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ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ                           

 
Людмила Арешкіна  

студентка І курсу факультету управління, адміністрування та 
інформаційної діяльності 

                              Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
                                      Науковий керівник – доц. Криворак А.Д. 

 
Сучасна Україна переживає дуже важливий і складний період розвитку. 

У останні п'ятнадцять-двадцять років сталася кардинальна трансформація її 
економічного устрою, політичного устрою, змінилися культурно-ціннісні 
переваги більшої частини населення. У цій ситуації перед Україною стоїть 
завдання пошуку нових орієнтирів соціальної еволюції, нових економічних і 
політичних моделей і інститутів, адекватних викликам сучасності.  

Актуальність теми полягає в необхідності осмислення відповідності 
критеріїв постіндустріального суспільства сучасному етапу розвитку 
України. Багато хто з цих критеріїв характерний для сьогоднішнього 
українського суспільства – зростання об'єму інформації, впровадження 
інформаційних технологій в різні сфери громадського життя, в оцінки 
можливості здійснення цього проекту в перспективі, відкритий характер 
економіки.  

Метою цієї роботи є визначення доцільності переходу до 
постіндустріальної економіки України. 

Для досягнення цієї мети треба вирішити наступні завдання: 
- визначити суть постіндустріальної економіки, 
-  виявити передумови переходу до постіндустріальної економіки, 
- вивчити економічний стан сучасної України, 
-розглянути альтернативні шляхи рішення 
У зв’язку з цим в дослідженні звертається увага на теорію 

постіндустріального суспільства – теорію, мабуть, найбільш популярну серед 
сучасних доктрин соціального прогресу. Постіндустріальне суспільство 
характеризується як нова форма громадського устрою, яка базується на 
інформації і знаннях в якості основних джерел економічного прогресу, 
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припускає становлення класу інтелектуалів як нової еліти, творчу мотивацію 
виробничої діяльності. Постіндустріальна економіка – це економіка, яка 
пройшла етап індустріалізації, живе за рахунок наукових і інформаційних 
ідей, а індустріальний розвиток переходить у функцію країн, що 
розвиваються. Вважається, що ряд розвинених країн Заходу вже вступив в 
постіндустріальну стадію соціального розвитку. Рух у напрямі цього 
соціального стану стає перспективою і для багатьох інших країн (у тому 
числі і для України). Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
трансформацією індустріального суспільства в постіндустріальне, 
інформаційне суспільство, де економіка нового типу є черговим етапом його 
розвитку, в якій індустріальний сектор втрачає свою домінуючу роль через 
зростання значущості технологічного компонента, а основна продуктивна 
функція відводиться науці, знанням, сфері послуг, ринковий інфраструктурі. 
Світова економіка почала XXI ст. в цілому характеризується нестримністю 
змін, небувало жорстокою конкуренцією, проникненням Інтернету в усі 
сфери господарської діяльності. Такий динамічний розвиток, масштабність і 
глибина змін, що відбуваються у світі (в першу чергу це стосується 
передових країн), свідчать про становлення принципово нової економіки, що 
базується на інтелектуальних ресурсах, в якій необхідність інновацій набуває 
первинного характеру. З винаходом комп'ютера до традиційних економічних 
ресурсів – праці, капіталу, землі і організаційної будови господарства.  

Для того, щоб перейти до постіндустріальної економіки потрібні певні 
передумови.  Економіка промислових підприємств не розвивається, а 
суспільство пішло «вперед». Може подивитися на передові країни, які йдуть 
від індустрії, і таким чином зберегти і зберегти роки, які витрачатимемо на 
індустріалізацію? У постіндустріальну епоху значно змінюється і соціальна 
структура суспільства. Велике значення придбаває посилення ролі людського 
чинника. Змінюється структура трудових ресурсів. Зменшується доля 
фізичного і зростає доля розумової висококваліфікованої і творчої праці. 
Збільшуються витрати на підготовку робочої сили, на навчання і освіту, 
підвищення кваліфікації і перекваліфікацію працівників. Ці тенденції дають 
все більше підстав говорити про прихід на зміну колишній індустріальній 
економіці «розумної економіки», «економіки знань». У цьому ж сенсі часто 
говорять про поступову заміну «матеріальних активів», тобто колишніх 
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машин і устаткування, «нематеріальними активами» у вигляді інновацій. 
Говорячи про економічний стан України, можна сказати, що внутрішня 

і зовнішня політична ситуація дуже дестабілізували економічну ситуацію в 
Україні. Ситуація на південному сході України, анексія Криму, продаж 
багатьох державних підприємств, обвал гривни. Погіршення економічної 
ситуації сприяла закупівля російського газу через країни посередники за 
більш високою ціною, Україна узяла дуже багато кредитів в МВФ, що 
привело Україну до подальшої кризи на найближчі 20-30 років (у кращому 
разі). Також збільшення витрат на військову промисловість і оборону. 
Принциповим завданням для України є розвиток тих галузей господарства, 
які є перспективними у сучасному світі. Українська космічна галузь є єдиною 
дійсно конкурентоздатною інноваційною галуззю на світових ринках. 
Україна має досить високий потенціал в аерокосмічній і ракетостроительной 
галузях і доки ще відноситься до невеликого круга космічних держав (таких 
як США, Росія, Японія, Китай та ін.). Переходити до алгоритму життя 
постіндустріальної країни, – перетворюватися на постіндустріальну країну. 
Тому починати потрібно з впровадження механізму використання переваг 
високорозвиненої соціально-культурної сфери суспільства. Радикальне 
поліпшення фінансування цієї сфери – лише один з її моментів. Іншим же  є 
вибір декількох пріоритетних проектів, покликаних скоплювати 
найсучасніші досягнення науки і реалізувати їх в потужному виробництві, 
здатному завоювати певний сектор світового ринку. Навряд чи таких 
проектів може бути більше трьох-чотирьох. Сьогоднішня Україна більше не 
осилить. У неї немає зайвих ресурсів, а кожен з таких проектів, щоб його 
віддача побуту значимої і реальної, зажадає їх дуже багато. І збирати їх 
доведеться, частенько віднімаючи у інших галузей, напрямів, регіонів. Але 
іншого виходу немає. Потім, коли система запрацює, на отриманий прибуток 
(і надприбуток) піднімати ряд інших галузей, чия продукція ще не 
дублюється новими індустріальними країнами і тому може бути 
конкурентоздатною, а від інших просто відмовитися купуючи необхідну нам 
продукцію на тому світовому ринку за цінами набагато нижчими, ніж рівень 
собівартості на аналогічні вітчизняні товари. Сьогоднішнє завдання переходу 
від індустріального до постіндустріального суспільства – того ж типу. Але 
якщо уповільнити з її рішенням, то втрата Україною навіть індустріального 
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статусу стане лише питанням часу. 
Основними рисами постіндустріальної культури є сприйнятливість до 

новацій, динамізм, послаблення нормативності, індивідуалізм, синкретизм, 
плюралізм, різноманіття, швидкоплинність, новизна. Процес 
постіндустріалізації проходить паралельно з процесом глобалізації. Стирання 
географічних, інформаційних, культурних меж між країнами має на увазі не 
втрату національних культурних особливостей, а унікальну можливість 
познайомитися з культурами інших країн, сприйняти від них щось нове, 
працювати, відпочивати в іншій країні, спілкуватися без яких-небудь 
стереотипних обмежень з представниками інших культур і ін. Таким чином, 
нами було розглянуто постіндустріальне суспільство в цілому і перехід 
пріоритету від виробництва товарів до виробництва послуг. 

 
 Література: 
1.Алымов А. Н. Стратегия структурной перестройки промышленности / 

А. Н. Алымов, Н. П. Гончарова, М. К. Михно,  В. В. Лобанов, В. Н. Емченко. 
– М. : Знания, 2001. – 195 с. 

2.Микитенко В. В. Методологічні підходи з обгрунтуванням і 
прогнозування прогресивних технологічних систем у промисловості / В. В. 
Микитенко, О. М. Алимов. // Економіка промисловості. – 2003. – № 4 (22). – 
С. 48-57.  
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економічні і життєві показники країни в цілому.  
Інвестиційна привабливість держави є одним з найважливіших 

критеріїв оцінки його добробуту і процвітання, і залежить вона від безлічі 
чинників (ризику, економічного зростання, політичної стабільності, 
конвертованої валюти, розміру зовнішнього боргу країни, інвестиційний 
клімату), від яких безпосередньо залежать потенційні можливості до 
розвитку [1, с. 12]. 

Чинниками інвестиційної привабливості країни є в основному певні 
макроекономічні показники розвиненості країни в цілому, залежні від 
розвитку виробництва, рівня розвитку технологій, рівня життя і багатьох 
інших, пов'язаних між собою параметрів, об'єднуючи які можна скласти 
цілісну картину інвестиційної привабливості тієї або іншої країни або 
регіону. Від рівня розвитку і стану цих чинників залежить практично уся 
життєздатність економіки будь-якої країни.  

Інвестиційна привабливість держави визначається індексом 
інвестиційної привабливості, в структуру якого включені показники оцінок 
порівняльної інвестиційної привабливості останніх шістьох місяців, 
поточного періоду і очікуваних змін в найближчі шість місяців. 

Від ефективності інвестиційної політики країни, як відомо, залежить 
рівень стимулювання економічного зростання. Економіці України дуже 
потрібні додаткові фінансові вливання, які активізуватимуть економічний 
розвиток. Але, нині, спостерігається уповільнення темпів розвитку, що є 
основним чинником зниження інвестиційної привабливості. Сучасні умови 
економічного розвитку України вимагають проведення активної політики по 
залученню іноземних інвестицій. Таким чином, ключовим завданням 
сучасного періоду є твердження в Україні привабливого інвестиційного 
клімату. 

До теперішнього часу багато іноземних інвесторів реінвестували в 
Україні отримані від інвестицій прибутки, і не вивозили їх за кордон, що 
було одним з найбільш об'єктивних свідчень привабливості інвестиційного 
клімату, довіри інвесторів до економіки. Тепер вони повинні зупиняти не 
лише інвестиційні проекти, але, можливо, навіть закривати самі 
підприємства. Тобто спостерігається відтік іноземних інвестицій в країну [2, 
с. 122]. 

 



Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України 
 

11 

 У сучасних умовах залучення інвестицій сприяє розвитку економіки, 
впровадження нових технологій, оновленню зношених основних виробничих 
фондів, створенню нових робочих місць та інших важливих складових, що 
сприяють розвитку країн, їх регіонів і галузей. Прагнення до відкритості 
економіки, підвищенню конкурентоспроможності національного 
виробництва, завоювання довіри на світовому ринку, участі в міжнародному 
фінансовому обміні обумовлює необхідність створення умов для залучення 
іноземних інвестицій. 

Вагомою причиною низької інвестиційної привабливості української 
економіки для системних іноземних інвесторів можна вважати наявність 
величезного тіньового сектору в Україні, який нині дорівнює, за різними 
даними, від 20 до 35% ВВП. Дається взнаки і негативний міжнародний імідж 
України, який склався внаслідок відсутності масових «успішних» 
інвестиційних історій, які б могли слугувати засобом реклами національного 
інвестиційного клімату. Реалізація усіх капіталомістких проектів, що 
реалізувалися під егідою держави (будівництво каналів, продуктопроводів, 
автомагістралей, мостів, виробництво літаків та ін.), супроводжувалися 
запеклими фінансово-економічними конфліктами. 

Із 136 країн світу надійшли інвестиції в економіку України. Основними 
країнами-інвесторами були Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська 
Федерація, Австрія, Велика Британія, Вірґінські Острови (Брит.), Франція, 
Швейцарія та Італія (майже 83% загального обсягу прямих інвестицій в 
економіці України).  

Переваги інвестування в Україну: 
–  високий рівень науково-дослідних розробок у багатьох галузях науки 

і техніки та наявність значного науково-технічного потенціалу. В країні 
налічується більш ніж 2 тис. вчених та інженерів на 1 млн мешканців, що, за 
оцінками ІАА, дає їй 22-гу позицію в рейтингу 88 країн світу. Дослідження 
конкурентоспроможності України показало, що вона належить до 3 % 
найбільш освічених націй у світі (серед 133 країн); 

–  оплата праці в Україні є набагато нижчою, ніж у високорозвинених 
країнах; 

– український ринок величезний (близько 46 мільйонів споживачів) і 
швидко зростає. Останніми роками в Україні спостерігається динамічне 
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зростання роздрібної торгівлі. Цьому сприяє загальне пожвавлення 
економіки, вихід «на світло» частини тіньового сектора, зростання доходів 
населення та швидке поширення механізмів продажу товарів у кредит; 

–  добре розвинена інфраструктура – трубопроводи, транзитні 
термінали, залізниці і автомобільні дороги, мережі електропередач, морські 
порти [5, с. 54]; 

–   вигідне географічне розташування (між Європою й Азією, між 
Північчю й Півднем Європи) та безпосередній кордон з Європейським 
Союзом. Достатньо стабільні виробничо-технічні зв’язки з підприємствами 
країн СНД, Балтії, які склалися в попередні роки і зберегли своє значення в 
період ринкової трансформації механізму взаємного співробітництва; 

–  значні запаси багатьох видів сировинних ресурсів (вугілля, залізна та 
марганцева руди, сірка, ртуть, титан, уран, граніт, мармур, мінеральні солі, 
гіпс, алебастр тощо) і відповідну добувну та транспортну інфраструктуру; 

–  60% чорноземів усього світу створюють передумови для агробізнесу; 
–  український корпоративний податок та податок на прибуток 

фізичних осіб найнижчі в Європі (з можливістю переходу на єдиний 
податок); 

–  законодавство в сфері захисту навколишнього середовища в кілька 
разів ліберальніше, ніж законодавство високорозвинених країн; 

–  у 2008 році Україна вступила до Світової організації торгівлі; 
–  український клімат дуже сприятливий для ведення будь-якого 

бізнесу (немає торнадо, цунамі, посухи, небезпечних комах, природних 
катастроф). 

При здійсненні комплексної оцінки інвестиційного клімату, слід 
орієнтуватися не тільки на висновки міжнародних рейтингових агенцій, а 
перш за все на макроекономічну динаміку та стан конкретних ринків, на яких 
працюватиме інвестор (регіональний, галузевий, ринок конкретного товару 
чи послуги тощо) [3, с. 14]. 

До головних причин, що стримують розвиток інвестиційної діяльності 
в Україні можна віднести: 

– високі ставки мита, непорозуміння при визначенні митної вартості 
товарів та інших митних бар’єрів; 

– відсутність єдиної стратегії та планів щодо заохочення інвестицій; 
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– політична, законодавча та економічна нестабільність в Україні; 
– відсутність певних гарантій захисту для іноземних інвесторів від 

боржників і недобросовісних партнерів, впевненості у подальшому 
співробітництві під час економічних змін в законодавстві або під час кризи; 

– невисокий рівень розвитку інфраструктури; 
– низька продуктивність економіки; 
– недосконале законодавство в сфері інвестування, що спричиняє цілий 

ряд проблем для іноземних інвесторів; 
– наявність корупції, рейдерства на підприємствах та бюрократизму в 

державних органах України. 
Інвестиційна привабливість України залишається низькою, оскільки 

інвестиційний клімат в Україні є досить ризикованим. Занепокоєння у 
інвесторів викликають три ключові області: прозорість ведення бізнесу, 
політична стабільність, а також взаємодія з державними органами. Україна 
пропонує інвесторам швидкі темпи зростання, природні ресурси, розвинену 
телекомунікаційну інфраструктуру, новий ринок і кваліфіковані кадри за 
помірною ціною. Якщо інвестиційний клімат в країні покращиться, цікаві 
можливості, які відкриваються в Україні, безсумнівно, привернуть в країну 
більшу кількість проектів. 

Серед основних негативних змін в інвестиційному кліматі протягом 
останніх місяців зазначено: не підписання Угоди про Асоціацію – 42%, 
адміністративний та економічний тиск на бізнес – 38%, корупція – 20%. 

Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних 
інвестицій в Україну по країнах-інвесторах може бути ризиком залежності 
економіки України від політики кількох країн – основних інвесторів. 

Спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій 
у регіони України. До шести регіонів: Дніпропетровської, Харківської, 
Київської, Львівської, Одеської, Запорізької областей, та до м. Київ 
надходить найбільше всього інвестицій – 87,5 відсотка всіх залучених 
прямих іноземних інвестицій. Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є 
економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних 
інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних 
інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-
економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у 
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їх розвитку [4, с. 22]. 
Досвід країн, що притягали іноземний капітал, показує, що для 

масштабної і активної участі в процесі залучення іноземних інвестицій 
необхідно збалансувати норму прибутку, рівні ризику, стимули і гарантії. 

Таким чином, грунтуючись на приведених даних, ми можемо зробити 
висновок, що інвестиційна привабливість України в цілому є досить 
нерівномірною. В основному, вона визначається корисними копалинами, які 
знаходяться на території тієї або іншої області. Проте, сировинні ресурси 
мають властивість закінчуватися. Отже, необхідно вже сьогодні створювати 
сприятливі умови для інвестування в нематеріальну сферу, наприклад, в 
сферу знань. Україна має бути для інвесторів не лише країною з великими 
запасами корисних копалин, але і країною з великим потенціалом 
нарощування інтелектуального капіталу. 

Отже, в нашій країні необхідно здійснити першочергові заходи по 
підвищенню інвестиційної привабливості як на регіональному, так і на 
загальнодержавному рівнях. В цілому державна політика капіталовкладень в 
країні має бути спрямована на структурну перебудову економіки на основі 
ресурсозберігаючих і новітніх технологій, широкої комп'ютеризації, а також 
нових систем управління, що включають підвищення ролі і відповідальності 
місцевої влади. 
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В  умовах  ринкової  економіки  в  Україні  виникла  потреба  

обґрунтування  та  вдосконалення механізмів стимулювання праці 
виробничого персоналу для підвищення ефективності інноваційної праці. 
Існуючий механізм стимулювання у сфері праці залишається недосконалим, 
що не сприяє інноваційній діяльності та економічному розвитку економіки 
України [1].  

Існує виникнення протиріч між застарілими підходами у заохоченні 
виробничого персоналу до результативної праці та сучасними потребами 
промислового виробництва в Україні в умовах інноваційного розвитку.  

Прискореного економічного розвитку можна досягнути лише за умов 
максимально ефективної роботи працівників, що можливо тільки при 
правильній побудові механізму стимулювання праці.  

