажу товарів. Он-лайн - торгівля є одним з найбільш
динамічних ринків і входить в невелике число тих сегментів економіки, які
продовжують рости і розвиватися, незважаючи на кризу, стрибки валюти та
інші проблеми, з якими країна зіткнулася в останні роки.
Метою статті є дослідження та аналіз сучасного стану Інтернет – торгівлі
в Україні та можливі шляхи його вдосконалення. Глобальний ринок
електронної комерції щорічно зростає. В свою чергу, український ринок ecommerce перебуває лише на етапі становлення, водночас має значний
потенціал для розвитку. Українці стали частіше купувати і більше витрачати в
інтернеті. Цьому сприяє все глибше проникнення інтернету у різних регіонах та
зростання онлайн - продажів на існуючих ринках [1].
Серед факторів, що вплинули на зріст онлайн – продажу можна виділити:
– Лояльна цінова політика: розпродажі, накопичувальна система знижок.
– Зручність – купувати можна у будь-який час, навіть вночі.
– Можливість пересилання у найвіддаленіші куточки країни.
– Приймання декількох видів платежів – безготівковий розрахунок,
готівковий та передплата.
88

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток торгівлі та підприємництва в Україні: тенденції та перспективи»

За статистичними даними, найчастіше у 2016 році українці купували на
маркетплейсах взуття, одяг, аксесуари, товари для дому й саду мобільні
телефони, техніку й електроніку. Найпопулярніші категорії товарів за кількістю
замовлень розглянуто на рисунку 1[2].

Рис. 1. Обсяг продажу найпопулярніших категорій товарів на Prom.ua у
І півріччі 2016 року
Ці категорії були драйверами розвитку електронної комерції впродовж
останніх років, але темпи зростання більшості з них вже повільніші за темпи
зростання самих маркетплейсів. В цілому, у 2016-му році зросла кількість
підприємців, які почали продавати в інтернеті. Наприклад, тільки на мережі
Prom.ua за цей рік прийшло 111 тисяч новачків. І кількість тих, хто займається
електронною комерцією більше трьох років, також зростає – сьогодні цей
показник на 45 тисяч більше, ніж у 2015 році [2].
У світі все більшу частину ринку електронної комерції відвойовує так
звана

мобільна

комерція,

тобто

онлайн

-

покупки

через

мобільні

пристрої.Важливим фактором, який позитивно впливає на зростання цієї
аудиторії є поширення доступу до 3G. У 2016 році 44% користувачів
використовували мобільні пристрої для виходу в Інтернет. Більшість покупців –
молоді люди з вищою освітою, які проживають в містах. Більше половини
інтернет - покупців України – люди у віці від 14 до 34 років. Трохи більше 36%
з них – жителі міст з населенням понад 500 000 чоловік, 20,5% – проживають в
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сільській місцевості.За підсумками минулого року, Україна випередила всі інші
європейські країни за таким показником як темпи зростання продажів в
Інтернеті – для нашої країни цей показник склав 35%.
Отже, на ринку e-commerce України у 2017 році очікуються такі зміни [3]:
1.

зросте кількість активних онлайн покупців за рахунок збільшення

проникнення інтернету. Стане більше покупок в невеликих містах;
2.

мобільна комерція продовжить впевнене зростання. Онлайн-

рітейлери будуть боротися за покупця з допомогою персоналізації;
3.

маркетплейсы продовжать активний розвиток і будуть пропонувати

більше можливостей для просування брендів і широкого охоплення аудиторії;
4.

сервіси по доставці товарів будуть удосконалюватися. Можливо,

запрацюють нові види – дрони або електророботи. Для цього потрібні
відповідні зміни в законах.
Таким чином, результати даних досліджень представляють оцінку
українського Інтернет ринку та показують перспективу розвитку Інтернет
торгівлі. Основне пояснення тому – це зручність, вигода і можливість робити
вибір із величезної кількості асортименту товарів, представлених магазинами
мережі.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ
ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ТОРГІВЛІ
Несходовський І.С., к.е.н, доцент,
доцент кафедри фінансового аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Київ, Україна
З 8 травня 2017 року відповідно до Закону № 1791 всі продавці складної
техніки, за наступним переліком [2], зобов’язані використовувати реєстратори
розрахункових операцій (РРО), або простіше касові апарати. Під дію закону
попали більшість Інтернет-магазинів, дрібні торгівці гаджетами, флешкками,
годинниками та інших груп товарів, що фактично поставило їх під загрозу
припинення діяльності. Не тільки вартість та необхідність спеціального
навчання стало для них перешкодою, в деяких випадках, коли товар
доставляється через кур’єрські доставки використовувати РРО неможливо в
принципі, або має дуже складний процес, що скоріше призведе до відмови
покупця здійснити свою покупку, або до порушення чинного законодавства, як
результат всі вони стали порушником цього Закону і фактично об’єктом для
корупційних поборів з боку контролюючих органів.
Цей колапс можна було би не допустити, якщо був би запроваджений
новий спосіб фіскалізації готівкових розрахунків, що передбачений в
законопроекті № 4117, який ще 4 жовтня пройшов перше читання. Суть його
полягає в тому, щоб зробити умови для використання смартфонів, планшетів,
комп’ютерів і будь-яких інших гаджетів, які мають відповідний доступ до
Інтернету та можливість встановлення відповідного програмного забезпечення,
в якості РРО. Ця технологія вже використовується в країнах Європи, а в Україні
вже є власні програмні розробки, зокрема що пройшли випробування часом в
роботі НСМЕП, надійність яких підтверджена НБУ, які можна використати для
швидкої реалізації даної технології.
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Але, за більш ніж півроку в Комітеті Верховної Ради з питань податкової
та митної політики відбулося лише одне засідання, що було присвячено цьому
законопроекту. Голова цього Комітету Ніна Южаніна зазначила про недоліки
цього законопроекту, а саме, що законопроект не охоплює всі нюанси технічні,
технологічні, юридичні які можуть виникнути під час реалізації даного
законопроекту. Але просте питання чи варто прописувати все це в
законодавстві, зміни до якого дуже довгий і складний процес і тим самим
фактично гальмуючи технологічний розвиток країни. Навіть страшно уявити,
настільки технологічно відсталою була би Україна, якщо б наші законодавці
вирішили регулювати наприклад роботу всесвітньої мережи Інтернет.
Отже, законопроект 4117 фактично заблокований в Комітеті, яка вигідна
виробникам касових апаратів, які продовжують їх продавати за відсутності
альтернативи, сервісним центром, які знову підняли ціни на свої послуги,
розуміючи, що прийняття цього законопроекту фактично призведе до суттєвого
зменшення їхнього ринку і ДФС, яка після розширення обсягу обов’язкового
застосування касових апаратів, але неможливості Інтернет-магазинів і
представників малого і середнього бізнесу повноцінно їх використовувати з
різних причин, встановлюють корупційну данину з кожної торговельної точки.
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ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Толкачева Г.В.,к.е.н, доцент,
Топчу Н.І.,студентка IV курсу
Одеська національна академія зв’язку ім. А.С. Попова
м. Одеса, Україна
Динамічні зміни, що відбуваються у фінансовій сфері України, вплив
світової фінансової кризи та об’єктивна турбулентність ринкового середовища
зумовлюють необхідність формування ефективних механізмів управління
ризиками, зокрема – побудови відповідної системи страхування.
Страховий ринок відіграє важливу роль в отриманні національних
конкурентних