Не  випадково  проблеми  мотивації  персоналу  турбують  керівників 
практично  постійно,  тому  що  саме  мотивація  значною  мірою  зумовлює 
ефективність та інтенсивність розвитку підприємства.  

Відповідно  зростає  ступінь  важливості  й  актуальності  проблеми 
якомога  повнішого  використання  потенціалу  працівників  підприємства.  

Життєво  необхідно  створити  систему  заохочення  продуктивної  
праці  та стимулювання за неї, а також вчасно удосконалювати її.  

Економічні  перетворення  в  нашій  країні  не  будуть  успішними,  
якщо докорінно  не  буде  змінена  система  управління  на  промислових 
підприємствах, а саме, система управління персоналом. Адже, підприємство, 
як  роботодавець,  повинно  бути  привабливим  для  своїх  потенційних 
співробітників.  Тільки  в  такому  випадку  може  виникнути  бажання  у 
населення вчитися для подальшої роботи на підприємствах.  

Сучасна  наука  вже  винайшла  в  чому  може  полягати  привабливість 
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підприємства  для  реальних  і  потенційних  працівників  –  це  мотивація  
своїх співробітників.   Мотивація,   як      процес   спонукання   до   діяльності   
для досягнення  особистих  цілей  персоналу  і  цілей  організації.  Мотивація  
через виявлення та задоволення потреб кожного окремого працівника.  

Під  мотивацією  розуміють  процес  спонукання  себе  та  інших  до 
діяльності  для  досягнення  особистих  цілей  і  цілей  організації.  Також 
стимулювання  може  бути  визначене  як  спосіб  винагороди  працівників  за 
участь  у  виробництві,  заснований  на  співставленні  ефективності  праці  та 
вимог технології [3].  

Але  визначення  даного  поняття  розкривається  в  теоріях  і  моделях 
мотивації різних авторів неоднозначно.  

Наприклад,  теорія  ієрархії  потреб  за  А.  Маслоу  говорить  про  те,  
що потреби людей об’єднані  у 5 основних ієрархічних груп: фізіологічні, 
потреби безпеки,  належності  й  причетності,  визнання  і  самоствердження, 
самовираження.  Процес  задоволення  потреб  при  цьому  відбувається  
знизу вгору. Після того, як потреба задоволена, її мотивуюча дія 
закінчується.  

Теорія  ERG  за  К.  Альдерфер  відображає  3  групи  потреб:  потреби 
існування,  потреби  зв’язку,  потреби  зростання.  Незадоволення  потреби 
верхнього  рівня  збільшує  силу  впливу  потреби  нижчого  рівня  і  на  її 
задоволення переключаються свідомі дії людини.  

За  теорією  2-х  факторів  Ф.  Герцберга  потреби  поділяються  на 
гігієнічні і мотиваційні, яким відповідають стимулюючі фактори здоров’я та 
фактори – мотиватори.  

Теорія набутих потреб Д. МакКлелланда відокремлює 3 групи потреб: 
досягнення (успіху), співучасті (причетність) та володарювання. Ці потреби 
розглядаються як набуті під впливом навчання, життєвих обставин, досвіду.  

Незважаючи на всі свої відмінності, вищезазаначені концепції ставлять 
потреби як базовий елемент системи мотивації. Ефективне стимулювання  – 
це завжди в деякій мірі задоволення людських потреб [4]. Загалом  ефективна    
мотивація  має  бути  перш  за  все  системою,  що відповідає наступним 
характеристикам:  

- гармонічно збалансована та забезпечена фінансовими та людськими 
ресурсами;    
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- чесна та послідовна (правила мають стосуватись усіх працівників без 
винятків);   

-  залежить від досягнення чітко усвідомлених цілей;   
-  поєднана із загальною стратегією організації;   
-  застосовується комбінація фінансових та не фінансових стимулів;   
-  передбачає  регулярні,  систематичні  огляди  результатів  та  оцінку 

впливу на діяльність організації;  
-  поєднана  з  елементами  управління  якістю,  адже  вони  працюють  

з однією метою;   
- менеджери  (або ті хто виконують їх функції) чітко розуміють вплив 

різних інструментів на вмотивованість та лояльність працівників [6].  
При цьому всьому слід зазначити, для того щоб спонукати людину до 

виконання тієї чи іншої роботи необхідно задіяти такий важливий елемент, 
як стимул,  що  входить  у  мотиваційний  ланцюжок  «стимули  –  мотиви  – 
виконання завдання – результат» [1].  

На підприємствах застосовують різноманітні методи стимулювання 
результативності праці, які при всій своїй різноманітності об’єднуються в 3 
групи:  

Економічні  (прямі): відрядна оплата, почасова оплата,  премії  за 
раціоналізацією,  участь  у  прибутках,  оплата  навчання,  виплати  за 
максимальне використання робочого часу.  

Економічні (непрямі): пільгове харчування, доплата за стаж, пільгове 
користування  житлом та транспортом, страхування життя, субсидування 
персоналу, товари зі знижкою.  

Не грошові:  збагачення  праці,  гнучкі  робочі  графіки,  охорона  
праці, програма підвищення якості праці, просування по службі, участь у 
прийнятті рішень на більш високому рівні [2].  

На  підприємствах  і  організаціях  різної  форми  власності  потрібно 
будувати  свою,  індивідуальну,  систему  мотивації  персоналу,  яка  може 
призвести  до  значного  підвищення  ефективності  підприємства,  а  також 
підвищення продуктивності праці і високих прибутків підприємства.  

Отже,  якою  б  не  була  система  стимулювання  персоналу,  з  часом  
її потрібно поліпшувати і модернізувати. Тому невід’ємною 
характеристикою оптимальної  системи  мотивації  повинна  бути  її  
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комплексність,  тобто урахування  всіх  потреб  працівників  і  їх  
задоволення  різноманітними матеріальними  і  нематеріальними  стимулами,  
а  також  збалансованість компонентів системи [5].   

Розвиваючи  традиційні  методи  з  атестації  та  мотивації  персоналу  з 
обрахуванням  сучасних  підходів  для  забезпечення  підприємств 
кваліфікованими  кадрами,  необхідно  будувати  механізм  послідовного 
підвищення  мотиваційного  потенціалу  працівників  на  основі  виявлення  
їх мотиваційних потреб. Мало мати кваліфікованих фахівців, треба 
зацікавити їх ефективно реалізовувати свій потенціал. Перш  за  все  слід 
розпочати  з  того  факту,  що  різноманітність  потреб має право на 
існування. Тому, першим кроком в обраному напрямку повинно бути 
діагностування рівня задоволеності мотиваційних потреб працівників. 
Розглянувши  багато  економічних  способів  мотивації,  можна  дійти 
висновку,  що  керівниками  застосовується  лише  незначна  їх  частина.  
Тому вивчення цього питання актуально як для сьогоднішніх, так і для 
майбутніх керівників, тому що від того, які підходи в мотивації персоналу 
вони будуть використовувати , значною мірою залежить ефективність роботи 
організації.  
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В умовах посилення конкурентної боротьби  недостатньо зробити 

товар краще, ніж  

конкуренти, потрібно вміти його і вигідно продати. Сьогодні виграє та 

компанія, яка орієнтована на вирішення проблем клієнта, на довгострокове і 

взаємовигідне співробітництво з ним. У той ж час взаємовідносини з 

конкурентами, постачальниками, посередниками, а також споживачами 

пов'язані з невизначеністю та ризиком, а низький рівень адаптації 

промислових підприємств до мінливого впливу навколишнього середовища 

не дозволяє їм оперативно реагувати на потреби ринку. Тому проблема 

управління збутовими ризиками є актуальною для підприємств, що прагнуть 

підвищити конкурентоздатність та дохідність власного бізнесу. 

На сьогодні управління ризиком збуту стає невід'ємною частиною 

стратегічного та оперативного управління для вітчизняних підприємств. Як 

зазначають більшість вітчизняних та зарубіжних ученів, «управління 

ризиком» – це вироблення методів і засобів, які зменшують імовірність появи 

непередбачених результатів під час виробничої діяльності або локалізацією 

їх негативних наслідків [1, c. 17]. Зауважимо, що однією із ключових 

проблем теорії управління ризиком ще й досі є те, що вчені по-різному 

тлумачать поняття  «ризик збуту».  

Аналіз дослідження показав, що найбільш точно розкриває зміст 

поняття « ризик збуту» В. В. Вітлінський: « Ризик збутової діяльності – це 
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помилки при формуванні системи збуту, що виникають у процесі реалізації 

товарів і послуг, вироблених або куплених підприємством» [3, c. 8]. 

Зазначимо, що основну загрозу становить те, що підприємство, яке реалізує 

свою продукцію через посередників, частково втрачає контроль за 

подальшою долею товару і у випадку виходу посередників з бізнесу може 

частково чи повністю втратити ринок. 

На основі систематизації поглядів вітчизняних і зарубіжних учених і 

фахівців, визначаємо, що у загальному процес управління збутовими 

ризиками на підприємстві необхідно проводити у наступній послідовності [2, 

c. 10]. 

На першому етапі відбувається планування управління збутовими 

ризиками, тобто здійснюється вибір підходів до планування діяльності з 

управління збутовими ризиками. Даний підхід повинен зрівноважити цілі з 

методами та інструментами управління збутовими ризиками [2, c. 21]. 

Другий етап пов'язаний з ідентифікацією ризиків – визначенням 

ризиків, здатних вплинути на збутову діяльність, а також факторів їх 

виникнення [2, c. 23]. Основними причинами виникнення збутових ризиків 

являються:  

- непередбачувані та недобросовісні дії контрагентів;  

- втрата каналів збуту;  

- не прогнозовані зміни у смаках споживачів та потребах ринку; 

- коливання цін на вхідні ресурси;  

- зміна кон’юнктури ринку; 

-  зміна обсягів ринків продукції;  

- зниження обсягів реалізації продукції внаслідок падіння попиту;  

- підвищення закупівельної ціни на сировину та матеріали, що призведе 

до збільшення ціни кінцевого виробу;  

- введення обмеження на продаж певного товару. 

У практиці діяльності вітчизняних підприємств існує два види збутових 

ризиків – макроризики, обумовлені об’єктивними факторами, діючими на 
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рівні країни та мікроризики, обумовлені суб’єктивними факторами, діючими 

на рівні підприємства. Серед макроризиків слід виділити інфляційний, 

податковий ризик, ризик законодавчих змін, політичний ризик, 

зовнішньоекономічний ризик. До мікроризиків відносяться ризики пов'язані 

з: ризиком недостатньої сегментації ринків збуту; ризиком помилкового 

вибору цільового сегмента ринку; ризиком помилкового вибору стратегії 

збуту продукту; ризиком неправильної організації та отримання 

недостовірних результатів маркетингових досліджень; ризиком помилкового 

ціноутворення; ризиком невдалої організації мережі збуту і системи 

просування товару до споживача [4, c. 27-29]. 

Під час третього етапу необхідно провести якісну та кількісну оцінку 

ризиків за допомогою таких методів, як статистичний метод; метод 

експертних оцінок; метод використання аналогів; метод «дерево рішень» та 

комбіновані методи . На нашу думку, оцінку збутових ризиків доцільно 

здійснювати експертним шляхом за такими критеріями: імовірність ризику; 

небезпека ризику (наскільки суттєвими виявляться наслідки настання 

несприятливої події); важливість ризику (добуток імовірності на небезпеку 

його настання) [5, c. 14-16]. 

На четвертому етапі здійснюється планування реагування на ризики – 

визначення процедур і методів негативних наслідків ризикових подій і 

використання можливих переваг. Стратегія планування та реагування 

повинна відповідати типам ризиків, рентабельності ресурсів і часовим 

параметрам. Питання повинні бути адекватні завданням на кожній стадії 

реалізації збутових програм, і узгоджені з усіма членами групи з управління 

збутовими ризиками. Зазвичай, потрібні декілька варіантів стратегій 

реагування на ризики. Для цього розглядаються можливості 

використовування різних методів управління ризиками для їх різних видів. 

Варто відзначити, що єдиної методичної бази регулювання ризиків 

маркетингової діяльності не існує. До найпоширеніших методів управління 

ризиками відносять: уникнення ризиків чи відмова від них; прийняття 
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ризиків на себе; запобігання збиткам; зменшення розміру збитків; 

страхування; самострахування; розподіл ризиків; здобуття додаткової 

інформації; лімітування [4, c. 35-36]. 

На завершальному етапі здійснюється планування стратегії мінімізації 

ризиків. Засоби зменшення негативних наслідків збутових ризиків на 

підприємстві доцільно рекомендувати в розрізі виділених груп мікроризиків  

та макроризиків [5, c. 15]. 

Отже, запровадження системи управління збутовими ризиками на 

підприємстві дасть можливість мінімізувати негативні наслідки мінливого 

зовнішнього середовища та досягнути конкурентних переваг на ринку. 

Подальше дослідження буде спрямовано на визначення ступеня впливу 

ризику на ефективність збутової діяльності, а також розробка ефективної 

стратегії управління збутовими ризиками підприємства. 
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Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 312 с.  
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ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
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студентка І курсу факультету управління адміністрування та 
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Науковий керівник – викладач Метіль Т. К. 

 
Маркетинговий контроль спрямований на виявлення проблем та 

відхилень від нормального просування до поставлених цілей, а  також на 
відповідне коригування діяльності підприємства. Процедури контролю, що 
існують у багатьох компаніях, явно недосконалі. Багато підприємств досить 
нечітко встановлюють цілі і визначають системи оцінки результатів 
діяльності. Багато людей не мають чіткого уявлення про прибутковість 
операцій, що проводяться, не аналізують свої витрати на складування товару 
і зміст його розподілу. Все це говорить про необхідність вивчення такої 
проблеми як контроль маркетингової діяльності на підприємстві. В даний час 
в світі існує багато стратегій і методів, тому проблематика даного 
дослідження  несе актуальний характер і становить науковий і практичний 
інтерес.  

Мета дослідження – визначити структуру планування та контролю 
маркетингової діяльності підприємства. 

Для ефективної діяльності, розвитку та виживання підприємства 
контроль маркетингової діяльності є обов’язковою умовою. Будь-яке 
підприємство прагне того аби її діяльність на ринку була довгостроковою та 
прибутковою. Важлива роль надається ринковій стратегії в умовах ринкового 
середовища. 

Взагалі під стратегією розуміють формування основних 
довгострокових цілей і завдань підприємства, узгодження послідовності дій, 
а також розподіл ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей. З цього 
визначення отримуємо три явно виражені фази стратегічного процесу: 
планування,  реалізація плану і контроль. 

Планування – це процес визначення цілей, стратегій та заходів з їх 
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досягненням за певний період часу. 
 Маркетингове стратегічне планування – це управлінський процес зі 

встановлення рівноваги між поставленими цілями підприємства  та його 
можливостями і ресурсами. Планування маркетингової діяльності на різних 
підприємствах здійснюється по-різному. Це стосується змісту плану, 
тривалості планування та організації планування [1, c. 314]. 

Маркетингове планування необхідне для того, щоб побудувати 
діяльність підприємства таким чином, щоб органічно і ефективно поєднати 
виробництво, задоволення споживачів, прибуток та розвиток підприємства. 

Предметом стратегічного планування є вирішення питань щодо того, 
які продукти мають бути освоєні фірмою і яким чином це можна зробити. 

У зв’язку з плануванням можуть виникати проблеми. Вони виникають 
у наступних ситуаціях: коли події випереджають запланований графік; 
процес планування заважає прояву винахідливості й ініціативи; під час 
реалізації плану виникають непередбачувані ситуації; поточні справи 
відволікають від реалізації плану [2,  c. 431]. 

Основою розробки планів маркетингової діяльності є довгостроковий 
план, який деталізує задачі стратегічного плану. На його основі 
розробляється річний план. Річний план маркетингу описує поточну 
маркетингову діяльність та маркетингові стратегії на поточний рік. 
Планування починається з розробки цілей, в основу яких багато підприємств 
кладуть цілі-місії, тобто те за що бореться та що з себе представлятиме 
підприємство. Виділяють наступні етапи розробки плану маркетингу: цілі 
маркетингової діяльності для окремих продуктів та ринків, розробка 
альтернативних стратегій, вибір найкращої стратегії, формування плану 
маркетингової діяльності, оперативно-календарне планування, бюджет 
маркетингу  [ 3, c. 328]. 

Спочатку на підприємстві визначаються маркетингові цілі та 
розробляються маркетингові плани. Потім реалізуються відповідні 
маркетингові дії, які спрямовані на їх виконання.  При цьому важливо 
контролювати те, наскільки чітко досягаються визначені цілі. Важливим 
результатом є саме реалізація, досягнення цілей. Заключною функцією 
маркетингу є контроль і аналіз маркетингової діяльності.  

Контроль маркетингової діяльності – це процес оцінки результатів 
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реалізації планів маркетингу  та досягнення маркетингових цілей. 
Система контролю має бути простою, зрозумілою для всіх, хто 

займається контрольною функцією на всіх рівнях маркетингового 
менеджменту. Система контролю повинна  включати наступні елементи:  
мету, входи, виходи, алгоритм, ресурси, підсистему зворотнього зв’язку, 
стандарти, зовнішнє оточення. 

Виділяють п’ять видів контролю: контроль річних планів – перевірка 
того, чи було досягнуто запланованих цілей; контроль прибутковості – 
перевірка, де підприємство отримує і втрачає гроші; контроль ефективності – 
оцінка ефективності маркетингової діяльності; стратегічний контроль – 
перевірка, чи використовує підприємство свої можливості по відношенню до 
ринків [ 3, c. 328]. 

Діяльність будь-якого підприємства починається з маркетингового 
аналізу. Підприємство повинне вивчити попит на продукцію, яку збирається 
випускати. Знаючи рівень попиту воно самостійно вирішує випускати чи не 
випускати даний продукт або послугу. Аналіз маркетингової діяльності 
виявляє чинники, які впливали на той чи інший рівень досягнення 
запланованих результатів. 

Отже, маркетинг як одна з головних функцій  підприємства, як сфера 
управління потребує певної організації для її ефективної реалізації. 
Правильна організація, планування та контроль маркетингової діяльності має 
вагоме значення для підприємства. Якщо діяльність належним чином не 
організована, то блискучі ідеї та кваліфікований персонал не зможуть дати 
високих результатів. Ефективний маркетинг вимагає відповідної організації 
та побудови маркетингової діяльності підприємства.  
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Всі суб’єкти підприємницької діяльності прагнуть збільшити свій 

показник прибутковості підприємства, його стабільності та фінансове 

благополуччя, тому, головною метою кожного підприємця є розроблення 

ефективних методів організації виробництва за допомогою яких, 

підприємець може отримати більший прибуток.  

Прибуток є важливою і головною рушійною силою економіки, основним 

спонукальним мотивом діяльності підприємців, певним гарантом прогресу 

соціально-економічної системи.   

Вважається, що прибуток є узагальнюючим показником діяльності 

підприємства. Прибуток– це та частина виручки, що залишається після 

відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність 

підприємства. Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, 

прибуток виражає мету підприємницької діяльності і бореться за головний 

показник її результативності. Отримання прибутку пов’язане з кількома 

напрямками діяльності підприємства. 

По-перше, це основна діяльність. Її результатом є прибуток від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Як правило, цей прибуток має 

основну питому вагу в складі балансового прибутку. Прибуток від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) визначається відніманням з виручки від 

реалізації, суми податку на додану вартість, акцизного збору, (ввізного) мита, 

митних зборів, а також витрат, що включаються в собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг). Залежно від сфери, виду діяльності підприємства є 
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деякі особливості формування цього прибутку, методики його розрахунку.  

 По-друге, це діяльність, що не є основною для даного підприємства, 

але пов’язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких 

послуг. Її можна визначити як прибуток від іншої реалізації. Прибуток від 

іншої реалізації може бути отриманий за реалізацію на сторону продукції 

підсобних, допоміжних і обслуговуючих виробництв [1, с. 28]. 

 Основною метою діяльності всіх суб’єктів господарювання різних 

форм власності, виду діяльності та інших чинників є отримання доходів у 

розмірі, достатньому для покриття витрат і подальшого розвитку 

виробництва. У сучасності зростає роль формування методів, щодо 

підвищення прибутковості діяльності підприємства. Звертаючи увагу на цю 

проблему необхідноь вчасно виявити перспективні шляхи розвитку 

підприємств. При створенні підприємства, всі власники приділяють перш за 

все увагу на його прибутковість, що означає покриття прибутком витрат 

організації. Чим більший показник прибутку, тим ефективніше відбувається 

розвиток у підприємстві тим більш з'являються можливості для розширення 

виробничої діяльності.  

Рентабельність – це відносний показник ефективності виробництва. У 

загальному вигляді він розраховується як відношення прибутку до витрат, 

тобто є нормою прибутку.  

Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак 

її не можна порівнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. 

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових 

результатів і ефективності діяльності підприємства.  

На мою думку, рентабельність виступає показником прибутковості 

підприємства, а також характеризує ефективність вкладеного капіталу, 

регулювання грошовими та матеріальними коштами. Вона вимірюється за 

допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують 

ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів 

діяльності, вигідність виробництва окремих видів продукції.  
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Для успішного розвитку будь-якого підприємства необхідно вивчати 

співвідношення об'єму виробництва чи реалізації продукції з витратами і 

прибутком, тому дуже важливим моментом у діяльності підприємства є 

виявлення та кількісне вимірювання впливу факторів на показники 

прибутковості підприємства, пошук потенціалу зростання рентабельності 

роботи підприємства та обґрунтування і розробка заходів щодо використання 

виявлених потенціалів. 

Резерви збільшення сум прибутку та рентабельності пов’язані з 

напрямками господарювання підприємства. Для керівників і відповідних 

спеціалістів, важливим є детальне значення масштабів дії, форм контролю та 

використання найбільш істотних внутрішніх і зовнішніх чинників 

ефективності на різних рівнях управління діяльністю підприємства  [1, с. 35].   

Економіст-науковець Морозов Ю. П. вважає, що найбільший ефект 

підвищення рентабельності досягається при пошуку резервів на 

передвиробничій стадії. Тут можуть бути виявлені резерви підвищення 

ефективності виробництва за рахунок поліпшення конструкції виробу, 

удосконалення технології його виробництва, застосування більш дешевої 

сировини і т.д. Саме на цій стадії об’єктивно містяться найбільші резерви 

зниження собівартості продукції. І чим повніше вони виявлені на цьому 

етапі, тим вища ефективність цього виробу взагалі [2, с.15].  

В умовах ринкової економіки з`являється все більше і більше нових 

підприємств. Основною їх метою є отримання прибутку. Для того, щоб 

досягти цієї мети, необхідно вміти добре аналізувати ситуацію, що склалася 

на ринку і всередині самого підприємства. Максимально збільшити свій 

дохід можливо тільки при грамотному плануванні діяльності своєї 

організації. 

Щоб утриматися, підприємство повинно постійно удосконалюватися і 

покращувати свій економічний стан, тобто результати виробництва повинні 

стабільно перевищувати його витрати, повинна проводитися відповідна 
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товарна політика, потрібно постійно шукати нові шляхи зменшення витрат, 

здійснювати ефективне вкладення капіталу.  

Існує два основних джерела отримання прибутку: 

− монополізація, тобто підприємство буде єдиним, хто виробляє ту 

чи іншу продукцію. Тут передбачається постійна новація продукту, щоб 

уникнути конкуренції з боку інших підприємств.  

− антимонопольна державна політика. Уміння адаптувати 

виробництво під кон`юнктуру ринку, в даному випадку виробництво має 

бути достатньо гнучким.  

На мій погляд найефективнішими резервами для підвищення 

прибутковості в усіх підприємствах є:  

По-перше, підприємство має виробляти продукцію, що користується 

високим і стабільним попитом; 

По-друге, підприємство повинно бути досить 

конкурентоспроможними; 

По-третє, має бути великий асортимент продукції і мінімальні витрати. 

Прагнучи збільшити прибуток, підприємство повинно дбати не тільки 

про поточні результати своєї діяльності, а й про довготривалої стратегії, які 

розраховані на отримання прибутку в майбутньому [3, с. 24].  

Висновки. Повертаючись до вищевикладеного, хочу зазначити, що 

покращення рентабельності та прибутку в підприємстві залежить від 

керівників і відповідних спеціалістів у цій сфері діяльності. Для покращення 

показників рентабельності як головних коефіцієнтів прибутковості 

господарської діяльності, потрібно, перш за все, розширювати обсяги 

виробництва та знижувати собівартість продукції; розширювати, 

орієнтуючись на ринок, асортимент та підвищувати якість продукції, 

впроваджувати заходи по підвищенню продуктивності праці своїх 

працівників; грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і 

покупцями; вміти доцільно розміщувати отриманий раніше прибуток для 
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досягнення оптимального ефекту та з максимальною віддачею 

використовувати потенціал, що є в розпорядженні підприємства .  
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Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує 
підприємство питання зниження собівартості продукції. В даний час, в 
умовах глобалізації та високого рівня спеціалізації міжнародного поділу 
праці, роль і значення зниження собівартості продукції, робіт і послуг 
комерційної організації різко зростає. 
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Собівартість є найважливішим економічним показником ефективності 
виробництва. Світовий досвід свідчить про те, що найбільшою ефективністю 
володіють ті підприємства, основою внутрішньої політики яких є грамотне 
управління продуктивністю праці [1, с. 93]. 

 Зниження собівартості продукції за рахунок збільшення 
продуктивності праці є важливим фактором підвищення 
конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства, тому що 
при цьому зменшуються витрати підприємства і збільшуються обсяги 
виробництва. 

Вивчення витрат підприємства значно ускладнюється тим, що 
практично відсутні теоретичні розробки з питання використання ресурсів 
підприємства з економічної точки зору. Це обумовлено тим, що практично 
вся увага профільних вчених зайнята  активною розробкою питань, що 
стосуються ефективності розподілу витрат підприємства. 

Основними завданнями розвитку економіки підприємств на сучасному 
етапі є всемірне підвищення ефективності виробництва, а також заняття 
стійких позицій підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. 
Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, тобто по суті 
справи зниження собівартості продукції – є актуальним для підприємства 
будь-якого типу і при будь-економічної формації. Інформація про витрати є 
основою всієї системи управління, оскільки ефективність діяльності 
господарюючих суб'єктів оцінюється ефективністю використання ресурсів. 
Практика роботи організацій показує, що без правильної оцінки реального 
рівня собівартості не можна ефективно управляти діяльністю організації. Від 
рівня собівартості продукції залежить обсяг прибутку і рівень рентабельності 
організації: чим економніше використовуються трудові, матеріальні та 
фінансові ресурси при виробництві продукції, тим вище ефективність 
виробництва. 

Дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних наукових публікацій 
показало, що одним з пріоритетних напрямків зниження собівартості 
виробленої продукції є підвищення продуктивності праці. З її зростанням 
скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, 
зменшується і частка заробітної плати в структурі собівартості. По оцінкам 
фахівців, від продуктивності праці залежить до 60% собівартості продукції 
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(це прямі витрати – заробітна плата і ЄСП, а також амортизаційні 
відрахування, інші непрямі витрати; у зв’язку з скороченням тривалості 
виробничого циклу зменшуються кошти, вкладені в сировину і матеріали) [3, 
с. 166]. Якщо праця робітників продуктивна, то економіка здатна 
забезпечувати споживчий і корпоративний попит усередині країни без 
створення дефіциту товарів і підвищення цін. 

Виходячи з вищесказаного, для зниження собівартості продукції  
можуть бути рекомендовані наступі  заходи: 

Найбільш ефективним з напрямків зниження витрат виробництва є 
механізація і автоматизація виробництва, розробка та застосування 
прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація 
застарілого обладнання. 

 Однак, використовуючи тільки заходи по удосконаленню 
застосовуваної техніки і технології не можна отримати належного 
економічного ефекту, необхідно також організувати роботу щодо 
поліпшення організації виробництва і праці. При постійному пошуку нових 
методів і факторів зниження собівартості продукції діяльність промислових 
підприємств може вийти на новий ефективний рівень функціонування. 

Збільшення вироблення продукції на одного робітника може бути 
досягнуте за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів, завдяки 
чому змінюються, як правило, норми виробітку і відповідно їм розцінки за 
виконувані роботи. Збільшення вироблення може відбутися і за рахунок 
перевиконання встановлених норм виробітку без проведення організаційно-
технічних заходів. Норми виробітку і розцінки в цих умовах, як правило, не 
змінюються. 

У першому випадку, коли змінюються норми виробітку і розцінки, 
підприємство отримує економію на заробітній  платні  робітників. 
Пояснюється це тим, що в зв’язку зі зниженням розцінок частка заробітної 
плати в собівартості одиниці продукції зменшується. Однак це не призводить 
до зниження середньої заробітної плати робітників, оскільки наведені 
організаційно-технічні заходи дають можливість робочим з тими ж 
витратами праці виробити більше продукції.  

Таким чином, проведення організаційно-технічних заходів з 
відповідним переглядом норм виробітку дозволяє знижувати собівартість 
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продукції за рахунок зменшення частки заробітної плати в одиниці продукції 
одночасно зі зростанням середньої заробітної плати робітників [2, с. 205]. 

У другому випадку, коли встановлені норми виробітку і розцінки не 
змінюються, величина витрат на заробітну плату робітників у собівартості 
одиниці продукції не зменшується. Але з ростом продуктивності праці 
збільшується обсяг виробництва, що призводить до економії по інших 
статтях витрат, зокрема скорочуються витрати по обслуговуванню 
виробництва і управлінню. Відбувається це тому, що в цехових витратах 
значна частина витрат – умовно-постійні витрати, які не залежать від ступеня 
виконання плану виробництва. Їх загальна сума не змінюється або майже не 
змінюється  в залежності  від виконання плану виробництва. Звідси робимо 
висновок – чим більше випуск продукції, тим менше частка цехових і 
загальногосподарських витрат в її собівартості. З ростом обсягів  випуску 
продукції прибуток підприємства збільшується не тільки за рахунок 
зниження собівартості, але і через збільшення кількості продукції, що 
випускається. Чим більше обсяг виробництва, тим за інших рівних умов 
більше сума одержуваної підприємством прибутку. 

Випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні з ростом 
середньої заробітної плати персоналу – важлива умова розвитку 
виробництва. Вітчизняної та зарубіжної практикою вироблені раціональні 
співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та заробітної 
плати, які складають: на 1% зростання продуктивності праці - підвищення 
середньої заробітної плати на 0.5-0.8%. 

Трудовим кодексом України  передбачено, що роботодавець 
зобов'язаний щорічно підвищувати середню заробітну плату відповідно до 
індексу зростання споживчих цін [4, с. 197]. 

Таким чином, потужним джерелом зниження собівартості служить 
періодичний аналіз господарської діяльності організації з метою 
вишукування резервів підвищення продуктивності праці шляхом: 

 вдосконалення технологій і використовуваних технологічних процесів 
виробництва продукції; 

 раціоналізації організаційної структури, штатного розкладу, системи 
управління і посадових обов’язків; 

 підвищення кваліфікації виконавців на всіх рівнях і їх зацікавленості в 
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результатах своєї   праці, а також особистої відповідальності; 
 створення ефективної системи  стимулювання  співробітників, як 

морального, так і матеріального; 
 виключення непотрібних витрат шляхом грамотної організації 

діловодства на робочих місцях. 
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Дана стаття присвячена теоретичному дослідженню дефініції поняття 

«інвестиційний клімат держави» та факторам, котрі здійснюють вплив на 
його формування та розвиток. Особлива увага приділена ролі податкової 
системи як фактора, який негативно впливає на інвестиційний клімат в 
Україні. За результатами дослідження запропоновано заходи у сфері 
оподаткування, які сприятимуть становленню стабільного інвестиційного 
клімату та залученню інвестицій в українську державу. 

На сьогоднішній день в Україні має місце недостатнє використання 
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інвестиційного потенціалу. В той час як потреба в інвестиціях для 
структурної перебудови української економіки зростає. На шляху до 
залучення інвестицій, як вітчизняних, так і зарубіжних, наша держава зазнає 
низки проблем: недосконалість механізму ринкової економіки, нестабільність 
політичної ситуації, стрімкі темпи інфляційні процеси, відсутність системи 
страхування інвестицій і, звичайно, податкове навантаження на 
підприємницькі суб’єкти. 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що податкова 
система є одним із значущих критеріїв для інвестора при виборі проекту для 
вкладання коштів. Тому, створення оптимальної податкової системи 
дозволить підвищити привабливість українських проектів для інвестування 
коштів. 

Проблеми інвестиційної діяльності розглядаються у працях зарубіжних 
та вітчизняних учених, таких, як П. Кларк, Р. Лукас, Р. Солоу, М. 
Герасимчук, А. Давидов, С. Каламбет, А. Омельченко та інші. Найбільш 
визначними працями з теорії податків є роботи класиків: А. Сміт, Д. Рікардо, 
Дж. Кейнса, Р. Вагнер, К. Вексель, Дж. Мілль, в яких сформульовані 
основоположні принципи оподаткування, які не втратили своєї актуальності і 
в сучасних ринкових умовах. 

Заслуговує уваги дослідження сутності поняття «інвестиційний клімат 
держави» та факторів, які на нього впливають, з метою формування 
прогресивних заходів створення в Україні привабливого інвестиційного 
клімату і, як наслідок, залучення інвесторів. На нашу думку, сьогодні в 
економічній науці недостатньо приділено уваги створенню привабливого 
інвестиційного клімату в Україні шляхом використання різних видів та форм 
податкового стимулювання. 

Метою даної статті є визначення ролі податкової системи як фактора 
формування інвестиційного клімату та розробка заходів поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні. 

З мети випливають наступні завдання: визначення сутності поняття 
«інвестиційний клімат держави», «податкова система», здійснити аналіз 
ефективності діючої системи оподаткування в Україні та її вплив на стан 
інвестиційного середовища, розробити заходів, котрі сприятимуть 
становленню привабливого інвестиційного клімату. 
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Починаючи наше дослідження, зазначимо, що податки існували з 
найдавніших часів для поповнення казни правителів і держав. Основною 
функцією податків є регулювання економіки. З розвитком суспільства 
система податків постійно вдосконалюється, тобто йде процес зміни 
структури і ставок податків, зростає їхня роль в доходах держави. За 
допомогою податків та за умови ведення ефективної податкової політики 
активізується інвестиційна діяльність, що сприяє зростанню обсягів 
інвестицій, підвищенню їх ефективності та позитивного впливу на темпи 
економічного зростання. 

Акцентуємо увагу, що саме інвестиції в ринкових умовах є 
вирішальним чинником розвитку виробничої, комерційної та інвестиційної 
діяльності підприємств. Отже, сукупність соціальних, економічних, 
організаційних, правових, політичних та соціокультурних факторів 
визначають привабливість і доцільність вкладання коштів у господарську 
систему і, як наслідок, формують інвестиційний клімат держави [1, с. 23]. 

Про поточний стан інвестиційного клімату в Україні найкраще 
розкажуть статистичні дані. Отже, маємо негативну динаміку змін індексу 
інвестиційної привабливості: починаючи з другого півріччя 2015 року, даний 
показник знизився з 3,15 до 2,19 і така тенденція до спаду спостерігається і в 
2016 році.  

За даними проведення незалежного опитування щодо змін в 
інвестиційному полі за останні п’ять років в Україні маємо: 17% опитаних 
назвали негативним тиск на бізнес з боку влади, 13% поскаржилися на 
фіскальну політику та оподаткування, 16% відмітили непередбачуваність 
регуляторної політики, інші – загальну нестабільність та незрозумілий вектор 
зовнішньої політики українського уряду. 

Коментуючи позитивні зміни в інвестиційному кліматі за останні роки, 
практично три чверті опитаних (73%) стверджують відсутність таких 
зрушень; 10% інвесторів зазначили позитивною зміною проведення ЄВРО-
2012 (будівництво інфраструктурних об’єктів, інформування міжнародної 
спільноти про Україну, успішне прийняття туристів); 7% вважають 
спрощення митних процедур; 6% відмічають позитивні зміни в галузях: 
нафтогазовидобувній сфері (3%) та ІТ бізнесі (3%) [2].  

Як бачимо, діюча система оподаткування справляє негативний вплив 
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на формування інвестиційного клімату в український державі. Для глибокого 
розуміння сутності проблеми, вважаємо необхідним уточнити зміст поняття 
«податкова система». Загальноприйнятим є визначення, згідно з яким 
податкова система визначає суб'єктів податкових відносин, сукупність 
податків, зборів (обов'язкових платежів) та порядок проведення операцій з 
оподаткування відповідно до діючого законодавства. 