переваг,

тому

проблема

підвищення

рівня

конкурентоспроможностійого суб’єктів сьогодні набуває особливого значення.
Враховуючи

суттєві

зміни

в

організації

страхової

справи,

особливої

актуальності набувають проблеми розширення сфери і підвищення якості
страхових послуг, удосконалення механізму мобілізації та використання
ресурсів для забезпечення надійного страхового захисту усіх суб’єктів
життєдіяльності і господарювання. В Україні проблемі розвитку страхового
ринку, його ролі та місця у фінансовій системі присвячені праці В.В.
Базилевича, О.Д. Василика, Н.М. Внукової,К.Г. Воблого, О.О. Гаманкової, О.І.
Барановського, О.М. Залєтова, В.М. Федосова, В.М. Фурмана, І.О. Школьник.
Важливість дослідження вказаних проблем та недостатній рівень їх
теоретико-методологічного обґрунтування визначили вибір теми дипломної
роботи,свідчать про її актуальність, теоретичну та практичну значимість.
Дослідження проблем оцінки конкурентної позиції страхової компанії
базується на визначенні суті та особливостей конкуренції, її ринкової середи,
мети розвитку та сприянню задоволенню інтересів виробників страхових
послуг та їх споживачів. Розвиток ринкових відносинздійснюється в умовах
конкуренції,

але

за

своїм

походженням

всеохоплюючою.
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Особливостямистрахового ринку України є незначний рівень його
капіталізації при значній кількості страховиків. Специфічним є прояв
конкуренції

в

умовах

наявності

значної

кількості

задекларованих

учасників,більшість з яких виробляє мізерну частку страхових послуг. Тобто
страховийринок України є викривленим та потребує очищення й забезпечення
прозорості.З урахуванням наведених окремих рис страхового ринку, слід
визнати сутність та проявиконкуренції на ньому. Конкуренція у страхуванні
визначається в залежності від формулювання самого страхування: якщо
останнє розглядається як угода між клієнтом та страховиком, то конкуренція це
боротьба за клієнта ціновими (страхові тарифи) та неціновими (обсяг та якість
страхових та сервісних послуг) методами. Проте цінова конкуренція
найчастіше суттєво знижує якість послуги, головним показником чого виступає
надійність страховика, що забезпечує обсяг та швидкість виплати страхових
відшкодувань. Існуючі методи оцінки конкурентних позицій економічного
суб’єкту на цільовому ринку взалежності від групи показників і змінних, що
використовуються при аналізі можна поєднати у наступнігрупи:
1. Методи з визначення ринкових позиції за моделями Бостонської
Консалтингової групи, М.Портера, «Мак-Кінзі» та інші;
2. Методи, що базуються на визначенні рівню менеджменту: ситуаційний
аналіз, методекспертного оцінювання, метод картування стратегічних груп;
3. Методи, які характеризують фінансовий стан економічного суб’єкту.
4. Методи, які характеризують конкурентоспроможність товару.
Кожному методу обирається набір параметрів за якими визначається
ринкова позиція компанії.Об’єктивна оцінка може бути отримана за умов
використання декількох методів та порівняння їхрезультатів. Проте зараз не
ставиться мета розгляду всіх методів, а використовуються лише методитретьої
та четвертої групи. Саме за показниками фінансового стану страховиків
найбільш детальнооцінюється ринкова позиція та стан конкурентного
потенціалу в конкретну дату.До таких показників слід віднести наступні (табл.
1.).
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Таблиця 1 - Показники конкурентної позиції страховика
Показник

Формула розрахунку

Що характеризує

Ділова активність

СП/ВБ

Ефективність

використання

ресурсів

страховика
Співвідношення

ВК/СК

˃1 – прибуткова діяльність,здатність до

власного та

розвитку

статутного

˂1 – відсутність власників компанії до її

капіталу

розвитку

Коефіцієнт

Витрати на ведення Оцінюється раціональність витрат коштів

навантаження

справи/СП

страхового фонду компанії

Показник

ВК/ТР

Оцінює фінансову стійкість страховика

ТР/ВК

Оцінюється гнучкість управління капіталом

забезпечення
власними коштами
Резервний
леверидж

компанії

Показник

ЧГП/ А

Визначає сукупний потенціал ресурсів та

генерування

якість управління ними

доходів
Коефіцієнт

(КРпР+КРпВ)/2

Визначає відношення фактичної ринкової

ринкового

частки компанії с часткою на абсолютно

положення

конкурентному ринку

Показник

СП1/СП0

Визначає здатність компанії підтримувати

витривалості

високу

швидкість

компанії

тривалого періоду

розвитку

протягом

Позначення: СП – страхові премії; ВБ – валюта балансу; ВК – власний
капітал; СК – статутний капітал; ТР – технічні резерви; ЧГП – чистий грошовий
потік; А - середньорічна величина активівкомпанії; КРпР – коефіцієнт
ринкового

положення

по

резервам

(розраховується

за

методикою

Інститутуаналізу ризиків[7]); КРпВ – коефіцієнт ринкового положення по
виручці ; СП1 – страхові преміїпоточного року; СП0 – страхові премії
попереднього року.
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Тому, не дивлячись на свої методологічні недоліки, коефіцієнт ринкового
положення можна вважати таким, що більш точно відображає ринкову позицію
реальних страхових компаній, ніж показник збору страхових премій.
Запропоновані підходи варто застосовувати відповідно до етапів
життєвого циклу компанії, щодозволить побудувати матрицю конкурентної
привабливості, де ключовими параметрами виступаютьобсяги продажів послуг
та їх рентабельності.
Конкурентна позиція страхової компанії має якісну і кількісну
визначеність. У якісному відношенні вона включає в себе страхові продукти,
персонал, бренд, що складає зміст бізнесу, наявність конкурентного потенціалу,
сегменти його діяльності, достатність капіталу і рентабельність.
Таблиця 2 - Умови для оцінки параметрів конкурентоспроможності страхової
компанії
Параметри

Діапазон оцінок

Рівень

Низька

Середня

Висока

(1) (2)

(3)(4)

(5)

До 10,0

10,0 – 15,0

Більше 15,0

Відсутній або
слабкий

Помірний

Активний

Рівень спеціалізації

Відсутній або
слабкий

Витрати

Вище прямих
конкурентів
Слабкий

Помірний (до 50%
страхового портфелю
складає один вид
послуг)
Дорівнюють прямим
конкурентам
Помірний

Висока (понад 70%
страхового портфелю
формується за рахунок
1 виду послуг)
Нижче за витрати
прямих конкурентів
Високий