Сьогодні в Україні податки та збори становлять 40% від ВВП, в той час 
як світова практика вважає прийнятним рівень оподаткування не більше 26-
26% від ВВП країни. Зауважимо, що у розвинених країнах 85-90% приросту 
ВВП забезпечується шляхом виробництва та експорту наукомістких 
високотехнологічних товарів, натомість частка України складає 1-1,5% [3, c. 
84]. 

Переважна більшість експертів, котрі займаються оцінкою 
інвестиційного клімату нашої держави, стверджує про його непривабливість, 
адже податкове навантаження на рівні 70-80% від отриманого доходу є надто 
обтяжливим для реального сектору економіки. Інакше кажучи, підприємець 
має сплатити до бюджету 75-85 копійок з отриманої 1 гривні доходу [2].  

Основною причиною надмірного податкового навантаження на 
суб’єкти підприємництва в Україні є його нерівномірність, що призводить до 
розвитку тіньової економіки, порушення принципів рівності та 
справедливості, стримує розвиток інвестиційних процесів. Відтак, 
створюються передумови для приховування частки доходів або кількості 
працюючих, щоб зменшити базу оподаткування і отримати можливість 
працювати рентабельно,а також кошти на подальший розвиток бізнесу. 

Акцентуємо увагу, що процедура розрахунку і планування податків на 
вітчизняних підприємствах є трудомісткою справою, що пояснюється 
великою кількістю податків, складністю розрахунків тощо. За підрахунками 
експертів, українським підприємствам треба сплатити 99 податків, що в 
середньому займає 2085 годин на рік. До того, постійні зміни у податковому 
законодавстві протягом фінансового року негативно впливають на 
ефективність планування вітчизняних підприємств [4, c. 67]. 

Отже, чинна податкова система позбавлена системності та прозорості, 
бюджетні ресурси використовують неефективно і не за цільовим 
призначенням, відсутнє податкове стимулювання інвестиційної діяльності. 
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Такі дані дозволяють говорити про неефективність держаної політики у сфері 
формування інвестиційного середовища держави та стверджувати про 
необхідність розробки прогресивних заходів з метою стабілізації та 
контролю становища.  

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату є стратегічно 
важливим завданням, від реалізації якого залежать динаміка соціально-
економічного розвитку та можливість модернізації національної економіки. 
Стратегію розвитку держави слід розуміти як комплексний довгостроковий 
план дій, спрямований на досягнення поставлених цілей, зокрема пріоритетів 
та напрямків сталого економічного і соціального розвитку. Саме інвестиційна 
привабливість країни відіграє важливу роль у підвищенні її 
конкурентоспроможності та ефективності використання ресурсного 
потенціалу. 

Стосовно регуляції впливу оподаткування на інвестиційний клімат 
України, доцільними вважаємо наступні зміни: 

 стабільність податкової системи протягом фінансового року, її 
простота і доступність; 

 відповідальність за порушення податкового законодавства; 
 скорочення кількості податків і спрощення процедури податкової 

звітності та обліку на підприємствах; 
 реформування амортизаційної політики; підвищення ролі майнового і 

земельного оподаткування, ресурсних платежів; 
 надання податкових кредитів та пільг для вітчизняних 

товаровиробників, зокрема для аграріїв, інноваційних проектів; 
 реформування системи розподілу доходів. 

Реалізація вищезазначених заходів дозволить забезпечити сприятливий 
інвестиційний клімат, котрий стане фундаментом для будівництва плідних 
взаємовідносин між вітчизняними підприємствами, інвесторами та 
українським урядом. 

У підсумку нашого дослідження, узагальнимо сутність поняття 
«інвестиційний клімат», вплив оподаткування у його формування та 
розвитку, зазначимо заходи, спрямовані на створення привабливого 
інвестиційного середовища. 

Отже, сукупність чинників економічного, політичного, правового та 
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соціального характеру, які бере до уваги інвестор, ухвалюючи рішення щодо 
здійснення інвестицій формують інвестиційний клімат. Існує багато 
факторів, котрі впливають на стан інвестиційного середовища, охопити які в 
рамках даного дослідження не уявляється можливим. Саме тому 
запропоновано заходи, котрі доцільно реалізувати у сфері оподаткування. 

З метою досягнення стабільного інвестиційного клімату, український 
уряд має спростити податкову систему та процедуру оподаткування, 
зменшити кількість податків і контролювати цільове використання 
державних коштів, надавати пільги для реалізації пріоритетних 
інвестиційних проектів. Зазначимо, що позитивний інвестиційний клімат 
сприяє вирішення соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості 
населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити модернізацію та 
нарощування основних фондів, впроваджувати новітні технології. 
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    Розвиток туристичної галузі несе за собою безліч, як позитивних так 

і негативних наслідків. Одним з негативних є вплив туризму на екологічний 

стан навколишнього середовища. Адже зараз туристична галузь насамперед 

розглядається, як одне з основних джерел поповнення державного та 

місцевого бюджетів. А навколишнє середовище відходить на задній план. 

 Але все ж таки навколишнє середовище відіграє найбільш важливу 

роль для розвитку туристичної галузі і це стосується не лише нашої країни, а 

всього світу. Для вдосконалення рекреаційно-туристичної діяльності велике 

значення має інформація про навколишнє середовище, яке включає 

демографічні, науково-технічні, політико-правові, соціально-культурні, 

природні та економічні фактори. Тому всі дані повинні бути зосереджені  у 

відповідних інформаційних центрах, об'єднаних в єдину інформаційну 

систему. Ця система повинна бути повна, зрозуміла у використанні та 

загальнодоступна, і насамперед вона повинна бути достовірною. 

З розвитком туристичної галузі збільшуються тенденції до розвитку 

рекреаційних зон. Та все ж таки найбільшим попитом в останні роки 

користуються рекреаційні території, на яких не змінене або малозмінене 

природне середовище. В туристичній діяльності цей вид туризму прийнято 

називати, як «екологічний туризм». Основна причина виникнення 

екологічного туризму знаходяться у невідрегульованості відносин у системі 
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«суспільство-природа», або в туристичній інтерпретації – «туризм-екологія» 

[1, с. 39]. 

Природа – головне джерело задоволення матеріальних і духовних 

потреб людини. Усвідомлення цього очевидного факту неминуче ставить 

людину на позиції любові і поваги до природи. Але це тривалий процес. До 

того ж  відбувається він не автоматично. Потрібно цілеспрямовано 

формувати дбайливе ставлення до природи, виховувати в людях почуття 

вдячності до неї за те, що вона дає їм, за її роль у житті нинішнього і 

наступних поколінь. Адже знищуючи природу ми «знищуємо» самих себе. 

Розвиток будь-якого виду туризму приносить шкоду екологічному 

стану навколишнього середовища. Для того, щоб не загальмовувати розвиток 

туризму та не знищувати природу, повинні бути обмеження щодо кількості 

туристичних комплексів на певній території, та вдосконалення вже існуючих. 

Авжеж більше уваги привертає щось нове, але якщо ж на базі вже 

існуючих рекреаційних територій підтримувати екологію в її належному 

стані, то прибуток буде набагато легше отримати з вже популярних 

курортних зон і тим  самим не завдавати шкоду іншим територіям. 

Високоякісне навколишнє середовище є «сировиною» для туризму, 

тому необхідно обмежити споживання ресурсів навколишнього середовища і 

забезпечити його цілісність. Турбуючись про охорону навколишнього 

середовища, потрібно брати до уваги той факт, що занедбане навколишнє 

середовище буде завдавати шкоди розвитку туризму, а отже, і загальному 

економічному розвитку даного регіону.  

Туристична діяльність, як галузь економіки, повинна бути введена в 

русло збалансованого розвитку. Це значить, що екологічні питання повинні 

бути інтегрованими в економічну сферу туристичної діяльності, тобто 

вимагається розробити такі економічні важелі, які б дозволяли «повернути» 

назад взяте у природи, з урахуванням специфіки функціонування 

туристичної галузі. З цією метою пропоную здійснити ряд заходів: 
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    - розробити і реалізувати головні принципи розвитку туристичної 

галузі на основі «Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і 

ландшафтного різномаїття». Відповідно до цієї стратегії, туризм, як 

ресурсоспоживаюча галузь економіки, повинен мати більш високу якісну 

основу для своєї життєдіяльності; 

    - підняти рівень науково-методичного забезпечення по здійсненню 

екологізації туристичної діяльності; 

   - забезпечити якісно новий рівень підготовки фахівців для сфери 

туризму, особливо спеціалістів з екологічного менеджменту. Останні повинні 

мати інший кругозір знань, керуватись зовсім нетрадиційними правилами 

про пряму екологічну зацікавленість підприємств туристичної галузі у 

підвищенні якості природного середовища. При цьому, особлива увага 

повинна приділятись контрольним функціям за діяльністю туристських 

організацій; 

- вдосконалити, розширити і зміцнити систему екологічного 

моніторингу, на базі існуючої мережі спостережень, за станом компонентів 

природного середовища [3, с. 58]. 

Людина повинна усвідомлювати себе невід’ємною частиною всієї 

біосфери, а її діяльність базуватись на принципах гармонійного 

співіснування з рослинним і тваринним світом, тобто у повній відповідності 

до законів природи. 

Існує думка, що проблеми захисту навколишнього середовища повинні 

вирішуватись після економічних. Насправді збереження цілісності 

оточуючого середовища є важливою передумовою розвитку туризму, 

оскільки тільки первинна природа приваблює туристів і сприяє їх 

повноцінному відпочинку. Руйнування навколишнього середовища рано чи 

пізно приводить до зникнення в регіоні туризму як галузі економіки. На 

індивідуальному рівні необхідність збереження оточуючого середовища 

повинна усвідомлюватись кожним відпочиваючим і відповідно буде змінене 

ставлення до нього. 
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На державному рівні повинен отримати розвиток такий вид туризму, 

який би зміг зберегти рівновагу між навколишнім середовищем, відпочинком 

і економічним відновленням, або між екологією, суспільством і економікою  

[2, с. 188]. Процес нового мислення повинен торкнутися також і осіб, 

відповідальних за туристичну діяльність, адже, щоб туризм розвивався, 

завдання цілеспрямованого захисту оточуючого середовища повинні стати 

важливішими, ніж короткочасні інтереси отримання прибутку. Політика 

повинна сприяти збереженню навколишнього середовища. 

Таким чином, екологічний стан сильно впливає на систему туризму, 

оскільки туристична галузь сильніше, ніж всі інші галузі економіки, залежить 

від цілісності навколишнього середовища. А туризм як масове явище сильно 

руйнує його. 
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На сьогодні, економічна ситуація в країні є не стабільною. Тому для 
подолання негативних тенденцій в  економіці країни,   пріоритетним 
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напрямком розвитку в Україні може стати рекреаційно-туристична сфера. Ця 
сфера потребує відносно невеликих інвестиційних витрат.  

Українське Придунав’є володіє різноманітними рекреаційними та 
оздоровчо-туристичними ресурсами, які можуть забезпечити підйомом 
регіонального благополуччя в умовах спаду промислових підприємств. 

Територія Українського Придунав’я – частина історичної Бессарабії, 
яка увійшла до складу Російської  імперії  за Бухарестським  договором, 
датованим 1812 р. На сьогодні,  територія складається з Болградского, 
Ізмаїльського, Кілійского, Ренійського та частин Арцизського, 
Тарутинського та Татарбунарського районів, а також з міста обласного 
підпорядкування  Ізмаїл.  

В ретроспективі заселення  краю відбувалося  «хвилеподібно». Остання 
хвиля була пов'язана з наслідками російсько-турецьких воєн: кочове 
населення на початку XIX століття було змінено на осіле,  шляхом 
колонізації  поселенцями українського, молдавського, російського, 
болгарського, гагаузького, албанського, німецького походжень. Беручи до 
уваги цей факт, можна говорить про те, що  для даної території характерні 
моноетнічні и біетнічні поселення, які представляють  етнокультурний  
ресурс туристичного розвитку  території. Варто зазначити, що інтерес  
території  представляють болгарські, гагаузькі, російські старообрядницькі та 
молдавські поселення с 200-річною історією.  

Наявність спеціальних преференцій для колоністів початку XIX 
століття (наділи до 60 десятин на сім’ю, звільнення від основних податків, 
часткове або тимчасове звільнення від рекрутської повинності, грошові 
позики на пільгових умовах привели до заможності й обґрунтованості 
поселень «задунайських» колоністів: болгар, гагаузів, молдаван, албанців, а 
для переселенців з України та Росії де-факто існувало звільнення від 
кріпосної залежності; демобілізовані солдати зараховувалися до міщанського 
стану і наділялися земельними ділянками [1, с. 196]. Тому,  інтерес 
представляють перш за все, архітектурні пам’ятники та  споруди цієї епохи  

Цікавими, з точки зору туризму,  є пам’ятники міста  Болград, 
заснованого в якості  центра «задунайських» колоній в Бессарабії початку 
XIX ст. На кошти болгарських переселенців  в 1833-38 рр. була побудована 
велика (площею 14,5 тис. кв. м.) хрестово-купольна споруда Свято-
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Преображенського собору в стилі російського ампіру. За архітектурними 
пропорціями споруда нагадує Ісаакіївський собор Санкт-Петербургу і 
служить свідоцтвом подяки колоністів Росії за притулок і захист від 
османських поневолювачів. Ішим  культовим об’єктом міста Болград   Свято 
– Митрофанівська церква на міському цвинтарі, яка служить одночасно,  
мавзолеєм І. М. Інзова (1768-45 гг.), вона побудована в 1846 році. 

 В місті історичним пам’ятником вважається також будівля колишньої 
чоловічої гімназії, яка була заснована на базі першого болгарського училища, 
воно було  затверджене в Молдавському князівстві в 1858 р. та садиба С. Н. 
Молявинського в міському саду. Місто Болград та декілька сіл 
Болградського, Арцизського та Ізмаїльського районів пов’язані з діяльністю 
видатних особистостей в болгарській історії та культурі, а саме Христо 
Ботева, Георгія Раковського, Любена Каравелова, Олександра Малінова та 
інші. 

Для туристів, які захоплюються історією Румунії та Молдови, інтерес 
можуть представити деякі поселення, пов’язані з великими та видатними 
персоналіями історії цих держав. Наприклад, село Озерне (стара назва – 
Бабель) Ізмаїльського району. Це батьківщина визначного воєнного та 
політичного діяча Румунського королівства першої половини ХХ століття 
Олександра Авереску – маршала, голови ряду урядів та міністерств. В селі 
зберігся його рідний дім, а також єдиний в українському Причорномор’ї 
пам’ятник загиблим в Першій світовій війні з румунським геральдичним 
орденом та єпіграфікою на румунській мові. Варто відмітити, що в ряді 
молдавських сіл також збереглися храми та каплиці, побудовані в період 
російського панування, які суттєво відрізняються, наприклад, від сучасних 
церковних  споруд північної Добруджі, орієнтованих в своїй архітектурі на 
середньовічне зодчество Валахії. 

На румунських та молдавських пам’ятках перелік не завершується. 
Особливий етнотуристичний інтерес представляють об’єкти російських 
старообрядових поселень дельти Дунаю. Найвідомішим поміж ними є місто  
Вилкове, засноване за переказами в 1746 році старообрядовцями – 
липованами [2]. Вилкове – місто на островах Дунайської дельти, та 
побудовано так, що  по каналам – єрикам на човнах можна дістатися до 
найвіддаленіших його куточків. Іншу  частину першопоселенців в цій 
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місцевості в кінці XVIII ст. складали запорізькі козаки, які переселились 
сюди після ліквідації, за наказом Катерини ІІ, в 1775 р. Запорізької Січі. 
Атрактивність також представляють  старообрядові храми міста, побудовані 
в ХХ столітті з елементами давньоруського зодчества. Місто стало також 
центром екологічного та зеленого туризму, причиною тому місцеположення 
офісу керівництва Дунайського біосферного заповідника. Звідси беруть свій 
початок водні екологічні маршрути по буферній частині заповідника та 
створений  музей флори та фауні, який охороняється на державному рівні. 
Туристичний потенціал міста Вилкове почав використовуватись  ще в 1920-ті 
роки в зв’язку з розвитком популярного, на той час,  мисливсько - 
рибальського туризму.  

В Українському Придунав’ї зберігаються багато пам’яток, які пов’язані 
з перемогами російських військ під час низки російсько – турецьких війн 
XVIII и ХІХ ст. Головне місто краю – Ізмаїл, яке увійшло в історію  завдяки 
трьом успішним облогам російськими військами в 1770, 1790 и 1809 рр., як 
місто слави та перемоги О. В. Суворова в 1790 році. Свідоцтвом даної події є 
діорама, розміщена в турецькій мечеті XVI ст. – єдиної збереженої споруди 
колись неприступної фортеці, зруйнованої після поразки Росії у Кримській 
війні і Паризького договору, датованого 1856 р. Не менш атракційним  
архітектурним нагадуванням минулих подій виступає Соборна площа разом 
зі  Свято-Покровським собором, побудована в 1838 році за зразком 
казанського собору Санкт-Петербургу та кінним монументом  О. В. Суворову 
відомого російського скульптора Б. В. Едуардса. 

Біля села Орловка Ренійського району в 1888 р. була встановлена 
чугунна колонна в честь переправи російських військ через Дунай в 1828 р. 
За  археологічними даними, писемними та художніми джерелами на цій 
території  в II ст. н. е. проходила переправа військ  римського імператора 
Траяна під час Дакської війни. Також, в листопаді 2016 року, в селі Орловка 
було створено доволі екзотичну ферму з 14-ти європейських водяних 
буйволів, яка зацікавила не тільки туристів з України, але стала атракцією 
для закордонних відвідувачів. На даний момент, ферма є 
експериментальною, але перспективною. 

Незвичайним та видатним монументом біля села Стара Некрасівка 
Ізмаїльського району є пам’ятник Дуга Струве. Монумент зведений в 1852 р. 
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за ескізом петербурзького академіка В. Я. Струве. Він увічнює грандіозну 
працю з вимірювання дуги меридіана від Північного Льодовитого океану до 
Дунаю на протязі 2800 км. Разом з норвезькими, білоруськими та 
російськими пам’ятними знаками цей обеліск удостоївся в XXI столітті честі 
бути внесеними до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО як 
пам’ятник світової історії природознавства. 

Водними ресурсами для рекреаційного обслуговування місцевого 
населення краю служать береги озер – лиманів Ялпуг (найбільшого 
прісноводного озера України), Катлабуг, Кугурлуй, Китай, а також протока 
між ними і Дунаєм, наприклад Репиди і Викети. Тут створені невеликі 
пляжні зони і побудовані літні табори відпочинку, які дозволяють 
оздоровлювати частина місцевого населення. Все більш широко розвивається 
міжнародний екологічний туризм в Дунайській дельті завдяки залученню 
голландських, австрійських і німецьких туристичних фірм. Але порівняно з 
ділянками середньої течії Дунаю (долиною Вахау біля Відня або закруту ріки 
від Будапешту до Естергома) відвідуваність міст в українській частині дельти 
залишається вкрай незначною через відсутність належної реклами і 
достатньою сервісної інфраструктури. 

Підводячи підсумки, можна зазначити, що Українське  Придунав’я 
поки що являється маловідомою для широкого кола туристів  територією. 
Розвиток туристичної сфери допоможе в перспективі підвищити 
загальноекономічний рівень розвитку, створить нові робочі місця та умови 
для інвестиційної привабливості усіх інших сфер економіки. 

 
Література:  
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магістрант  факультету української філології та суспільних наук 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Сорока Л.М. 
 

Ринок туристичних послуг є одним із ключових для економік різних 
країн. Послуги стають усе більш популярними завдяки тому, що витрати на 
організацію туристичного бізнесу порівняно невисокі, а розмір прибутку, 
який одержують фірми, залишається високим. Сфера туризму, впливаючи на 
такі ключові сектори господарства, як транспорт і зв’язок, торгівлю, 
будівництво і багато інших, є каталізатором соціально-економічного 
розвитку країни. 

Сфера туризму є глобальною, тому конкуренція між країнами за свою 
частку цього ринку з кожним роком дедалі загострюється. При цьому для 
багатьох економік, що розвиваються, туризм – головне джерело надходжень 
іноземної валюти. Тому дослідження ринку туристичних послуг в Україні та 
прогнозування його розвитку є одним з основних завдань для визначення 
напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчизняного туристичного 
сектору.  

Міжнародний в’їзний туризм – подорожі, що організовуються для 
громадян іноземних країн територією своєї держави, пов’язані з перетином 
державного кордону з метою некомерційної діяльності на термін від 1 доби 
до 1 року. 

Розвиток міжнародного в’їзного туризму є не лише джерелом 
валютних надходжень в економічну систему країни, фактором стабілізації 
регіональних ринків праці, але й сприяє активізації відносин між країнами-
учасницями туристичного процесу. Недаремно, основними нормативними 
документами, що регулюють діяльність туристсько-рекреаційної сфери 
України, цей напрям визнано пріоритетним.  

Фахівців вважають, що в’їзний туризм можна вважати ефективним, 
коли його обсяги втричі більші обсягів виїзного. Загальний рівень розвитку 
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в’їзного туризму в Україні значною мірою представлений туристичними 
потоками з найближчих країн. Так, за даними Державної служби статистики, 
у 2016 році з туристичною метою Україну відвідало 1 210 156 осіб, при 
цьому більшість іноземних туристів були з найближчих країн, а саме: з Росії 
– 276 704 особи, Білорусії – 319 506 осіб, Польщі – 133 906 осіб. 

Серед досягнень і позитивних тенденцій в'їзного туризму в нашу країну 
можна відзначити, перш за все, остаточне законодавче оформлення 
туристичного бізнесу, формування правової бази туроперейтингу, без яких 
нормальний розвиток іноземного туризму був би неможливим. Вперше були 
прийняті закони, які регулюють туристичну діяльність, визначені і 
законодавчо оформлені напрямки розвитку туризму, в тому числі, визнана 
пріоритетність в’їзного туризму. Активізувалася і регіональна влада. 
Більшість областей, визнавши економічну ефективність в’їзного туризму, 
систематизують наявні туристичні дані з метою подальшого просування 
інформації про туристичні можливості своїх регіонів за кордон, здійснюють 
масштабні туристичні проекти із залученням коштів вітчизняних і 
закордонних інвесторів.  

Не зважаючи на значні відмінності у туристичному розвитку регіонів 
України, існуючі проблеми законодавства, державного регулювання 
туристичного ринку, молодість і недосвідченість українського в’їзного 
туризму як форми комерційної діяльності, очевидно, що заходи, які 
приймаються сьогодні, дадуть перші результати через декілька років. 

Проаналізувавши динаміку і тенденції розвитку ринку міжнародного 
туризму світової економіки і України, можемо засвідчити, що світовий ринок 
міжнародного туризму динамічно зростає головним чином за рахунок 
зростання ринків країн, що розвиваються, у середньому 10% у рік, причому 
український ринок до 2014 року також зростав на рівні 9% щорічно; вартість 
відпочинку в розвинених країнах вища, ніж у країнах, що розвиваються (1250 
та 800 доларів США відповідно), причому середня вартість відпочинку в 
Україні значно поступається навіть країнам, що розвиваються та складає 210 
доларів США; основною особливістю міжнародного туризму України, як 
в’їзного, так і виїзного, є значна частка етнічного туризму, тобто туризму з 
метою відвідувань знайомих і рідних з найближчих країн; для подальшого 
розвитку туристичної галузі Україна має зручне географічне розташування, 
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сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-
рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, розгалужену 
санаторно-курортну базу, але цей потенціал туристичного ринку залишається 
невикористаним; нестабільна політична ситуація, а також окупація та анексія 
Криму негативним чином відбивається на обсягах міжнародного ринку 
туризму.  

Про недостатній рівень використання туристичного потенціалу в 
Україні свідчить також індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму 
(Travel and Tourism Competitiveness Index). Рейтинг даного індексу 
ґрунтується приблизно на 80 показниках, які згруповано в 14 складових. Ці 
складові, у свою чергу, утворюють 3 субіндекси: регуляторне середовище в 
туристичному секторі, середовище та інфраструктура для бізнесу, а також 
людські, культурні та природні ресурси в секторі подорожей і туризму. 
Загалом за даним індексом у 2013 р. Україна отримала оцінку в 3,98 бала із 
семи можливих і посіла 76-е місце (найвище місце, яке займала Україна за 
період розрахунку Індексу) серед 140 країн світу. При цьому особливо 
хороші оцінки Україна отримала за такими показниками, як якість 
залізничної інфраструктури (24-е місце), щільність банкоматів (26-е місце), 
щільність фіксованого та мобільного зв’язку (44-е і 43-є місця), а також 
показник співвідношення купівельної спроможності населення (31-е місце у 
світі). 

Разом із тим, найгірша ситуація спостерігалася зі складовою державної 
політики та регулювання. Зокрема, перешкодами для зростання 
конкурентоспроможності туристичного сектору в економіці України 
вважалися низький захист прав власності (131-е місце) і негативний вплив 
регуляторного середовища на приплив прямих іноземних інвестицій (128-е 
місце), які у свою чергу обмежили число іноземних компаній на 
вітчизняному ринку (123-є місце). Водночас відносно високі візові 
обмеження (101-е місце) і недостатня відкритість у двосторонніх угодах 
щодо авіаперевезень (114-е місце) обмежили приплив іноземних туристів до 
країни. Крім зазначених факторів на конкурентоспроможність туристичної 
галузі в Україні негативно вплинули показники якості доріг (135-е місце) і 
довкілля (104-е місце), ефективності маркетингу в залучені туристів (109-е 
місце), ефективності національного законодавства (111-е місце) та його 
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дотримання (114-е місце). Причиною невисокої конкурентоспроможності 
туризму в Україні, за досліджуваним індексом, є також його не 
пріоритетність на порядку денному в уряді (126-е місце у світі). При цьому 
відносна величина бюджетних коштів, які виділяються на розвиток сектору, 
не поступається світовим лідерам (38-е місце), що свідчить про недостатню 
ефективність використання цих засобів. За результатами індексу, низьке 
місце одержав і показник доброзичливого ставлення до іноземних туристів 
(127-е місце). Як виявилося, жителі України є далеко не 
найдоброзичливішими у світі щодо ставлення до іноземних туристів та 
демонструють, швид- ше, байдужість, ніж бажання збільшувати туристичні 
потоки в країну. У цілому, в загальному рейтингу економічного розвитку 
туристичної сфери, Україна за всіма позиціями знаходилася нижче від 
середніх світових показників. 

Таким чином, незважаючи на значний потенціал, туристична галузь 
України має цілий ряд проблем, нагальне вирішення яких покращить 
перспективи її розвитку вже найближчим часом. Аналізуючи перспективи 
розвитку туристичного бізнесу в Україні, насамперед необхідно підкреслити, 
що сучасний туризм – це сфера економіки та життєдіяльності суспільства, 
яка загалом тією чи іншою мірою інтегрує практично усі галузі. Саме це і 
повинно стати головним у формуванні нового державного підходу до 
туризму як галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на 
економічний і соціальний стан країни, стимулювати важливі галузі 
економіки, сприяти зміцненню позитивного іміджу України на світовій арені. 
Стратегічною метою розвитку туристичної галузі в Україні можна визначити 
створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного 
продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення 
країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій і їхніх 
соціально-економічних інтересів за збереження екологічної рівноваги та 
історико-культурного довкілля. Програма дій, зорієнтована на досягнення 
цієї мети, повинна бути синхронізована із загальними темпами становлення 
ринкових механізмів і узгоджена з політикою структурних реформ в 
економіці, враховувати накопичений досвід розвитку туризму в світі, що 
створює сприятливі умови для опрацювання та розроблення відповідної 
нормативно-правової бази з питань туризму. Разом з тим, необхідно 
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мінімізувати основні перепони, що перешкоджають розвитку туристичної 
галузі в Україні, а саме: чинники управлінського, економічного, 
екологічного, соціального та культурного характеру, а також підвищити 
рівень сервісу та створити відповідну інфраструктуру відпочинку і розваг. 
Тільки виконання дій у комплексі щодо перспектив розвитку туристичної 
галузі в Україні сприятиме зростанню кількості іноземних туристів, а також 
збільшенню обсягів внутрішнього туризму. 
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Одним з головних завдань підприємницької  діяльності є  отримання 

якомога більшого обсягу чистого прибутку. Саме це завдання спонукає 
підприємців до постійного пошуку резервів та шляхів  підвищення  
ефективності  використання  контрольованих  ними  ресурсів.  Особливо  
актуальним  це  питання  стає  для  великих  промислових  підприємств,  що  
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пояснюється  необхідністю  використання  у  їх  виробничій діяльності 
значного обсягу різноманітних ресурсів. Доволі часто можна спостерігати 
ситуації, коли ефект  масштабу,  за  рахунок  недбалості  та  ряду  недоліків,  
що  існують  у  системі  менеджменту  суб’єкта господарювання, повністю 
нівелюється перевитратами, або значними втратами наявних у його 
розпорядженні ресурсів.  За  таких  обставин  першочерговим  завданням  є  
удосконалення  системи  менеджменту  вітчизняних товаровиробників, а 
саме її орієнтація на ефективне використання ресурсного потенціалу. 

  У  різних  літературних  джерелах  пропонується  велика  кількість 
заходів  щодо  підвищення  ефективності  діяльності  підприємств  різних  
форм  власності  та  різних  галузей народного господарства.  

Узагальнюючи надані авторами пропозиції можна виділити наступні 
напрями: техніка та технологія; матеріально-технічне  забезпечення  та  
складське  господарство;  використання  трудових  ресурсів  та 
продуктивність  праці;  інвестиційна  політика  та  інноваційний  розвиток;  
фінансова  діяльність  та  операції  з вільними  грошовими  коштами;  
стандартизація  та  екологія;  якість  та  конкурентоспроможність  продукції;  
маркетинг та зовнішньоекономічна діяльність;  антикризове управління та 
економічна безпека підприємства та ін.  

Однак  варто  зазначити,  що  у  більшості  випадків  розглядаються  
лише  найбільш  загальні  пропозиції теоретичного  характеру,  тобто  
інформація  переважно  орієнтує  апарат  керівництва  на  розробку  власних 
деталізованих  заходів  з  підвищення  ефективності  господарської  
діяльності  в  межах  окреслених  напрямків.  

Разом  з  тим  такий  методичний  підхід  можна  вважати  найбільш  
раціональним,  адже  різноманіття  видів підприємницької  діяльності  не  
дозволяє  розробляти  універсальні  пропозиції  та  надавати  повний  перелік 
рекомендованих заходів.  

Що стосується вітчизняних промислових підприємств, то пропозиції 
щодо підвищення ефективності їх господарської діяльності в першу чергу 
доцільно розробляти не в межах зазначених вище напрямів, а за видами 
економічних ресурсів, представлених на мал. 1.  
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Мал. 1. Взаємозв’язок основних видів економічних ресурсів підприємства 
 

Однією з головних ознак підвищення рівня ефективного використання 
основних фондів підприємства є збільшення обсягів виробництва продукції. 
У свою чергу, обсяги виробництва продукції за наявної та незмінної кількості 
обладнання залежать: по-перше, від ефективності використання фонду 
робочого часу впродовж зміни, доби, місяця тощо, тобто від екстенсивності 
їх використання; по-друге, від повноти використання можливостей 
обладнання з погляду його часової, добової, місячної виробничих 
потужностей (інтенсивності використання).  

Таким  чином, зазвичай виділяється  два основних  напрями 
підвищення  ефективності  використання  основних  фондів, таких як: 
інтенсивні та екстенсивні.  

До інтенсивних напрямів підвищення ефективності використання 
основних фондів можна віднести:  

1) механізація та автоматизація виробництва;  
2) технічне переозброєння та модернізація;  
3) удосконалення технологічних процесів;  
4) скорочення тривалості операційного циклу виробництва;  
5) застосування прогресивних форм організації та управління 

виробництвом;  
6) підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня промислово-

виробничого персоналу.  
До екстенсивних  напрямів підвищення  ефективності  використання  

основних  фондів можна  віднести наступні:  
1)  скорочення  простоїв  обладнання  внаслідок  своєчасного  

забезпечення  сировиною, матеріалами, напівфабрикатами та підвищення 
якості ремонтів та обслуговування обладнання;  

Власні Позичкові 

Основні засоби Оборотні кошти Трудові ресурси 

Ресурси 
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2) збільшення кількості машино-змін роботи обладнання та скорочення 
кількості устаткування, що не працює;  

3) введення додаткового обладнання [2, с. 54].  
Враховуючи все  вищезазначене, головним  критерієм  ефективного 

використання  основних  засобів на промисловому  підприємстві  має  стати  
оптимальне  співвідношення  між  кількістю  обладнання,  коефіцієнтом його 
завантаження  та  обсягом  замовлень  з  боку споживачів  промислової  
продукції. Тобто  зростання попиту призводить  до  відповідного  збільшення  
завантаженості  обладнання  та  зменшення  кількості  об’єктів,  що  не 
задіяні у процесі виробництва, і навпаки. Звідси керівництву слід вирішити 
які об’єкти основних засобів мають бути модернізовані, які відремонтовані, 
які здані в оренду, а які ліквідовані. Такий підхід дозволить утримувати 
показник фондовіддачі на достатньо високому рівні.  

Щодо  ефективності  використання  другої  групи  ресурсів,  то  в  
межах  пріоритетних  напрямів стратегічної роботи підприємства в сфері 
управління оборотними коштами, конкретними шляхами підвищення 
ефективності  їх  використання  є:  обґрунтоване  встановлення  норм  і  
нормативів  праці;  встановлення  прямих постійних  взаємозв'язків з 
постачальниками; зменшення вартості  застосовуваних  у  виробництві  
сировини та матеріалів на основі придбання їх за оптовими цінами чи заміни 
дешевшими аналогами; використання відходів у виробництві;  уніфікація 
технології виробництва продукції; інтенсифікація виробничих процесів; 
перехід до безперервного  здійснення  виробничих  процесів;  прискорення  
обробки  партій  постачання  матеріальних ресурсів; прискорення процесів 
збуту продукції при застосуванні прогресивних маркетингових технологій [3, 
с. 22]; зменшення обсягів дебіторської заборгованості [1, с. 18].  

Таким  чином,  головним  критерієм  оптимального  використання  
оборотних  коштів  на  промисловому підприємстві  є  мінімізація  витрат  
пов’язаних  із  придбанням,  транспортуванням  та  зберіганням  сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів та інших видів виробничих запасів, а також  
мінімізація залишків незавершеного виробництва,  готової  продукції  та  
дебіторської  заборгованості.  При  цьому  головною  проблемою  для 
промислових підприємств є необхідність розробки обґрунтованих норм та 
нормативів за кожним з зазначених елементів. Однак лише за таких умов 
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можна досягти скорочення витрат та прискорення оберненості оборотних 
коштів.  

Найбільш  проблемним  з  точки  зору  підвищення  ефективності  
використання  ресурсом  виступає персонал підприємства. Адам Сміт 
зазначав, що ефективність праці залежить від: безперервності, з якою вона 
виконується;  від  знань  та  майстерності  з  якою  вона  використовується  
для  задоволення  потреб  людини;  від механічної  сили,  що  допомагає  
людині [4, с. 58].  Разом  з  тим  здібності  працівників  підприємства  можуть  

істотно  різнитись  між  собою.  А  тому  виникає  проблема  пов’язана  
з  оцінкою  потенціальних  можливостей окремо  взятих  виконавців 
(кваліфікаційний,  психофізіологічний,  освітній,  творчій,  комунікативний  
та моральний потенціал [5, с. 32]). Відтак керівники вищої та середньої ланок 
управління повинні індивідуально підходити  до  розробки  системи  
стимулювання  та  винагородження  працівників  підприємства,  навіть  якщо 
значення  їх  штатної  чисельності  вимірюється  кількома  тисячами  чоловік.  
При  цьому  варто  зазначити,  що загальний  перелік  стимулів  
залишатиметься  незмінним:  а)  матеріальне  стимулювання;  б)  моральне 
стимулювання; в) заходи адміністративної дії [6].  

Варіативною складовою буде лише набір конкретних стимулюючих 
заходів по відношенню до певної групи  працівників  або  окремо  взятого  
виконавця.  Загалом  такий  підхід  дозволить  вирішити  проблему 
нераціонального використання часу, як виконавцями так і керівниками, 
спонукатиме до максимально повного використання  співробітниками  своїх  
фізичних  та  розумових  здібностей,  а  також  до  мінімізації  витрат  за 
рахунок використання передових досягнень НТП на всіх без виключення 
робочих місцях.  