Добре відома
компанія
Більше 10%

Сильний імідж,
вартісне оцінений
лідер

рентабельності
Рівень інноваційної
політики

Рівень стійкості
компанії
Імідж компанії
Відносна

Відсутній
частка До 10%

ринку
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Конкурентна позиція пов’язана із показником конкурентоспроможності
компанії, який оцінюється за системою таких параметрів: рівень рентабельності
компанії (відношення чистого прибутку від операційної діяльності до
зароблених страхових премій Значна кількість параметрів оцінки конкурентної
позиції страховика дозволяє всебічно оцінити його здатність конкурувати з
прямими суперниками та визначає вміння ефективно попередити можливі
втрати.
Таким чином можна зробити висновок, що оцінка конкурентної
(ринкової) позиції страхової компанії здійснюється за параметрами якісними та
кількісними, що дозволяє врахувати сутність конкуренції на страховому ринку,
специфіку страхової послуги та характер формування й управління грошовими
коштами компанії. Видокремлення параметрів оцінки повинне базуватися на
усвідомленні тенденцій управління та розвитку системи страхового захисту,
державного регулювання страхової діяльності, інтересів власників страхових
компаній. Загалом основу оцінки мають складати показники економічної
діяльності компаній та їх стратегій розвитку, що дозволить залучити необхідні
інвестиції для подальшого розвитку страхування в країні.
Список використаних джерел:
1. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 № 85/96-ВР (зі
змінами і доповненнями) // rada.gov.ua.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування" від 04.10.2001 № 2745 // rada.gov.ua.
3. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 №
2210-IIIзі змінами і доповненнями) // rada.gov.ua.
4. Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01.07.2004 №
1961-ІV // rada.gov.ua.
5. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" від 06.02.2003 № 485-ІV.
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СВІТОВА ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА НАЦІОНАЛЬНА
ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Майорова Т.Р.,старший викладач
Шишман М.В.,студентка ІІ курсу
Іванова О.О.,студентка ІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса,Україна
В умовах глобалізації посилюється вплив світової фінансової системи на
національну

економіку.

Глобалізація

фінансової

системи

охоплює

інтернаціоналізацію трьох складових: внутрішніх валют; банківської справи;
ринку капіталу [2].До чинників фінансової глобалізації відносяться:
– інтернаціоналізація господарського життя, інтенсифікація економічних
зв'язків між країнами, національними компаніями та активізація міжнародного
виробництва ТНК;
– зростання обсягу міжнародних банківських операцій, створення
всесвітньої мережі філій транснаціональних банків;
– лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та фінансових
ринків;
– фінансова конкуренція між країнами;
– дерегулювання ринків капіталу [4].
Фінансова

система

–

це

сукупність

відокремлених,

але

взаємопов'язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин, які
відображають специфічні форми й методи обміну, розподілу і перерозподілу
ВВП, відповідну систему фінансових органів та інститутів.
Фінансові системи держав можуть відрізнятися за своєю структурою,
оскільки вони є відображенням існуючої моделі економіки. Сьогодні, у світі
налічується понад 20 різних моделей фінансових систем.
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У фінансовій системі зосереджені значні фінансові ресурси, що
становлять понад 80 % від обсягу ВВП. Структура фінансової системи завжди
динамічна. У державах із перехідною економікою фінансові системи
характеризуються тим, що окремі їх ланки перебувають на стадії формування.
Регулювання міжнародної фінансової системи здійснюється створеними
на

основі

міждержавних

угод

міжнародними

валютно-кредитними

та

фінансовими організаціями – Міжнародний валютний фонд, Банк міжнародних
розрахунків, Світовий банк, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна
агенція з інвестиційних гарантій, Організація економічного співробітництва та
розвитку, регіональні банки реконструкції та розвитку, валютно-кредитні й
фінансові організації.
Зростаючий рівень глобалізації виробничих процесів і фінансової сфери
радикально змінив масштаб і структуру міжнародних товарних і фінансових
потоків. Глобалізація зробила вплив не тільки на надання зарубіжних
фінансових ресурсів країнам, що розвиваються, але і на їх потребу в цих
ресурсах. Позиції країн, що розвиваються у світовій торговельній системі, а
також швидкість і структура зростання світової економіки дійсно впливають на
їх потреби у зовнішніх ресурсах, оскільки вони стоять у ряді важливих
факторів, що визначають обсяг валютних доходів і витрат. Тому асиметрії та
дисбаланси в торгових відносинах можуть призвести до невідповідності між
потребою в закордонних фінансових ресурсах та їх наявністю.
Глобальна фінансова стабільність має значення і для тих країн, які
залишаються в стороні від приватних ринків капіталу. Їм доводиться нести
подвійний тягар: у них дуже обмежений доступ на міжнародні фінансові ринки,
і в той же час вони терплять збитки від фінансових криз, що виникають в інших
частинах системи.
Вирішення

проблем

для

країн

що

розвиваються

передбачає

трансформацію структури і засад функціонування як фінансової системи в
цілому так і структурне реформування окремих складових державних фінансів
та

сегментів

фінансового

ринку,

зміцнення
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підприємницьких

структур

та

фінансових

інституцій.

Фінансова

реструктуризація має базуватися на зміні пропорцій ВВП. Для України влив
світової фінансової системи на національну економіку посилюється через
міжнародну кредитну підтримку України.
В останній час все більш очевидною необхідністю кардинальної зміни
форм, методів, моделей та механізмів цієї підтримки, можливим варіантом цієї
зміни є поступовий перехід від кредитної до інвестиційної моделі міжнародної
допомого Україні. Ці дуже складні проблеми потребують подальшої розробки
як на теоретичному так і на практичному рівні.
Список використаних джерел:
1. Мамотенко Д. Ю. Глобалізація міжнародних фінансових ринків / Д. Ю.
Мамонтенко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2016. – № 39. – С. 229–237.
2. Дахно І. І Міжнародна економіка: навч. посібн. / І. І. Дахно, Ю. А.
Бовтрук. – К. : МАУП, 2012. – С. 15 – 16.
3. Лещук В. П. Фінансова глобалізація в умовах глобалізації світової
економіки / В. П. Лещук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – С. 218–
223.
4. Вірченко В. В. Трансформація фінансової систем в умовах глобалізації
/ В. В. Вірченко, В. О. Вірченко // Вісник Академії праці і соціальних відносин
Федерації профспілок України. – 2017. – № 1. – С. 49– 55.
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Секція Трансформація фінансової системи національної економіки в
умовах глобалізації.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ФІНАНСОВОЇ ПЕСПЕКТИВИ
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Лайко О.І., д.е.н., с.н.с.,
Арафтеній А.М., аспірант
Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України
м.Одеса, Україна
Вивчення розвитку територіальних громад сьогодні неможливе без
дослідження їх спроможності. Реформа

адміністративно-територіального

устрою та напрямок на децентралізацію визначили об’єднання територіальних
громад

як

фундамент

формування

якісно

нової

системи

місцевого

самоврядування. Забезпечення спроможності та самостійності громад можливе
при ефективному використанні наявних ресурсів (а основне – при їх наявності),
при цьому, саме фінансові ресурси, як одна з складових сукупності наявних
ресурсів, характеризуються здатністю «пов’язувати інші ресурси і певною
мірою можуть їх заміняти» [1]. Відповідно, ця характеристика визначає
пріоритетне місце саме фінансової спроможності розвитку територіальної
громади як основу та запоруку успішного реформування системи місцевого
самоврядування в Україні.
Звертаючи увагу на існування різних підходів та думок щодо трактування
категорії «фінансовий ресурс територіальної громади», воно включає в себе:
надходження