Окрему увагу  слід звернути  на  підвищення  ефективності  
управлінської  діяльності, адже  промислове підприємство  не  може  
функціонувати  без  керівного  апарату,  а  от  питома  вага  витрат,  
пов’язаних  з  його утриманням, збільшується із зменшенням обсягів 
операційної діяльності.  

У  зв’язку  з  цим  до  компетенції  сучасних  керівників  висуваються  
досить  жорсткі  вимоги,  а  саме: глобальне та системне мислення; здатність 
працювати в команді; вміння мотивувати та переконувати; здатність до 
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нововведень; ініціативність; організаційні здібності; вміння приймати 
рішення; університетська освіта [6]. 

В  свою  чергу,  від  керівництва  очікують  здійснення  постійного  
моніторингу,  аналітичної  оцінки  та формування системи заходів щодо 
підвищення ефективності використання матеріальних та трудових ресурсів, а 
також покращення результатів діяльності виробничо-господарських одиниць 
та підприємства в цілому. Для виконання зазначених функцій важливо 
забезпечити належний рівень знання та розуміння керівниками вищої та 
середньої ланок технологічних процесів, що використовуються на 
виробництві. Саме це може стати одним з найбільш  перспективних  
напрямів  підвищення  ефективності  управлінської  діяльності,  адже  доволі  
часто менеджери  не  усвідомлюють  всієї  глибини  системних  та  ресурсних  
криз,  що  виникають  в  керованих  ними підрозділах. Відтак підвищити 
ефективність використання матеріальних та трудових ресурсів можливо 
лише за умови детального аналізу кожного технологічного процесу. 

Таким чином, існує  багато  напрямів  підвищення  ефективності  
господарської  діяльності,  однак  для вітчизняних промислових підприємств 
більш доцільною є розробка заходів щодо покращення результативності 
господарювання  у  розрізі  таких  видів  економічних  ресурсів,  як:  основні  
засоби,  оборотні  кошти  та  трудові ресурси.  

Критерієм  ефективного  використання  основних  засобів  
промислового  підприємства  має  стати оптимальне  співвідношення  між  
наявним  парком  обладнання  та  ступенем  його  завантаженості.  В  іншому 
випадку  підприємство  матиме справу з  перевитратами,  пов’язаними з  
утриманням  недіючих  об’єктів, або  із зменшенням прибутку внаслідок 
задоволення потреб споживачів не повною мірою.  

Ефективність використання оборотних коштів переважно залежить від 
обґрунтованості встановлених на підприємстві норм та нормативів.  

 Підвищення ефективності використання трудових ресурсів є 
можливим лише за умови формування якісної  системи менеджменту, що в 
свою  чергу передбачає встановлення жорстких вимог до керівників усіх 
рівнів. Найбільш перспективними напрямами при цьому можуть вважатись – 
індивідуальний підхід до оцінки потенціалу окремо взятого працівника та 
постійне підвищення кваліфікації персоналу.  
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Продуктивність  праці  виступає  ключовим  показником,  який 

відображає  ефективність  всього суспільного  виробництва,  у  тому  числі  
робочої  сили.  При  зростанні  ПП  покращуються  всі макроекономічні  
показники  країни,  а  при  його зниженні  зростає  інфляція,  виникає  
торгівельний  дисбаланс,  знижується  ВВП,  загострюється проблема  
безробіття,  падає  якість  і  життєвий рівень  громадян.  Саме  ці  негативні  
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моменти простежуються  в  економіці  України.  Сумно констатувати,  але  за  
показником  ПП  Україна катастрофічно відстає від розвинених країн світу. 

Це відставання,  в  першу  чергу,  пов’язано  з неефективністю  
використання  людського потенціалу українців. Без підвищення ПП Україна 
буде  залишатись  низькоукладною  та  сировиною  «базою» для 
високопродуктивних країн світу.  

Дослідженням  ПП  в  контексті  забезпечення  інноваційного  розвитку  
економіки  займались відомі  вітчизняні  та  закордонні  вчені,  зокрема:  

А. Лоулер,  С. Мосс,  Д. Синк,  Ф. Тейлор, Ю. Одегов, С. Струмілін, В. 
Єременко, Г. Куліков, Е. Лібанова,  А. Ревенко  та  інші.  В  цих  працях 
досліджено категорійний апарат, чинники впливу на ПП та механізми її 
підвищення, зв’язок ПП та економічного  зростання  країни  і  добробуту 
населення [1-3].   

Академік  НАН  України  Е. Лібанова  в роботі [1]  акцентує  увагу  на  
підвищенні  якості населення  в  умовах  посилення  тенденцій глобалізації  
світової  економіки,  що  має  стати головним  фактором  підвищення  рівня 
національної  конкурентоспроможності  та забезпечення  стійкого  
економічного  зростання.  

Інноваційно  орієнтована  економіка  потребує підготовки  робочої  
сили  широкого  профілю, здатної  до  навчання  і  постійного  оновлення 
отриманих  знань,  сприйняття  технологічних інновацій,  освоєння  нових  
універсальних спеціальностей,  наявності  стійких  мотиваційних установок  
на  підвищення  професійного  рівня,  а, отже, і продуктивності праці.  

Відомий  вчений  України  О. Грішнова  вважає, що  на  
макроекономічному  рівні  зростання  ПП визначає  динаміку  ВВП,  
забезпечує  збільшення купівельної  спроможності  основної  маси населення,  
стає  дієвим  засобом  послаблення інфляції  і  основним  джерелом  
реалізації  заходів, спрямованих  на  соціальний  розвиток  і  зростання рівня 
життя населення [2].  

Таким  чином,  ґрунтуючись  на  результатах досліджень  наведених  
вище  вчених,  можна прийти  до  висновку,  що  саме  підвищення  ПП  є 
головним  чинником  подолання  економічного спаду,  забезпечення  стійкого  
і  потужного  економічного  зростання  та  підвищення  рівня життя 
населення. Попри те, що в наведених вище працях розглядались питання 
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визначення поняття «продуктивність»,  «продуктивність  праці»; класифікації  
факторів  і  резервів  зростання  ПП; планування  і  аналізу  ефективності  
використання людського  капіталу,  нині  відсутня  єдина  точка зору  щодо  
оцінки  показників  ПП  в  контексті забезпечення  інноваційного  розвитку  
економіки України.  Недостатньо  повно  приділена  увага необхідності 
використання сучасних моделей, які б давали змогу оцінювати рівень ПП та 
на підставі отриманих  даних  об’єктивно  окреслювати  шляхи його 
зростання.  

Нині в світі намітились диспропорції за рівнем ПП. Так, за статистикою 
Міжнародної Організації Праці [3] значення ПП розвинених економік світу 
та  країн  ЄС  перевищує  світовий  показник  ПП  в 3,4  рази;  Центральна  та  
Східна  Європа,  а  також країни СНД – в 1,1 рази, країни Близького Сходу – 
1,6  рази,  а  такі  регіони  як  Східна  Азія,  Південна Азія,  Північна  Африка,  
Латинська  Америка  та країни  Карибського  басейну  мають  показник  ПП 
менше світового значення в рази, що свідчить про наявність  між  країнами  
відповідного  дисбалансу.  

На жаль, Україна за показником ПП дуже сильно відстала  від  
розвинених  країн  світу.  Наприклад, відставання  від  таких  країн  світу  як 
Великобританія,  Ізраїль,  Канада,  США,  Японія становить  в  межах  4-6  
раз;  від  країн  СНД (Азербайджан, Білорусь, Казахстан) – в 2-2,5 рази; 
відносно Росії в 1,7 рази. Крім того, через низьку ПП залишається 
недооціненою українська робоча сила  по  відношенню  до  розвинених  країн  
світу. Про цей висновок свідчать дані таблиці 1 (станом на 01.2013 року) [4].  

Таблиця 1 
Оцінка окремих показників ефективності використання робочої сили в 

деяких країнах  світу 

Показники 
Країни 

Украї- 
на 

Країни 
ЄС 

Швеція Данія 
Фран- 
ція 

Фінлян- 
дія 

Італія Росія 

Погодинна  середня  
оплата  праці  
(ПСОП), євро 

1,8 20,2 41,9 39,5 34,9 31,1 27,2 3,9 

Співвідношення ВВП 
на душу населення 

до ПСОП 
3,2 1,5 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 2,8 
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З  таблиці 1  видно,  що  по  показнику співвідношення  ВВП  на  
одного  жителя  до погодинної  оплати  праці  робоча  сила  в  Україні 
недооцінена порівняно з середнім значенням країн ЄС  майже  вдвічі,  а  
порівняно  з  Бельгією, Францією,  Швецією  –  в  4  раза.  Основною 
причиною  цього  є  те,  що  Україна  має  низьке значення ВВП на одного 
жителя та мізерну оплату праці.  Зазначена  ситуація  цілком  об’єктивна, 
оскільки,  протягом  23  років  незалежності  ми  не  орієнтувались  на  
запровадження  сучасних інноваційних  технологій,  нового  обладнання, 
способів виробництва тощо. Практично обмежено використовувався  
людський  капітал,  який  в розвинених  країнах  є  найціннішим  ресурсом  і 
передумовою  зростання  ПП.  Порівнюючи значення  середньої  погодинної  
оплати  праці  в Україні, наприклад, з такими країнами як Швеція, Данія,  
Франція  і  Італія  стає  зрозумілим,  що  у громадян  України  оплата  в  20  
раз  менша.  Якщо держава  буде  ігнорувати  проблеми  оплати  праці та ПП, 
то в найближчому майбутньому про «гідну працю»  можна  забути,  а  
«працюючі  бідні українці» стануть ще більш злиденними.  

Низький рівень оплати  праці  українців можна пояснити  високою  
матеріало-  та  енергоємністю вітчизняної  продукції,  що  впливає  на  рівень  
її собівартості  та  конкурентоспроможності (енергомісткість  ВВП  України  
перевищує приблизно  в  5 разів  відповідне  значення розвинених  країн  
світу),  що  і  пояснює  зниження реальної заробітної плати українців, 
оскільки наші підприємства  в  п’ять  разів  більше  витрачають 
енергоресурсів  на  одиницю  виготовленої продукції, а це підвищує її 
собівартість і робить її неконкурентоспроможною  на  світових  ринках.  

Тому  перспективним  шляхом  росту  заробітної плати, а, відповідно, і 
ПП має стати модернізація і технічне  переозброєння  всього  вітчизняного 
виробництва.   Аналіз  статистичних даних [4]  дозволив  зробити  наступні  
висновки: кількість  підприємств,  що  впроваджують інновацій  з  кожним  
роком  зменшується; спостерігається  низька  наукоємність промислового  
виробництва  та  обмеженість фінансування  власних  та  кредитних  ресурсів  
на інноваційні  розробки  тощо.  Ці  дані підтверджують  вкрай  низьку  
можливість економічного зростання та збільшення рівня ПП в країні.  На 
мал. 1 показана продуктивність праці праці  працівників наукових 
організацій. 
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Мал.1.  Динаміка продуктивності праці працівників наукових організацій 

 

Отже,  з  таблиці 3  видно,  що  продуктивність праці  працівників  
наукових  організацій  в середньому  за  2012-2015  роки  становила  лише 
291 тис.  грн.,  що  лише  в  декілька  раз  перевищує продуктивність  праці  в  
економіці  України.  

Отримані  результати  свідчать  про  необхідність термінового  
вирішення  даної  проблеми  –  тобто підвищувати продуктивність праці на 
всіх рівнях.  

Для  цього  необхідно  шукати  моделі,  які ґрунтуючись на інноваціях  
дозволять  прискорити ріст ПП. 
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Глобалізація світової економіки вирізняється суперечливим впливом на 

весь перебіг сучасного світового господарського розвитку та на національні 
економіки. З одного боку, глобалізація начебто розширює можливості 
окремих країн щодо використання та оптимальної комбінації різноманітних 
ресурсів, їхньої більш глибокої і всебічної участі в системі міжнародного 
поділу праці, з іншого – глобальні процеси значно загострюють конкурентну 
боротьбу, спричиняють маніпулювання величезними фінансовими й 
інвестиційними ресурсами, що становить реальну загрозу для країн з низьким 
та середнім рівнем розвитку. 

Глобалізація – якісно самостійна, складна система явищ і відносин, 
цілісна в її системності, але внутрішньо вельми суперечлива. Глобалізація (як 
глобальний процес) зачепила повною мірою лише такі галузі, як світові 
інформаційні мережі, банківсько-фінансова сфера, діяльність 
транснаціональних корпорацій, а в геополітичному плані обмежилась 
ареалом найбільш розвинених країн. 

Існує багато концепцій і підходів до визначення того, що розуміти під 
глобалізацією, які аспекти та сфери вона охоплює, наскільки вона 
виявляється універсальною та всеохоплюючою тенденцією світового 
політичного процесу [4, с. 366]. 

В останні десятиліття глобалізація економічних, соціальних, 
політичних і культурних процесів проглядається все чіткіше. Однак, оскільки 
країни світу значно відрізняються за масштабами і рівнем соціально-
економічного розвитку, можна припустити, що результати впливу 
глобалізації на окремі держави та групи держав також далеко не однакові [1, 
с. 78]. Ця гіпотеза активно обговорюється в науковій літературі. 
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Сучасні глобалізаційні процеси розгортаються в першу чергу в 
промислово розвинених країнах і потім охоплюють країни, що розвиваються. 
Несправедливий розподіл благ від глобалізації породжує загрозу конфліктів. 
В умовах поляризації світової економіки багаті стають багатшими, а бідні ще 
біднішими. Найбільш болючим процес глобалізації виявляється для менш 
розвинутих країн. Основна маса з них, беручи участь в інтернаціоналізації в 
якості постачальників сировини і трудових ресурсів, виявляються в 
залежності від розвинених і більш сильних держав [2, с. 49]. 

Процеси глобалізації світового господарства характеризуються 
дуалістичним впливом на суб’єкти світової економіки, тобто, поряд з 
позитивними аспектами проявляються негативи. Більше того, в залежності 
від рівня економічного розвитку наслідки глобалізації проявляються для 
окремих країн по різному. Тому розглянемо наслідки глобалізаційних 
процесів в контексті менш розвинутих країн [2, с. 57]. 

Соціально-економічні наслідки глобалізації світового господарства для 
менш розвинених країн: 

Позитивні аспекти: 
1) Зростання ринків збуту продукції національних підприємств. Хоча 

це переважно сировинні ресурси та напівфабрикати, однак це дає змогу в 
результаті спеціалізації збільшити доходи місцевих підприємств. 

2) Залучення інвестицій. Менш розвинені країни в основному 
характеризуються дефіцитом інвестиційних ресурсів. Глобалізація сприяє 
залученню прямих іноземних інвестицій і, як наслідок, збільшення обсягів 
національного виробництва, кількості робочих місць, податкових 
надходжень. 

3) Долучення до новітніх технологій. Характерною особливістю країн, 
що розвиваються є низький науково-технічний рівень їх розвитку. Вкладання 
прямих іноземних інвестицій сприяє долученню цих країн до сучасних 
науково-технічних розробок, якими володіють ТНК. 

4) Доступ до дефіцитних ресурсів з інших країн. Глобалізація сприяє 
більш рівномірному розподілу ресурсів  в межах світового господарства та 
кращому забезпеченню дефіцитними ресурсами та капітальними товарами за 
рахунок їх імпорту з інших країн [5, с. 201]. 

5) Зростання конкуренції, що сприяє підвищенню ефективності 
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національних виробників, покращення якості товарів та послуг, розширенню 
асортименту, зниженню цін на продукцію. 

В той же час можна виділити ряд негативних аспектів, а саме: 
1) Банкрутство окремих неконкурентоспроможних виробників і навіть 

галузей промисловості в результаті високого рівня спрацювання основних 
фондів, низького науково-технічного потенціалу, неефективного 
менеджменту і, як наслідок, зростання безробіття, соціальної напруги та 
податкових надходжень. 

2) Вилучення ресурсів з країни. В результаті використання механізмів 
трансфертного ціноутворення ТНК вилучають з приймаючих країн природні 
ресурси за заниженими цінами. Вилученню такого підлягають інтелектуальні 
та фінансові ресурси менш розвинених країн [5, с. 189]. 

3) Отримання досить незначних і нестабільних доходів, що залежать 
від ситуації на світових ринках. 

4) Високий рівень залежності економіки країни від 
зовнішньоекономічної кон’юнктури та неспроможність уряду ефективно 
впливати на динаміку макроекономічних показників. 

5) Збільшення технологічного відставання від розвинених країн. 
6) Зубожіння основної маси населення. 
7) Зростання зовнішнього боргу. 
8) Масове переміщення населення з менш розвинутих країн, в розвинені 

країни Заходу. 
9) Нівелювання національних звичаїв та традицій. 
В умовах поглиблення інтеграційних процесів створюється глобальний 

інформаційний простір, в якому починають домінувати мова, культура, шоу-
бізнес, кінематограф найбільш економічно розвинених націй планети. В 
результаті цього, менш економічно розвинені нації поступово втрачають 
свою культурну та національну самобутність шляхом доручення до 
загальносвітової культури, а по суті до культурних надбань найбільш 
розвинених країн, зростає соціально-економічне розшарування основної маси 
населення. 

10) Підривається роль національної держави. Держава не може 
контролювати процеси, що відбуваються поза його меж, йому відводиться 
функція заохочення підприємництва, розвитку людських ресурсів, 
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підтримання інфраструктури [3, с. 68]. 
Загалом, для менш розвинених країн світу позитивні аспекти 

глобалізації проявляються в меншій мірі, а негативні в більшій порівняно з 
найбільш розвиненими націями планети. Країнам необхідно адекватно 
реагувати на глобалізацію, щоб адаптуватися до нових умов і скористатися 
шансами, наданими інтернаціоналізацією світової економіки. 

Отже, глобалізація – якісно самостійна, складна система явищ і 
відносин, цілісна в її системності, але внутрішньо вельми суперечлива. 
Глобалізація (як глобальний процес) зачепила повною мірою лише такі 
галузі, як світові інформаційні мережі, банківсько-фінансова сфера, 
діяльність транснаціональних корпорацій, а в геополітичному плані 
обмежилась ареалом найбільш розвинених країн.  