місцевих

бюджетів

та

цільових

позабюджетних

фондів

адміністративно-територіальних одиниць, доходи домогосподарств, фінансові
ресурси суб’єктів підприємницької діяльності та фінансово-кредитних установ,
а також фінансові ресурси, залучені ззовні для забезпечення соціальноекономічного розвитку території. Окрім даної категорії для трактування
поняття «фінансова перпектива» вагомим є визначення та наявність фінансових
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резервів, які спільно з фінансовими ресурсами територіальної громади
формують її фінансовий потенціал [2].Відповідно, забезпечення фінансової
спроможності територіальної громади залежить від ефективності реалізації
комплексу завдань місцевого розвитку, а саме:
- забезпечення
процесів

(розвиток

формування

ефективної

соціальної,

структури

територіальних

виробничо-транспортної

інфраструктури,

ефективне, проте виважене природокористування);
- наявність можливостей для розвитку та підтримка підприємництва зі
сторони органів місцевого самоврядування;
- забезпечення території фінансовими ресурсами та їх відповідності
наявним потребам;
- нарощення фінансового потенціалу території;
- досягнення стабільності розвитку в довгостроковій перспективі;
- формування можливостей для залучення додаткових капіталів ззовні;
- вдосконалення

системи

адміністрування

податків

(податку

на

нерухомість та плати за землю) в напрямку спрощення та прозорості;
- забезпечення соціальної справедливості у випадку справляння податку з
доходів фізичних осіб шляхом переформатування процесу зарахування
надходжень від оподаткування даним податком в місцевий бюджет за місцем
реєстрації особи, чиї доходи оподатковуються, та формування ефективної
системи розподілу надходжень даного податку між місцевими бюджетами на
основі врахування відповідних показників (чисельності населення, площі
адміністративно-територіальної

одиниці,

частки

дітей

(через

часткове

фінансування шкіл та дошкільних навчальних закладів з місцевого бюджету) та
осіб пенсійного віку);
- підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних
коштів органами місцевого самоврядування, зокрема, шляхом впровадження на
місцевих рівнях системи моніторингу виконання бюджетних коштів та
інформування

громадськості

за

допомогою

технологій.
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В

ході

адміністративно-територіальної

та

реформи

місцевого

самоврядування в Україні, як уже було зазначено, проблемі забезпечення
фінансової спроможності новоутворених територіальних громад приділяється
особлива увага. Так, першим кроком у забезпеченні спроможності громад було
прийняття змін до Бюджетного та Податкового кодексів України щодо передачі
органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень та
формування стабільних і достатніх джерел бюджетних доходів для реалізації
останніх.
Особливе місце в питанні формування спроможних територіальних
громад займає прийняття Закону України «Про об’єднання територіальних
громад» та Методики формування спроможних територіальних громад,
спрямованих

на

вирішення

питання

«запровадження

правових

засад

формування спроможних територіальних громад шляхом підвищення їх
фінансової та економічної спроможності» [3]. Дані законодавчі акти дали
можливість сформувати та схвалити органам місцевої влади Перспективні
плани формування спроможних територіальних громад відповідних областей та
подати їх на затвердження до КМУ. Відповідно до даних документів визначено
умови об’єднання територіальних громад. Об’єднані громади фінансуються на
основі нових правил. Зокрема, розширено джерела надходжень місцевих
бюджетів – за рахунок передачі на місцевий рівень та зміни бази оподаткування
окремих податкових надходжень, які характеризуються як вагомі та стабільні
«наповнювачі» бюджетів (ПДФО, акцизний податок з реалізованих на
відповідній території підакцизних товарів, майнові податки, екологічний
податок тощо), визначено нові види трансфертів та правила їх розрахунку та
надання (базову та реверсну дотації, освітню, медичну та інші види субвенцій).
Ефективна реалізація реформи бюджетної децентралізації потребує перш
за все розширення прав місцевих органів влади та зміцнення їх бюджетної
самостійності. Задля виконання даних завдань держава повинна перш за все:
1. Внести зміни до Конституції України в частині добровільності
об’єднання територіальних громад та чіткого визначення повноважень місцевих
103

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток торгівлі та підприємництва в Україні: тенденції та перспективи»

органів влади. Адміністративно-територіальна реформа сьогодні є ключовою
серед усіх реформ котрі відбуваються у державі і швидке та вдале формування
громад

можливе

лише

при

примусовому

об’єднанні

громад

згідно

перспективних планів областей.
2. Прийняти Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного
контролю за використанням і охороною земель» № 4355 від 31.03.2016 р.
Даний законопроект надасть можливість управляти громадам власними
ресурсами та сприятиме зміцненню матеріальної і фінансової основи місцевого
самоврядування, що покращить можливості якісно планувати розвиток
території.
3. Сформувати чітку структуру розподілу повноважень та фінансових
ресурсів

за

рівнями

бюджетів

(державний,

обласний,

об’єднаних

територіальних громад або міст обласного значення). Надання додаткових
повноважень об’єднаним територіальним громадам повинно корелюватися із
фінансовими ресурсами, котрі їм передані державою.
4. Зараховувати до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад частину коштів від справляння податку на прибуток
підприємств, які провадять свою діяльність на їх території.
5. Удосконалити розрахунок освітньої субвенції із включення у нього
показника густонаселеності території, що унеможливить прирівняння гірських
територій із приміськими та створить рівні умови для розвитку освітньої галузі.
6. Звільнити суб’єкти підприємницької діяльності від сплати частини
податку на прибуток підприємств при фінансуванні ними проектів, які
сприяють розвитку місцевого самоврядування та покращенню благоустрою
території громад у яких вони провадять свою діяльність. Саме формування
практики соціальної відповідальності бізнесу стосовно громади дозволяє
забезпечити швидкий та ефективний розвиток адміністративно-територіальної
одиниці через приналежність працівників-членів громади до підприємства,
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врахування суб’єктами господарювання та інвесторами інтересів суспільних
груп та сприяння розвитку населеного пункту, в якому підприємство
розташоване та функціонує.
Формування високого рівня фінансової спроможності адміністративнотериторіальних одиниць різних рівнів залежить від виконання поставлених
завдань у реформуванні різних сфер управління та економіки. І реформування
судової системи, і правоохоронної системи, державного управління та змін у
системі підтримки і дерегуляції підприємництва та інших секторів економіки
України має великий вплив на умови розвитку адміністративно-територіальних
одиниць та забезпечення їх фінансових можливостей.
Таким чином, на даний час в умовах децентралізації на рівень
територіальних громад передається значний фінансовий ресурс, ефективне
використання якого дає можливість досягнення відповідного рівня фінансової
спроможності територіальних утворень. Однак, є ряд можливостей котрі
можуть пришвидшити процеси адміністративно-територіальної реформи та
бюджетної децентралізації, проте держава не вносить змін у Конституцію та
Закони України, котрі можуть покращити фінансову спроможність громад і
вивести процеси децентралізації на новий рівень.
Список використаних джерел:
1. Вахович І.М. Фінансова спроможність регіону: діагностика та
механізми забезпечення / І. М. Вахович, І. М. Камінська // Луцький
національнихтехнічнихуніверситет. – Луцьк, 2008. – 298 с.
2. Михайлів Г. Фінансова спроможність соціально-економічного розвитку
регіональних суспільних систем / Г. Михайлів // Економічний аналіз. - №7. –
2010. – с. 97-99.
3. Фінансова децентралізація в дії. Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України. – 25.05.2016. –
Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/fi -diyi
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
Данілєску О.В.,студентка V курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Підвищення