Таким чином, за незаперечних переваг слід враховувати 
неоднозначність, різноспрямованість впливу глобалізації на розвиток різних 
груп країн та галузей сучасного виробництва. В процесі глобальних 
структурних трансформацій, що поступово поширюються на світовий 
економічний простір, перевагу отримують галузі обробної промисловості та 
сфери послуг. Сюди ж здійснюється перелив капіталу і кваліфікованої 
робочої сили. Водночас інші галузі відчувають гострий дефіцит факторів 
виробництва. Соціально-економічні наслідки для менш розвинених країн 
доволі суперечливі, в більшій мірі проявляються негативні аспекти. 
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Бідність завжди була актуальною проблемою, але в Україні на 
сучасному етапі розвитку, як суспільства, так і самої держави ця проблема є 
особливо гострою. Нині значна частина населення знаходитися за межею 
бідності або близько межі цієї риси. Це особливо помітно на тлі сильного 
розшарування, коли різниця в доходах бідних і багатих складає десятки, 
сотні і тисячі разів.  

Метою цієї роботи вивчення причин бідності та розглянути шляхи 
підвищення добробуту. 

 Для досягнення цієї мети треба вирішити наступні завдання: 
- визначити суть бідності ; 
- вивчити економічний стан країни ; 
- розглянути шляхи рішення поставленої задачі . 
Бідність визначається як неможливість внаслідок недоліку засобів 

підтримувати спосіб життя, властивий конкретному суспільству в 
конкретний період часу. 

Головною причиною бідності населення є низький рівень доходів. 
Показники розвитку країни є валовий національний продукт (ВНП), який 
припадає на душу населення . 

Сьогодні населення України в цілому бідне. Про це говорять 
найрізноманітніші показники: низька якість раціону харчування, постійний 
відтік громадян за межі країни, низька народжуваність, висока 
захворюваність і смертність, незадоволення широких верств суспільства 
загальноекономічною ситуацією і своїм матеріальним становищем. Попри те, 
що доля витрат на живлення у бюджеті середньої української сім’ї виросла за 
1991-2000 роки з 33 до 64%%, якість живлення помітно погіршала: 
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енергетична цінність денного раціону знизилася з 3597 до 2505 ккал, зміст 
білків - з 105 до 73 г, жирів – з 124 до 71 г, кальцію – з 1362 до 848 г . Але 
може бути, це закономірність, характерна для нового відношення до режиму 
харчування у багатих країнах? 

Взагалі-то, дивлячись на традиції багатого застілля в Україні, здається, 
що люди не голодують, але. статистика фіксує, що якість харчування 
населення у нас помітна нижче, ніж в інших європейських країнах. До того 
ж, у 10 млн. чоловік енергетична цінність живлення – нижче 2100 ккал, що за 
визначенням фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я є порогом 
бідності. Низька якість живлення у поєднанні з погіршенням медичного 
обслуговування, недоступністю для широких верств населення багатьох 
ліків, відмовою від зайняття спортом, хронічними психологічними і 
емоційними перевантаженнями, роботою в несприятливих умовах і так далі – 
усе це позначається на стані здоров’я нації. Наприклад, рівень поширення 
залізодефіцитної анемії серед жінок 15-54 років збільшився за 10 років майже 
втричі, а чисельність хворих туберкульозом – більш ніж в півтора рази; 
чисельність ВІЛ-інфікованих, що перебувають на обліку, і хворих СНІДОМ 
за п’ять років виросла більше ніж в 17 разів. 

На щастя, і адаптація населення до нових умов життя, і скорочення 
виробничого травматизму, і зусилля медиків по зниженню смертності, 
передусім новонароджених і дітей раннього віку, врешті-решт, привели до 
деякого збільшення середньої тривалості життя в країні. Безпосередньою 
реакцією громадян на низький рівень життя є міграційний відтік. Щорічно 
впродовж 1994-2000 років із-за міграції загальна чисельність населення 
України скорочувалася приблизно на 90 тисяч чоловік - найбільш активних, 
ініціативних, утворених. Значна частина мігрантів (що особливо 
від'їжджають на заробітки) покидає територію країни нелегально. Україна 
перетворилася на постачальника дешевої і досить кваліфікованої робочої 
сили у багато країн ближнього і далекого зарубіжжя. 

За даними Національного інституту українсько-російських відносин, 
тільки в Росії працюють понад 300 тисяч наших співвітчизників. 

Найвищі рівні бідності характерні для південно-східних областей, де 
менше поширені самозайнятість і тимчасова трудова міграція, тобто там, де 
населення гірше адаптувалося до нових соціально-економічних умов. Дещо 
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краща ситуація в областях з відносно високим розвитком незареєстрованого 
сектора економіки, включаючи особисте підсобне господарство. 

За єдиним для всієї країни критеріями найвищі рівні бідності – у 
Луганській (44,8%) та Миколаївській (42,6%) областях, а найнижчі – в Києві 
(10,9%). 

 І ці відмінності не можна не враховувати при розробці стратегії 
подолання бідності та її реалізації в контексті регіональної політики. 

Бідність пенсіонерів. Про цю проблему говорять, мабуть, найбільше, 
особливо перед виборами. Справді, 96% пенсій, призначених на загальних 
підставах (тобто не державним службовцям, не працівникам суду чи 
прокуратури, не військовим – список бажаючі можуть продовжити 
самостійно, ознайомившись з чинним законодавством), – нижчі від межі 
бідності. В результаті основна частина населення пенсійного віку 
використовує всі можливості для трудової діяльності (частково як наймані 
працівники в зареєстрованому секторі, частково – в особистому підсобному 
господарстві, частково – в тіньовій економіці). У багатьох випадках, 
особливо в сільській місцевості, для 55-70-літніх пенсія перестала бути 
основним джерелом доходів. 

У той же час люди похилого віку, які вже не в змозі працювати, просто 
бідують. Особливо в скрутному становищі перебувають самотні, які не 
мають постійної допомоги, але конче потребують її. 

Що можна і потрібно робити? 
В основі стратегії подолання бідності має бути визнання того, що цієї 

мети не можна досягти виключно шляхом підтримки знедолених. 
Необхідний комплексний підхід, орієнтований як на бідні, так і на відносно 
забезпечені верстви суспільства. Зусилля держави з підвищення рівня життя 
всіх верств населення незалежно від їх матеріального становища мають 
спиратися на забезпечення сталого економічного зростання, забезпечення 
всебічного розвитку і максимально повне використання трудового 
потенціалу країни, поліпшення ситуації на ринку праці. 

Україна повинна створити цілісну правову базу організацій заробітної 
плати на європейському рівні, таким чином, відновити її, як найважливіший 
життєвий стандарт. 

Створення робочих місць повинні органічно порівнюватися з гідним 
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заробітною платою. 
Найпоширеніший спосіб підняти країну - дати людям можливість 

працювати за хорошу оплату, дати підприємствам розвиватися. 
Для вирішення продовольчої проблеми необхідно підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва, впровадження передової 
агротехніки, високоврожайних культур, розвиток високопродуктивного 
тваринництва. 

Проблему продовольства кожна країна вирішує власними силами, 
забезпечення права кожного хлібороба на свою землю, активних селян у 
виборі форм господарювання, ефективної державної підтримки села. 

Бідність не може бути подолана без подолання енергетичної та 
ресурсної проблем. Бідність пов'язана з недостатньою забезпеченістю 
сировинними ресурсами процесу виробництва і життєдіяльності людей. 

Подолати бідність можна за допомогою збільшення обсягів 
виробництва:  

1) економіка попиту ; 
2) економіка пропозиції . 
Економіка попиту – це стратегія досягнення економічного зростання, 

яку засновано на використанні наявних трудових, виробничих і матеріальних 
ресурсів. 

Економіка пропозиції – це економічна стратегія, спрямована на 
досягнення економічного зростання, за допомогою підвищення 
продуктивності праці.  

Вона здатна привести до зростання, коли в країні немає вільних 
трудових і інших ресурсів. При підвищенні продуктивності праці з'являється 
можливість знизити ціни і підвищити заробітну плату працівникам, що 
створює додатковий попит. Його задоволення і складе економічне зростання. 
Таким чином, в основі економіки пропозиції, як і в економіці попиту, лежить 
збільшення споживчого попиту. Економіка пропозиції хороша тим, що 
досягнутий з її допомогою зростання є інтенсивним .  

Бідність в Україні буде ліквідована, за умовами використання стратегії 
попиту .  

Ідея стратегії попиту проста. 
Стимул виробника для збільшення виробництва тим вище, чим вище 
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платоспроможний попит населення. Сукупний попит населення тим вище, 
чим менше в країні безробітних. 

Сукупний попит населення тим вище, чим менше в країні безробітних. 
Отже, для досягнення економічного зростання безробітним необхідно дати 
роботу і зарплату.                Здійснити це можна через державні замовлення на 
виконання громадських робіт: будівництво доріг, розвиток науки і оборонної 
промисловості. 

Для задоволення підвищеного попиту населення бізнес змушений буде 
прийняти на роботу додаткових працівників, які також почнуть отримувати 
зарплату і підвищувати сукупний споживчий попит в країні. Так хвиля за 
хвилею буде здійснюватися економічне зростання до тих пір, поки не 
вичерпаються людські або інші ресурси. 

Таким чином кількість безробітних в країні зменшиться, а економіка  
збільшиться.  
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Фінансова діяльність підприємства у всіх її формах не може зводитися 
тільки до задоволення фінансових потреб підприємства, що визначаються 
необхідністю управління окремими видами оборотних активів, заміни тих, 
що вибувають або їх поточного приросту в зв’язку зі змінами обсягу 
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господарської діяльності. На сучасному етапі все більше число підприємств 
усвідомлює необхідність свідомого перспективного управління фінансовою 
діяльністю на основі наукової методології передбачення її напрямків і форм, 
адаптації до загальних цілей розвитку підприємства і умов зовнішнього 
фінансового середовища. Ефективним інструментом перспективного 
управління фінансовою діяльністю підприємства, підлеглого реалізації цілей 
його загального розвитку в умовах, в разі істотних змін макроекономічних 
показників, системи державного регулювання ринкових процесів, 
кон’юнктури фінансового ринку і пов’язаною з цим невизначеністю, 
виступає фінансова стратегія. 

Актуальність розробки фінансової стратегії підприємства визначається 
рядом умов. Найважливішою із таких умов є інтенсивність змін факторів 
зовнішнього фінансового середовища. Висока динаміка основних 
макроекономічних показників, пов’язаних з фінансовою діяльністю 
підприємств, темпи технологічного прогресу, часті коливання кон’юнктури 
фінансового ринку, нестабільність державної економічної політики і форм 
регулювання фінансової діяльності, не дозволяють ефективно управляти 
фінансами підприємства на основі лише раніше накопиченого досвіду і 
традиційних методів фінансового менеджменту. У цих умовах відсутність 
розробленої фінансової стратегії, адаптованої до можливих змін факторів 
зовнішнього середовища, може призвести до того, що фінансові рішення 
окремих структурних підрозділів підприємства матимуть різноспрямований 
характер, приводити до виникнення протирічь і зниження ефективності 
фінансової діяльності в цілому [1]. 

Під фінансовою стратегією найчастіше розуміють довготривалий курс 
цілеспрямованого управління фінансами для досягнення 
загальноорганізаційних стратегічних цілей [2]. Процес розробки фінансової 
стратегії визначає необхідність формування специфічних фінансових цілей 
довгострокового розвитку підприємства. Цілі фінансового розвитку 
підприємства повинні забезпечувати реалізацію місії та цілей його 
корпоративної стратегії, з одного боку, і підтримувати цілі інших 
функціональних стратегій і стратегій господарських одиниць, з іншого.  

Стратегічні цілі фінансової діяльності підприємства описані в 
формалізованому вигляді бажаних параметрів його кінцевої стратегічної 
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фінансової позиції, що дозволяють направляти цю діяльність в довгострокову 
перспективу і оцінювати її результати. 

Стратегічні фінансові цілі повинні відповідати таким вимогам, як:  
• підпорядкованість головної мети функціонування підприємства; 
•  орієнтованість на високий результат фінансової діяльності; 
• реальність (досяжність); 
• вимірність; 
• однозначність трактування; 
• наукова обґрунтованість; 
• підтримка інших цілей; 
• гнучкість.  

Однією з умов, що визначають актуальність розробки фінансової 
стратегії підприємства, є його майбутній перехід до нової стадії життєвого 
циклу. Кожній із стадій життєвого циклу підприємства притаманні 
характерні їй рівень інвестиційної активності, напрямки та форми фінансової 
діяльності, особливості формування і розподілу фінансових ресурсів. 
Вироблена фінансова стратегія дозволяє завчасно адаптувати фінансову 
діяльність підприємства до майбутніх кардинальних змін можливостей його 
економічного розвитку.  

Нарешті, істотною умовою, що визначає актуальність розробки 
фінансової стратегії є кардинальна зміна цілей операційної діяльності 
підприємства, пов’язана з появою нових комерційних можливостей. 
Реалізація таких цілей вимагає зміни виробничого асортименту, 
впровадження нових виробничих технологій, освоєння нових ринків збуту 
продукції і т.д. У цих умовах істотне зростання інвестиційної активності 
підприємства і диверсифікація форм його фінансової діяльності повинні мати 
прогнозований характер, забезпечений розробкою чітко сформульованої 
фінансово стратегії.  

Розробка фінансової стратегії підприємства на сучасному етапі 
базується на методологічних принципах нової концепції управління – 
«стратегічного управління», активно впроваджується з початку 1970-х рр. в 
корпорація США і більшості країн Західної Європи. Концепція стратегічного 
управління відображає чітке стратегічне позиціювання підприємства 
(включаючи його фінансову позицію), представлене в системі принципів і 
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цілей його функціонування, механізмі взаємодії суб’єкта та об’єкта 
управління, характер взаємин між елементами господарської та 
організаційної структури і формах їх адаптації до постійно змінюваних умов 
довкілля. 

Стратегічне управління з’явилось на основі розвитку методології 
стратегічного планування, яке складає його сутнісну основу. На відміну від 
звичайного довгострокового планування, заснованого на концепції 
екстраполяції сформованих тенденцій розвитку, стратегічне планування 
враховувало не тільки ці тенденції, але і систему можливостей і небезпек 
розвитку підприємства, виникнення надзвичайних ситуацій, здатних зміни 
сформовані тенденції в майбутньому періоді.    

Розробка фінансової стратегії грає велику роль в забезпеченні 
ефективного розвитку підприємства.  

1. Розроблена фінансова стратегія забезпечую механізм реалізації 
довгострокових загальних і фінансових цілей майбутнього економічного і 
соціального розвитку підприємства в цілому і його окремих структурних 
одиниць. 

2. Розроблена фінансова стратегія дозволяє реально оцінити фінансові 
можливості підприємства, забезпечити максимальне використання його 
внутрішнього фінансового потенціалу і можливість активного маневрування 
фінансовими ресурсами. 

3. Розроблена фінансова стратегія забезпечує можливість швидкої 
реалізації нових перспективних інвестиційних можливостей, що виникають в 
процесі динамічних змін факторів зовнішнього середовища. 

4. Розробка фінансової стратегії враховує заздалегідь можливі варіанти 
розвитку неконтрольованих підприємством факторів зовнішнього 
середовища і дозволяє звести до мінімуму їх негативні наслідки для 
діяльності підприємства. 

5. Розроблена фінансова стратегія відображає порівняльні переваги 
підприємства у фінансовій діяльності в зіставленні з його конкурентами.  

6. Наявність фінансової стратегії забезпечує чіткий взаємозв’язок 
стратегічного, поточного і оперативного управління фінансовою діяльністю 
підприємства. 

7. Розроблена фінансова стратегія забезпечує реалізацію відповідного 
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менталітету фінансової поведінки в найбільш можливих стратегічних 
фінансових рішеннях підприємства. 

8. У системі фінансової стратегії формується значення основних 
критеріїв вибору найважливіших фінансових управлінських рішень. 

9. Розроблена фінансова стратегія є однією з базових передумов 
стратегічних змін загальної організаційної структури управління і 
організаційної культури підприємства.  

Таким чином, чітке дотримання принципів стратегічного планування, 
теоретичних основ формування фінансової стратегії для сучасних 
підприємств дозволять підвищити їх стійкість і довгострокову фінансову 
стабільність в умовах, коли активно змінюється зовнішнє середовище.     
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У кожній країні світу, як і в Україні, для того, щоб економіка 

розвивалася потрібні інвестиції. Інвестиції дають змогу провести 
модернізацію, технологічно «омолодити» виробництво, підвищити якість та 
обсяги випущеної продукції, сформувати інвестиційну інфраструктуру. 
Завдяки своєму потенціалу: висококваліфікованому людському капіталу, 
ймовірній ємності внутрішнього ринку Україна є державою із широким 
простором для інвестиційної діяльності. Вирішальним фактором, що суттєво 
впливає на інвестиційну привабливість держави та її територій, є 
інвестиційний клімат, який передбачає наявність певних умов інвестування, 
що впливають на переваги потенційного інвестора у виборі того чи іншого 
об’єкта інвестицій. 

Проблемним питанням інвестиційного клімату в Україні присвятили 
свої наукові праці такі вітчизняні вчені, як А. Пересада [7], В. Струніна [9], 
М. Оробчук [6], А. Пешко [8], В. Ліщук [5], О. Шевердіна [10], А. Журавель 
[3] та інші. 

Досліджуючи сутність поняття «інвестиційний клімат», можемо 
виокремити певні групи схожих тлумачень. Так, інвестиційний клімат 
розкривають таким чином:  

1) сукупність факторів (умов) здійснення інвестування;  
2) суб’єктивна оцінка інвестора щодо сприятливості чи 

несприятливості умов для інвестування;  
3) певна структура (система) дій, вчинків, умов інвестування. 
Більшість дослідників досліджують інвестиційний клімат крізь призму 

набору умов чи факторів здійснення інвестиційної діяльності. Наприклад, 
експерти з Європейської бізнес-асоціації характеризують інвестиційний 
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клімат як сукупність економічних, політичних, регуляторних, законодавчих 
та інших факторів, які у підсумку установлюють можливість ризику для 
капіталовкладень та результат від їх використання [10, с. 77]. 

А. Пересада визначає інвестиційний клімат – ступень привабливості 
держави, галузі або регіону щодо інвестицій, які можуть бути залучені [7, с. 
176].  

В. Струніна визначає інвестиційний клімат як сукупність соціально-
економічних, політичних, соціально-культурних, фінансових, географічних 
та організаційно-правових факторів, існуючих у країні, яка є привабливою 
для інвесторів [9, с. 13].  