ефективності

використання

основних

фондів

на

підприємствах є важливою проблемою в нашій державі в сучасних умовах
розвитку економіки.
В

Україні

розвиток

ринкових

відносин

підвищує

рівень

відповідальності суб'єктів господарювання за результатами своєї діяльності.
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.
Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від певних
чинників. Останніми роками збільшилось значення речових факторів
виробництва

–

основних фондів. Проблемою є їхнє збереження,

переоснащення для подальшої роботи на підприємстві. Збільшення обсягу
виробництва відбувається завдяки ефективному використанню основних
фондів. Отже, проблема ефективності стає на перший план у процесі
вивчення і дослідження роботи підприємств. Від вирішення цієї проблеми
залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його
продукції на ринку[1, с. 274-276].
Для оцінювання резервів підвищення ефективності основних фондів
необхідно, насамперед, знати реальний рівень використання основних фондів
й конкретні можливості його підвищення. Поліпшення використання
основних фондів може бути забезпечене двома шляхами: інтенсивним та
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екстенсивним.Інтенсивний

шлях

характеризується

підвищенням

завантаження устаткування та збільшенням рівня використання їхньої
потужності.Основними напрямами підвищення інтенсивного завантаження
устаткування є:
– удосконалення технологій та організації виконання робіт;
– правильний вибір машин і робочого устаткування;
– упровадження сучасних технологій.
Значний вплив на продуктивність устаткування справляє якість його
виготовлення[3,c. 26-29].
Екстенсивний шлях полягає у збільшенні тривалості роботи, скороченні
цілозмінних

і

внутрішньо-змінних

втрат

робочого

часу,

підвищенні

коефіцієнта змінності. Основними шляхами поліпшення екстенсивного
використання устаткування є:
– безперебійне постачання підприємствам сировини, матеріалів, палива,
електроенергії;
– своєчасне усунення намічених диспропорцій у галузі й на
підприємствах, усередині окремих цехів, що дасть змогу запобігти перервам у
роботі підприємства;
– усунення причин нерівномірної роботи підприємства, що призводить
до невикористання устаткування в цілому, й у часі, тобто до його простоїв.
Значні резерви підвищення ефективності використання основних фондів
містяться у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів. У цілому
сукупність резервів покращення використання основних фондів підприємства
може бути поділена на три великих групи:
1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає:
– технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та
впровадження гнучких виробничихсистем;
– заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання;
– ліквідацію вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях
підприємства;
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– механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;
– розвиток винахідництва та раціоналізаторства.
2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок:
– ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг,
реалізація тощо);
– скорочення строків ремонту обладнання;
– зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін.
3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме:
– прискорення досягнення проектної продуктивності введених в
експлуатацію основних фондів;
– впровадження наукової організації праці та виробництва;
– покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;
–

вдосконалення

управління

виробництвом

на

базі

сучасної

комп’ютерної техніки;
–

розвиток

матеріальної

зацікавленості

працівників, що

сприяє

підвищенню ефективності виробництва[2, c. 113-118].
Застосування на практиці розроблених заходів у цілому по підприємству
дасть змогу збільшити обсяг випуску товарної продукції, підвищити показник
фондовіддачі, а також збільшити прибуток від реалізації, а отже, і
рентабельність виробничих фондів підприємства.
Список використаних джерел:
1. Живкович Н.А., Семенов Г.К / Фінансовий аналіз // Класичний
приватний університет - К: Освіта. - 2015. С. 274-276.
2. Петрович Й. М. Економіка підприємства: Підручник/ ред.: Й. М.
Петрович // К., Ника-Центр. - 2012.- С. 113-118.
3. Чорна І.О. Ефективність використання основних виробничих фондів
та розробка пропозицій щодо їх поліпшення - ЗДУ– К.: Знання – Прес, 2015.
– С.26-29.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Мотовильник Н.А.,студентка V курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
У

нових

соціально-економічних

умовах,

притаманних

ринковій

економіці, зростає роль освіти і науки як чинників, які безпосередньо
впливають

на

процеси

підвищення

ефективності

та

забезпечення

конкурентоспроможності виробництва. Саме тому розвиток освіти, а особливо
вищої освіти, відіграє важливу роль у системі здобуття, вдосконалення та
передачі знань та формуванні інтелекту науковців і новаторів, які відіграють
важливу роль у розвитку економіки.
Однак, економічна криза в країні, інфляційні процеси, недостатність
бюджетного фінансування суттєво позначились на стані функціонування вищої
освіти. Ці складні реалії обумовлюють необхідність проведення подальших
досліджень проблем фінансового забезпечення вищої освіти, розробки
практичних пропозицій щодо пошуку оптимального механізму бюджетного
фінансування, забезпечення додаткових позабюджетних джерел фінансування
та шляхів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів
університетів [1, с. 3].
Актуальність

проблеми

фінансування

вищої

освіти

визначається

інтеграційними процесами в освітній системі, пошуком Україною шляхів
удосконалення фінансового механізму в цій сфері.
Структура джерел фінансування вищої освіти широко варіює серед країн
світу й не була однозначною у своєму історичному розвитку. Головні джерела
фінансування сучасної системи вищої освіти України – це кошти державного
бюджету, плата за навчання фізичними та юридичними особами, гранти
приватних, національних, регіональних фондів підприємницьких структур у
галузі інноваційних розробок.
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Загальновідомо, що економічно розвинені країни не заощаджують на
освіті. Вони щорічно кардинально збільшують витрати на освіту з державного
бюджету, забезпечуючи таким чином свій майбутній розвиток.
Організація фінансування вищої освіти здійснюється по-різному, так у
Великобританії фінансування вищої освіти здійснюється в формі грантів, що в
основному залежать від показників кількості студентів, трудомісткості та
матеріаломісткості їх навчання, а також із врахуванням визначених урядом
пріоритетів розвитку освіти[2, с. 2].
У Франції фінансування здійснюється на основі середньострокових
контрактів, що укладаються між державою та вищими навчальними закладами
(ВНЗ) із погодженням між ними планів та перспектив інституційного розвитку
освітньої сфери.
У США фінансування вищої освіти в певній пропорції здійснюється за
рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів штатів та місцевих органів
влади, причому найбільшу частку становлять асигнування штатів, оскільки
саме в їх юрисдикції і знаходяться ВНЗ. У доходах американських вищих
навчальних закладів найбільша частка припадає на державні асигнування,
близько 30 % складають власні кошти вузів, які включають і плату за навчання
від студентів та їх батьків, а також пожертвування і подарунки..
Фінансування університетів у Бельгії складається з двох частин: перша,
що включає в себе кошти експлуатаційних фондів, які в більшій мірі залежать
від обсягу прийнятих студентів та друга, яка формується за рахунок грантів, що
надає уряд на організацію науково-дослідної роботи.
Особливої уваги заслуговує досвід Німеччини, де освіта, а в тому числі і
вища освіта знаходиться у підпорядкуванні урядів земель, що зумовлює велику
різноманітність у її фінансуванні. Так, в Законі про вищу освіту Баварії
говориться, що вузи вирішують власні питання, як корпорації, а державні
питання – як державні установи. Фінансування вищої освіти в Німеччині
розподіляється на базове, що залежить від кількості академічного персоналу, і
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додаткове, яке направлене на викладання, з врахуванням кількості студентів та
випускників, а також наукові дослідження.
Також, поширена практика укладання контрактів між університетами і
урядами земель щодо вищої освіти, де визначають бюджетні асигнування на 5
– 10 років. Така практика перш за все дозволяє вузам планувати свою діяльність
на відповідні періоди, а ще є такою собі формою страхування життєдіяльності
ВНЗ.
У сучасних умовах усе більше країн запроваджує новий вид фінансування
вищої освіти – кредитування студентів. Останнім часом досить швидке
зростання чисельності студентів стає непосильним тягарем для бюджетів тих
країн, де вища освіта в державних вузах традиційно була безкоштовною або
дешевою. Усе більше країн починають зменшувати фінансування з бюджету.
Надання освітніх кредитів поряд з навчанням за власний рахунок повинно
попередити перетворення вищої освіти у виключний привілей забезпечених
верств суспільства [3, с. 4].
Наприклад, у Великобританії місцеві відділи освіти при меріях надають
безпроцентні позики своїм студентам із поверненням після завершення
навчання та працевлаштування або під час навчання. Величина позики
залежить від того, чи студенти живуть із батьками, чи навчаються в Лондоні,
проживаючи поза домом, чи в інших місцях. Величина позики зменшується під
кінець навчання. У Великобританії виділяють і такі види кредитів: освітній
кредит, за рахунок якого студент міг би оплачувати свою освіту, і соціальноосвітній кредит, який надається для того, щоб студент міг відшкодувати
витрати на своє навчання й проживання.
Важливо відмітити, якщо порівнювати кількість ВНЗ в Україні та Європі,
то в Україні за кількісними показниками мережа ВНЗ досягла критичного
максимуму. Оскільки в Україні у 2010 році, за даними Державного комітету
статистики, мережа ВНЗ налічує 861 (46 млн населення) і 2,5 млн студентів, у
Великобританії (62 млн населення) 3 млн студентів навчаються у 246
університетах і коледжах, у Франції (64 млн населення) 2,3 млн студентів
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навчаються майже в 120 ВНЗ. Тому сьогодні потрібно оптимізувати й
упорядкувати мережу ВНЗ. Цей перехід має перетворюватися з кількості в
якість (за реаліями співвідношення ринку освітніх послуг і ринку праці).
Досліджуючи закордонний досвід фінансування вищої освіти, можна
сказати, що за кордоном надаються значно більші права у фінансуванні освіти.
Незважаючи на нагальну потребу в змінах і реформуванні деяких аспектів,
система фінансування ВНЗ зарубіжних країн має свої безперечні переваги, які
повинні бути використані українськими науковцями в процесі трансформації
задля покращення та вдосконалення фінансування української освіти.
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕКТОРУ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ
Небога Т.В., викладач кафедри економічної теорії
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
м. Одеса, Україна
Зростання

конкурентоспроможності

країни

у

системі

світового

господарства та її рівень визначають сучасні умови глобалізації та інформатизації
економіки у відповідності з наявністю та кількістю наукомістких галузей в
загальній структурі господарства, а також ступенем дифузії високих технологій у
суспільстві. В свою чергу, розвиток сектору інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ), який безпосередньо генерує інновації та технології, слід
розглядати з двох точок зору. З одного боку - як фактор розвитку економіки
країни в цілому, з іншого боку - як процес, який безпосередньо залежить від
економічної

політики

держави.

Такий

підхід

обумовлений

масштабами

впровадження ІКТ в бізнес-процеси підприємств, організацій, в механізми
державного управління та повсякденне життя людей. Крім того,поняття «ІКТ» не
зводиться до класичної технології як сукупності засобів, процесів, операції,
методів, а представляє собою більш широке явище.
Провідні

країни

світу

відрізняються

високим

рівнем

сервісно-

технологічною спрямованістю розвитку економіки, більша частина валового
внутрішнього продукту яких забезпечується виробництвом та обробкою
інформації і знань, що, в свою чергу, можливо за рахунок розширення і
розвитку інформаційно-комунікаційного сектору. Така тенденція диктується
новим типом суспільства - суспільства інформаційних технологій, в якому
формуються принципово нові відносини, що відкривають більш широкі
можливості для комунікацій, бізнесу, управління на всіх рівнях економіки,
починаючи від особистого, закінчуючи державним.
В зв'язку з тим, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій
корелюється з рівнем економічного та соціального розвитку країни взагалі,

113

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток торгівлі та підприємництва в Україні: тенденції та перспективи»

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) пропонує трьохступеневу модель
оцінки розвитку ІКТ-сектора в економіці країни і світу [1, С. 278-292]:
Перший етап - мережева готовність - визначається поширеністю
інфраструктури інформаційних технологій (ІТ) в суспільстві або в країні, а
також її доступністю приватним особам, підприємствам, організаціям.
Другий етап - це інтенсивність, ступінь впровадження ІТ, де акцент
ставиться на вмінні правильного та ефективного використання ІТ.
Третій етап передбачає ефективне використання ІТ в регіоні або країні.
Перехід суспільства на третій етап розвитку визначає країну, як гідного
учасника інформаційної економіки світового рівня, що, безумовно, неможливо,
без послідовного проходження перших двох етапів.
Оцінка ІКТ-сектора МСЕ за ступенем ефективності та доступності
мережевої інфраструктури (перший етап) перетинається з індексом мережевої
готовності

NRI

Всесвітнього

економічного

форуму

(ВЕФ),

більш

цілеспрямовано орієнтованого на оцінку готовності країни до використання
різноманітних мереж, в тому числі й особливо Інтернет-можливостей.
У звіті ВЕФ на 2015 рік представлені дані по Індексу в 143 країнах світу
за результатами 2014 року, серед яких Україна займає 71 місце (за результатами
2013 року - 81). Для порівняння, аналогічний показник країн пострадянського
простору: Естонія - 22, Литва - 31, Латвія - 33, Казахстан - 40, Росія - 41,
Азербайджан - 57, та Вірменія - 58 місця [2]. Лідерами даного рейтингу, який
відображає

рівень

розвитку

інформаційно-комунікаційних

технологій,

являються Фінляндія, Сінгапур, Швеція, Нідерланди та Норвегія. І, у цілому,
група перших 30 лідируючих країн виглядає приблизно однакового за останні
п'ять років. Це пояснюється тим, що сталий високий рівень розвитку сектору
ІКТ своїм підґрунтям має зазвичай стабільну та тривалу державну політику
підтримки розвитку інновацій, технологій, та економіки в цілому.
Інфокомунікації

та

інновації

є

нерозривно

пов'язаними

та

взаємозалежними поняттями. У міжнародній практиці найбільш значущим при
оцінці рівня економіки країни є глобальний інноваційний індекс. Даний індекс
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розроблений і розраховується спільно Світовою бізнес-школою (INSEAD) і
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO).Згідно доповіді
"Глобальний інноваційний індекс - 2016" (GII-2016) очолили рейтинг країнноваторів Швейцарія, Об'єднане Королівство, США, Фінляндія та Сінгапур. Як
бачимо, три з названих інноваційно активних держави виступають лідерами
вищезазначеного Індексу мережевої готовності, який відображає рівень
розвитку ІКТ. Україна ж в рейтингу GII-2016 займає 56 місце із 128 країн[3].
Проблеми низької інноваційної активності в економіці Україні носять
системний характер, а до головних чинників, що заважають розвитку сектору
ІКТ, слід віднести: непродумана державна політика у сфері ІКТ (у тому числі
податкова) та низькі витрати на ІКТ з боку держави; низький рівень охоплення
мережею

Інтернет;

низький

рівень

платоспроможності

населення,

як

потенційного користувача перевагами інфокомунікацій; недостатня кількість
висококваліфікованого

персоналу

в

сфері

ІТ-технологій;

відсутність

сформованої інноваційної інфраструктури в країні, що означає відсутність
мереж технопарків та бізнес-інкубаторів.
Отже, відносно низька інноваційність інфокомунікаційного сектору, при
відсутності

централізованої

цілеспрямованої

підтримки

державою

інноваційного напрямку розвитку країни взагалі, призведе до втрати
можливостей

генерування,

просування,

впровадження

та

виробництва

інноваційних, інформаційних, комунікаційних продуктів і послуг як необхідної
умови для підвищення конкурентоспроможності країни та вирішення нею
цілого комплексу невідкладних соціально-економічних проблем.
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Report

2015

[Ел.

ресурс]:

Режим

доступу

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology
2.The Global Innovation Index 2016 The Human Factor in Innovation. / The
[Ел. ресурс]: Режимдоступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ УСТАНОВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Сергієнко Л.К., к.е.н., доцент
Нєдова В.М., студентка V курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах
виникає необхідність взаємодії освіти з реальним економічним простором,
налагодження форм та механізмів зв'язків з фінансовими, соціальними
інститутами

задля

вирішення

нових

ринкових

завдань

-

підготовки

висококваліфікованих кадрів.
Освіта як суспільне явище впливає на всі сфери економічного життя
суспільства та є вагомим елементом на шляху досягнення високих темпів
економічного зростання і добробуту суспільства. Освіту на сьогодні можна
назвати фундаментом людського розвитку та головним вектором досягнення
прогресу суспільства. Сучасний розвиток сфери освіти супроводжується
постійними змінами механізму фінансування, тому виникає гостра необхідність
в практичному вдосконаленні форм і методів фінансового забезпечення.
Метою статті є обґрунтування проблеми фінансування установ освіти
в Україні та шляхи їх вирішення.
Виклад

основного

пріоритетним

джерелом

матеріалу.

На

фінансування

сьогоднішній
освіти

день

залишається

в

Україні

бюджетне

фінансування, що здійснюється на основі єдиного кошторису доходів та
видатків. Джерелами формування кошторису є як бюджетні кошти, так і кошти,
отримані з інших джерел. При цьому співвідношення між бюджетними та
позабюджетними фінансовими ресурсами змінюється залежно від наявності
бюджетних ресурсів та адекватної державної політики у сфері освіти, темпів
економічного розвитку, форми власності навчального закладу, співвідношення
між державним та недержавним секторами економіки.
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Державне фінансування системи освіти

в Україні в наш час є

недостатнім, що свідчить про втрату державою передових позицій щодо рівня
освіченості громадян, тому додатково заклади освіти як джерела фінансування
можуть розглядати:
- кошти

за

навчання,

підготовку,

підвищення

кваліфікації

та

перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
- плату за надання додаткових освітніх послуг;
- добровільні

грошові

внески,

матеріальні

цінності,

отримані

від

підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
- дотації з місцевих бюджетів;
- кошти за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані
закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,
підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд,
обладнання;
- кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від
розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів.
Недостатня ефективність державних видатків на освіту зумовлена низкою
чинників, основними серед яких є:
- відсутність чіткого розподілу повноважень і відповідальності між
органами управління різних рівнів, дублювання повноважень, надмірна
централізація;
- неефективне використання бюджетних коштів;
- фінансування не самої освіти, а закладів освіти;
- неефективна структура видатків бюджету.
Коштів, які виділяються державою для надання освітніх послуг, не
вистачає навіть на покриття базових статей витрат: зарплату, нарахувань на
зарплату, плату за енергоносії.
Станом на травень 2017 року в Україні функціонують 14,8 тис.
дошкільних навчальних закладів, 19,9 тис. загальноосвітніх навчальних
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закладів, 798 закладів професійно-технічної освіти, 409 вищих навчальних
закладів . У 2013 році на освіту було виділено з державного бюджету 36,16
млрд.грн., у 2014 – 35,57 млрд.грн., у 2015 – 3,66 млрд.грн., у 2016 – 38,95
млрд.грн. Однак навіть цих коштів недостатньо для реалізації державної
політики в сфері освіти. Наприклад, у 2016 році окрім виділених коштів з
державного бюджету додатково була необхідність ще у 17 млрд.грн., що
становить значну частину від загальної суми.
Негативною тенденцію, яка свідчать про незадовільний стан української
освіти, є її невідповідність європейським і світовим ринкам праці. Тому
фінансування освіти за рахунок державного бюджету буде тільки
тоді ефективним, коли кошти, призначені державою на фінансування освіти,
будуть виділятися в достатніх обсягах і на стабільній, об’єктивній та
пропорційній основі. І навіть у цьому випадку система централізованого
фінансування має доповнюватися громадським контролем за використанням
ресурсів та якістю надання послуг.
Для забезпечення розвитку системи освіти в Україні повинна бути
створена прозора система розподілу бюджетних коштів на фінансування,
контроль за їх використанням. Отже, доцільно запропонувати такі шляхи
вирішення зазначених проблем:
- забезпечення фінансування освітньої галузі як пріоритетного напряму
видатків бюджетів усіх рівнів; перехід у фінансуванні навчальних закладів від
принципу утримання навчальних закладів до принципу формування їх
бюджетів, виходячи із чисельності контингенту та стандарту вартості навчання
одного учня, студента; встановлення обсягів фінансування освіти відповідно до
законодавчо гарантованих норм, поступового збільшення їх до середніх
показників європейських держав;
- багатоканальне фінансування освіти через запровадження системи
субсидій, грантів, кредитів, їх поєднання та диференціації у розрізі категорій
отримувачів цих коштів (їх соціальний стан, стан здоров’я, згода на
відпрацювання після закінчення навчання тощо);
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- розроблення

та

впровадження

диференційованих

нормативів

фінансування навчальних закладів усіх підсистем освіти з розрахунку на одного
учня, дитину, вихованця, студента;
- розроблення нормативів платних освітніх послуг для різних ланок освіти;
- розроблення

механізмів

стимулювання

та

заохочення

бізнесу,

роботодавців, фізичних і юридичних осіб до участі в розвитку системи освіти,
зміцненні

матеріально-технічної

бази

навчальних

закладів

(пільгове

оподаткування, відстрочки у разі спрямування фінансових та матеріально
технічних активів на розвиток освіти, окремого навчального закладу тощо);
- вироблення і втілення в освітню практику ефективного адміністративного
і фінансового менеджменту, режиму економії видатків на освіту.
Висновок. Система освіти в Україні повинна бути орієнтована, перш за
все, на потреби особистості і роботодавця. Орієнтація на реальні потреби
споживачів освітніх послуг створить основу для залучення в систему освіти
додаткових фінансових ресурсів.
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ВПЛИВ СОТ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Редьква О.З., к.е.н., викладач
Покришка Л. С., студент ІІІ курсу
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя,
м. Тернопіль, Україна
Однією з найважливіших проблем в умовах посиленої інтеграції України
у світову економіку та погіршення стану економічних відносин з РФ є
погіршення стану економічної та фінансової безпеки.Економічна безпека
країни - це стійкість до різноманітних загроз та захист національних інтересів,
це стан держави, що забезпечує можливість створення і розвитку умов для
плідного життя її населення, перспективного розвитку її економіки в
майбутньому та зростання добробуту її мешканців [2].
Вона дозволяє розвиватись економіці і є фундаментом, на якому
будується майбутнє країни, особливо в часи глобалізаційних процесів. Ставши
членом Світової Організації Торгівлі Україна зробила один з найважливіших
кроків європейської інтеграції, адже без членства в СОТ Україна не змогла б
розпочати переговори щодо зони вільної торгівлі із Європейським союзом та
іншими організаціями міжнародного рівня. Якщо аналізувати членство України
в СОТ і вплив на економічну безпеку, слід зазначити, що результати і наслідки
є неоднозначними. Світова Організація Торгівлі відкрила для України нові
горизонти, і зрозуміло, що будь-яка можливість містить в собі й ризики.
Україна не була повністю готова до ліквідації можливих негативних наслідків,
що призвело до погіршення стану економічної безпеки.
Для економічної безпеки України позитивним у вступі до СОТ стало
формування в нашій державі системи економічного регулювання, пов'язаної
міжнародними зобов'язаннями. Тобто українські виробники, зокрема й
підприємці АПК отримали можливість захищати свої інтереси згідно з
процедурою розгляду торгових суперечок Світової організації торгівлі, змогли
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проводити антидемпінгові заходи в межах СОТ.Окрім того, угоди СОТ
дозволяють країнам вживати обмежувальних заходів щодо імпорту, який
заподіює значну шкоду вітчизняній економіці, однак відбувається це за чітко
визначеними правилами [3] Україна має високий потенціал розвитку сільського
господарства, АПК і для усіх підприємств даного сектору СОТ стала джерелом
інформації і певним підґрунтям для виходу на світовий рівень. Згідно з
Державною службою статистики України було виділено основний експорт та
імпорт сільськогосподарських продуктів, що показано в таблиці 1.
Таблиця 1. –Товарна структура зовнішньої торгівлі сільськогосподарської
продукції у січні - лютому 2017 року
Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД
тис.дол.
США
Усього
I.
Живі
тварини;
продукти тваринного
походження
01 живі тварини
02 м’ясо та їстівні
субпродукти
03 риба i ракоподібні
04 молоко та молочні
продукти, яйця птиці;
натуральний мед
05 інші
продукти
тваринного
походження
II.
Продукти
рослинного
походження
06 живі дерева та інші
рослини
07 овочі
08 їстівні плоди та
горіхи
09 кава, чай
10 зерновi культури
11
продукція
борошномельнокруп’яної
промисловості

6268074,6
115671,8

Експорт
у % до у %
до тис.дол.
січнязагального
США
лютого
обсягу
2016
132,7
100,0
6691318,9
152,2
1,8
102388,9

Імпорт
у % до у % до
січнязагального
лютого
обсягу
2016
122,1
100,0
89,2
1,5

4685,2
58755,8

357,2
175,9

0,1
0,9

6608,9
13317,7

62,1
107,0

0,1
0,2

2789,4
47755,2

85,0
129,3

0,0
0,8

70871,2
8709,5

91,8
75,4

1,1
0,1

1686,2

153,0

0,0

2881,5

95,9

0,0

1363480,4

130,5

21,8

288797,1

89,8

4,3

924,1

164,4

0,0

3400,3

117,7

0,1

14815,3
20245,2

151,8
100,3

0,2
0,3

15409,8
81174,5

90,2
79,3

0,2
1,2

1934,4
1008780,1
27202,9

137,7
119,8
143,4

0,0
16,1
0,4

26553,7
42526,8
3528,0

88,2
77,5
157,6

0,4
0,6
0,1

Джерело:складено автором на основі [1].
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Членство України в СОТ частково стабілізувало ситуацію та захистило
від постійних непередбачуваних та негативних змін політичного балансу.
Також важливим є те, що членство дало змогу Україні налагодити економічні
зв’язки з країнами-членами СОТ, що займають понад 95% світової торгівлі.
Географічну структуру торгівлі між Україною та СОТ відображено в таблиці 2.
Таблиця 2. – Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні лютому 2017 року
Експорт
тис.дол.
у % до
США
січнялютого 2016

Імпорт
тис.дол. США
у % до
січнялютого
2016
Усього
6268074,6
132,7
6691318,9
122,1
Бiлорусь
141343,8
158,4
419163,3
114,2
Єгипет
307334,9
130,7
10957,1
125,4
Iзраїль
115144,5
172,3
25308,6
102,0
Iндiя
531019,3
232,8
78796,4
113,6
Iспанiя
242044,0
110,9
73767,4
93,8
Iталiя
312910,5
114,4
168910,5
91,7
Китай
191303,8
59,0
744728,2
119,4
Нiдерланди
195313,9
98,1
80633,1
112,5
Нiмеччина
220620,9
96,0
792510,9
128,7
Польща
401293,2
136,5
420063,4
130,4
РФ
576577,3
154,4
1016424,3
178,8
Джерело: складено автором на основі [1]

Сальдо

–423244,3
–277819,6
296377,8
89835,9
452222,9
168276,6
144000,0
–553424,3
114680,8
–571889,9
–18770,2
–439847,0

Слід зазначити, що ця економічна співпраця не завжди є позитивною і її
наслідками стало підвищення рівня безробіття та погіршення стану агропромислового комплексу України.
Для будь-якої країни членство в Світовій організації торгівлі означає
загострення конкуренції на внутрішньому ринку. Для країн зі слабкою
економікою, чи економікою, що лише розвивається цей здавалося б позитивний
фактор перетворюється на один з основних ризиків, що безпосередньо впливає
на економічну безпеку. Адже для того щоб втриматись на своєму рівні чи
покращити свою економіку в середовищі агресивної конкуренції необхідно
постійно вдосконалювати продукцію, впроваджувати нові технології та норми
безпеки.
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Якщо ж цього не відбувається, то країна зі слабкою економікою
перетворюється на джерело дешевої сировини та робочої сили для країн з
високим рівнем економіки, особливо це стосується агропромислового
комплексу. Відповідно внутрішній ринок країни насичений імпортною
продукцією, а національна промисловість починає занепадати.
Отже, без сумніву членство України в Світовій організації торгівлі
створює позитивний міжнародний імідж для України, зокрема й для АПК,
дозволяє захищати інтереси як окремих підприємств даного комплексу так і
всієї країни відкриває безліч можливостей для подальшого розвитку. Та
водночас існує безліч ризиків погіршення стану економічної безпеки. Завдяки
лібералізації торгівлі послугами та товарами і покращенню економічних
відносин з багатьма країнами світу Україна вийшла на новий рівень розвитку.
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