Інша група вчених-економістів підкреслює, що інвестиційний клімат 
слід розуміти  через суб’єктивне його сприйняття самим інвестором. 
Наприклад, М. Оробчук надає наступне визначення: «інвестиційний клімат – 
це усе те, на що інвестор звертає увагу, коли оцінює, наскільки несприятливі 
чи сприятливі в тій чи іншій країні умови для вкладення капіталу, у тому 
числі ідеологія і політика, економіка і культура [6, с. 123]. Аналогічної думки 
додержується й А. Пешко. Економіст розкриває інвестиційний клімат через 
сукупність чинників, які беруть до уваги інвестори, коли приймають рішення 
щодо здійснення інвестицій [8, с. 4].  

Остання категорія дослідників наголошує на тому, що інвестиційний 
клімат слід визначати як певну систему або ж структуру. Науковці 
рейтингового агентства «Експерт РА» інтерпретують інвестиційний клімат як 
характеристику, яка складається з трьох головних підсистем: інвестиційний 
ризик, інвестиційний потенціал та законодавчі умови [10, с. 78]. 

Обираючи об’єкт для інвестування, інвестор вивчає інформацію про 
рівень інвестиційної привабливості об’єкту. Головними факторами, що 
розкривають інвестиційну привабливість України, є:  

– високий природно-ресурсний потенціал;  
– низька середня заробітна плата;  
– територіальна наближеність до країн Азії та ЄС;  
– наявність висококваліфікованої робочої сили, яка здатна швидко 

сприйняти новітні технології в управлінні та виробництві; 
– перспектива з боку іноземних інвесторів участі у приватизації 

державної власності;  
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– наявність таких перспективних галузей, як сільське господарство, 
гірничодобувна промисловість, металургія та хімічна промисловість, що є 
інвестиційно-привабливими та можуть бути використані для залучення 
іноземних коштів [1].  

Отже, наша країна володіє неабияким потенціалом для залучення 
інвестицій. Сприятливі природні умови та багаті природні ресурси значно 
цьому сприяють. Перспективними галузями для інвестування могли б стати 
туризм, сільське господарство та енергетика. 

Але незважаючи на величезний потенціал, обсяг залучення прямих 
іноземних інвестицій до нашої країни у період з 2012 по 2016 рік зменшився 
на 19,1% (10 404,4 млн. дол. США) (мал. 1). Це пов’язано із тим, що 
більшість інвесторів приймають рішення щодо інвестування на основі 
міжнародних рейтингів та індексів.  

 

 
Мал. 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку України 

у 2012 – 2016 рр., млн. дол. США [2] 
 

Економічні індекси і рейтинги інвестиційного клімату країн, на відміну 
від фондових і кредитних індексів, визначаються як різноманітними 
рейтинговими й аналітичними агентствами, так і міжнародними 
організаціями – Світовим Банком, ООН, Європейським банком ре 
конструкції та розвитку тощо.  

Оцінка Індексу інвестиційної привабливості України проводиться 
Європейською бізнес-асоціацією за підтримки дослідної компанії In Mind [4]: 
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у першому півріччі 2016 р. Індекс інвестиційної привабливості України склав 
2,88 балів із 5 можливих, що на 0,31 бала більше ніж у другому півріччі 2015 
р., однак індекс залишається в негативній зоні, оскільки нейтральної 
площини – 3 балів – не досягнув; за всю історію вимірювання (з 2008 р.) 
Індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – вище 4 балів.  

Поширені й інші економічні індекси та рейтинги інвестиційного 
клімату держав: рейтинги Світового економічного форуму, цифрова шкала 
Гарвардської школи бізнесу (США), індекси журналів «Fortune» (США) та 
«The Economist» (Англія), методика оцінки інвестиційної привабливості, 
розроблена Банком Австрії, рейтинг інвестиційного клімату держав, що 
визначається Інститутом менеджменту у Лозані тощо [1].  

На жаль, в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу 
International Business Compass за 2016 рік, Україна здала свої позиції: 
перемістилася з 89 місця у 2015 р. на 130 місце в 2016 р. серед 174 країн. 
Погіршення спостерігається по всіх категоріях. Особливо значним є падіння 
в частині економічних показників. В першу чергу, подібні результати 
обумовлені політичною кризою і подіями в східних регіонах країни, які 
авторитетна німецька аналітика розглядає, як громадянську війну. Сусідами 
України по рейтингу є Алжир (129-те місце) та Ірак (131-ше місце) [1].  

Чинники, які впливають на погіршення інвестиційного клімату 
України, мають системний характер і охоплюють правову, економічну, 
науково-технологічну та фінансову складові. До них належать:  

– неврегульована політична ситуацію в країні;  
– спад виробництва;  
– низький рівень розвитку економіки;  
– низький платоспроможний попит підприємств;  
– зниження купівельної спроможності населення;  
– соціальна нестабільність, незахищеність населення;  
– посилення тиску на бізнес шляхом високого рівня корупції;  
– недовіра до влади; 
– нерівні умови ведення бізнесу;  
– орієнтованість політики уряду на залучення інвестиційних ресурсів з 

боку міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ та МБРР, а не 
створення сприятливих умов в інвестиційній сфері для залучення 
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потенційних стратегічних іноземних інвесторів;  
– непрозорість системи відкритості фінансового ринку України та 

недосконалість законодавчої бази як для національних, так і для іноземних 
потенційних інвесторів.  

Вирішення цих соціально-економічних проблем, які є бар'єром для 
інвесторів, дозволить Україні значно поліпшити інвестиційний клімат і тим 
самим прискорити темпи економічного зростання, підвищити ділову 
активність країни і поліпшити добробут населення. 

На думку експертів українського офісу мережі BDO, для покращення 
інвестиційної привабливості країни необхідні рішучі реформи, які 
забезпечать ріст ВВП щонайменше 10% щороку. Це неможливо без 
детінізації економіки та формування сприятливого регулятивного 
середовища [5, с. 38].  

Для покращення ситуації, що склалася, необхідно:  
1) розробити довгострокову стратегію залучення іноземного капіталу в 

економіку України та окремих її регіонів, враховуючи політико-економічні 
особливості розвитку держави на сучасному етапі;  

2) розробити національний та регіональні плани підвищення 
інвестиційної привабливості України та її адміністративно-територіальних 
одиниць з урахуванням поточних рейтингів інвестиційної привабливості.  

Поліпшення інвестиційного клімату в Україні можливе за умов 
стабілізації політичної ситуації в країні; створення податкових пільг для 
іноземних інвесторів, зменшення митних зборів на імпорт деяких видів 
товарів; вдосконалення правової бази; стабілізації банківської системи; 
вдосконалення законодавства щодо боротьби з корупцією; скорочення 
кількості різних дозвільних документів та погоджень у сфері 
підприємництва. 
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Дослідження наукового фонду, в якому безпосередньо або 
опосередковано відзеркалена проблематика тьюторства, дає підстави 
стверджувати, що досвід впровадження тьюторської програми в Україні є на 
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рівні експерименту в умовах магістратури (В. Є. Берека, Т. І. Койчева, О. 
В. Попович, Т. П. Приходько) [1, с. 17]. 

Більшість програм з підготовки тьюторів – це авторські курси, котрі 
включають як філософсько-теоретичні підстави тьюторства, так і практичні 
заняття з освоєння тьюторських технологій. Наприклад, представники 
тьюторської асоціації (Росія) викладають особистий узагальнений досвід 
роботи, який складає до 60% навчальних матеріалів. Така підготовка має 
назву «Тьютор у сфері освіти»; її змістові модулі відображено у різних 
напрямах цієї галузі: тьютор у сфері дошкільної освіти, загальної, середньої, 
вищої, професійної освіти, тьюторство в системі підвищення кваліфікації, 
інклюзивне тьюторство. 

Сучасній педагогічній науці відомі поодинокі зарубіжні методики 
підготовки тьюторів, які базуються, здебільшого, на традиціях, котрі 
зберігають певний менталітет. Наприклад, в Росії вже існує загальний фонд 
таких навчальних моделей (симбіоз російських та міжнародних програм), 
який має назву «Технології відкритої освіти». Ці ідеї з інтересом 
сприймаються і вітчизняними дослідниками (Беспалова Г., Кічук Н., 
Ковальова Т. та ін.) [2, с. 26]. 

В Україні тьюторство існує подібно до форми підготовки майбутніх 
викладачів на базі вищих навчальних закладів і запроваджено як система 
навчання у межах дистанційної освіти. Беручи до уваги зарубіжний досвід, 
вітчизняні педагоги-новатори розвивають власну систему та технології щодо 
активного впровадження посади «тьютор». Мабуть, правомірно 
прогнозувати, що у зв'язку з глобалізацією суспільства і освіти в цілому, саме 
інститут тьюторства, буде набувати виключного значення у наданні 
допомоги як студентові, так і викладачеві у поглибленому засвоєнні 
матеріалу (особливо в ракурсі доступності у навчанні), у здійсненні успішної 
освіти «протягом життя», але не зосередженні на навчальному процесі як 
переказі вже набутих особистісно-наукових знань. 

У вітчизняній практиці вже відомі й поодинокі моделі тьюторської 
роботи. Це конкретні фахівці, які здійснюють тьюторську діяльність 
(наприклад, класні керівники, психологи або соціальні працівники, які 
володіють тьюторськими компетенціями). І тут принципової ваги, на нашу 
думку, набуває такий аспект: передусім треба бути кваліфікованим в 
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питаннях мети педагогічної роботи як системи, щоб вже потім виокремити 
специфіку саме тьюторського супроводу освітньої програми. 

Багато зарубіжних моделей тьюторської роботи застосовують в 
українських школах. Так, педагоги-куратори Луцької гімназії № 14 
працюють під девізом: «Життя кожної людини є шлях до самої себе». Як 
педагогів-кураторів, їх хвилює рівень культурного розвитку, проблеми 
утвердження моралі, духовності сучасного школяра. 

27 жовтня 2011 року на Форумі відкритої освіти директор Відкритої 
педагогічної школи Сергій Вєтров заявив про створення Всеукраїнської 
тьюторської асоціації, яка спрямована на впровадження індувідуалізаціі в 
освіті та розвиток системи тьюторів (наставників) в Україні. Вона з'явилася 
багато в чому завдяки підтримці аналогічної російської асоціації. 

У 2012 році пройшов Перший університет тьюторства на 
Чорноморському узбережжі м. Геленджик. Учасниками заходу стали 96 
людей з 13 регіонів Росії, а також президент тьюторські асоціації України 
С. Вєтров. Чорноморський університет тьюторства (ЧУТ) став не тільки 
освітнім комунікативним майданчиком для тьюторських груп, але показав 
свою продуктивність для вирішення завдання формування й утримання 
корпоративного стандарту, що визначає мету, зміст і якість тьюторської 
діяльності. Прийнято рішення про щорічне проведення Університету 
тьюторства. У 2013 році другий ЧУТ відбувся на березі чорного моря в 
Одесі. А влітку 2014 університет тьюторства пройшов на Далекому Сході.  

Діяльність Тьюторської асоціації має широкий спектр. Асоціація, 
насамперед, виявила мету і завдання своєї організації. 

Метою діяльності Асоціації є: 
 об’єднання вчених, вчителів, методистів, викладачів, 

проектувальників, керівників, батьків – усіх, хто підтримує ідеї тьюторства, 
для подальшого вдосконалення та практичного засвоєння. 

Для досягнення поставленої мети Асоціація покликана вирішувати такі 
завдання: 

• розробка та реалізація програми зі створення інституту тьюторів – 
педагогів – наставників; 

• розробка методичних рекомендацій, проектів нормативно-правових 
актів, спрямованих на підтримку і розвиток тьюторства; 
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• організація курсів з підготовки тьюторів; 
• проведення тестування з виявлення педагогів, здатних і готових 

прийняти на себе обов'язки тьютора; 
• розробка та реалізація програм щодо створення в навчальних закладах 

посад тьюторів; 
• розробка програм і методик з підготовки тьюторів; 
• розробка технологій тьюторської діяльності; 
• координація діяльності членів Асоціації з розробки та реалізації 

програм вдосконалення освітнього процесу; 
• розробка та реалізація відкритих комплексних науково-освітніх 

програм підвищення кваліфікації кадрів; 
• реалізація розробок Асоціації для необмеженого кола осіб; 
• участь у розробці та сприянні практичної реалізації наукових 

концепцій з різних аспектів освітнього процесу; 
• участь у підготовці та реалізації державних та регіональних програм 

вдосконалення освіти та виховного процесу у зв’язку з порядком, 
встановленим законом; 

• організація незалежних соціологічних досліджень серед викладачів та 
педагогів, серед учнів з тематики статутної діяльності Асоціації; 

• організація та проведення конкурсів серед педагогів – наставників; 
• участь у реалізації державних та інших освітніх програм і проектів; 
• сприяння встановленню міцних зв'язків у міждержавних освітніх 

установах та організаціях; 
• розвиток контактів із зарубіжними освітніми центрами та проведення 

спільних наукових досліджень в галузі освіти; 
• надання консультативних та інших послуг в галузі освіти; 
• створення в рамках Асоціації постійно діючого клубу тьюторів; 
• заснування премій для педагогів і викладачів, що успішно реалізують 

програму тьюторів; 
• організація наукових та освітніх курсів, шкіл, семінарів, майстер-

класів, конференцій, симпозіумів; 
• створення в мережі Інтернет тьюторських сайтів для консультування 

учнів, педагогів та батьків; 
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• організація міжнародного обміну і стажувань за науковими і освітніми 
програмами за тематикою Асоціації; 

• інформаційне обслуговування.  
З метою координації зусиль педагогічного колективу й підвищення 

ефективності роботи в Українському гуманітарному ліцеї Київського 
університету ім. Тараса Шевченка запроваджено розподіл функцій між 
учителями та педагогами-кураторами. Учитель несе відповідальність за зміст 
та організацію навчання, забезпечує розвиток пізнавальних і творчих 
інтересів, керує процесом самоосвіти учнів. Педагог-куратор здійснює 
виховання з урахуванням мети навчального закладу, організує учнівський 
колектив і створює в ньому атмосферу взаємоповаги, доброзичливості та 
творчості. Він також створює в колективі такі умови і стосунки, що сприяють 
інтелектуальному, творчому, фізичному розвитку й саморозвитку учнів. 
Педагогічний колектив делегує кураторові повноваження наставника й 
помічника учнів для їх особистого і професійного самовизнання. Він є 
виразником, представником інтересів учнів перед усіма суб'єктами 
навчально-виховного процесу та забезпечує поєднання педагогічного і 
батьківського впливу. 

В свою чергу ініціатори відродження Єлисаветградської гімназії 
усвідомлювали, що трансформувати традиційне освітнє середовище 
колишньої Кіровоградської школи №5 можна лише шляхом ініціювання 
процесів інноваційного розвитку. Побудова системи індивідуального 
педагогічного супроводу є основою інноваційного освітнього проекту 
«Гімназія –  2000».  

Тьюторство в Україні лише починає розвиватися, але школи та гімназії, 
які взяли на себе відповідальність у запровадженні такої системи, показують 
неабиякі результати. З цього можна зробити висновок, що тьюторство має 
великі перспективи у майбутньому. 
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За нашим дослідженням, соціальний маркетинг – це напрям, що 

використовує інструменти маркетингу для покращення життя різних верст 
населення і суспільства. Тому, можна вважати благодійний маркетинг, як 
один із найважливіших концепцій і практик соціального маркетингу. 
Зазначимо, що  рівень  розробки даної проблематики ще недостатній. 
Сьогодні, практичне і теоретичне значення благодійності  для України  
обумовлене: низьким рівнем життя, збільшенням кількості літніх людей в 
будинках пристарілих, дітей позбавлених батьківської любові та 
малозабезпечених сімей, тобто, велика кількість людей, які  потребують 
допомоги. Зауважимо, що існує  багато галузей, які не можуть  гідно існувати 
без благодійності: наука, культура, спорт, мистецтво. 

Наголосимо, що причин та мотивів для благодійності дуже багато. 
Традиційно можна визначити  широкий  спектр психологічних, моральних та 
економічних мотивів.  

Слід зазначити, що одним із рушійних сил благодійності виступає 
альтруїзм. Згідно зі словником української мови «альтруїзм - це 
безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати для інших 
своїми особистими інтересами» [3, с. 37]. Важливим є також, такі мотиви, як 
створення іміджу, репутації, пряма реклама. Відмітимо, що мотиви 
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відрізняються в залежності від типу суспільства. Наприклад, для 
слов’янських, православних благодійність несе в собі моральний аспект, 
проявляється в  моральній відповідальності перед загалом, якщо є 
можливість, та за покликом душі, вони вважають своїм обов’язком 
допомогти нужденним. Однак, основні допомоги нужденним, мають 
надаватися зі сторони держави. Але не кожна держава має розквіт своєї 
економіки. Тому, без допомоги великого і малого бізнесу, компаній та 
корпорацій, благодійних фондів – просто не можна вирішити такі глобальні 
проблеми, як: боротьба з безробіттям, допомога дитячим будинкам, сиротам 
та сім’ям, які знаходяться на межі виживання, хворим на СНІД, онкологію. 
Всі вони потребують великого фінансування, тому, завдання благодійного 
маркетингу привернути та утримати  благодійників, щоб надавалися не 
одноразові акції допомоги, а на систематичних добровільних засадах.  

Акцентуємо увагу на тому, що існує багато стереотипів, стосовно 
благодійних внесків, частіше негативних, які не дають в повій мірі 
реалізувати себе на практиці. І ця проблема, має відношення до 
благодійності, як можливої маркетингової діяльності. Благодійністю не охоче 
займаються, так як, деякі побоюються  рекету, не хочуть «виділятися», коли 
більша частина населення знаходиться на межі бідності і т.ін. Через це 
благодійність  часто буває анонімною та разовою.  Для подолання «кризи» 
благодійності, на наш погляд,  треба змінювати мислення суспільства, так як 
благодійна допомога виступає в якості важливого способу укріплення 
суспільного духу, появи взаємної  довіри, коли більш забезпечені члени 
суспільства  проявляють допомогу найменш  захищеним і нужденним.  

Аналіз наукових джерел показав, що сьогодні  склалася  наступна 
елементна структура  благодійної діяльності:  

• Суб’єкти благодійності, благодійники; 
• виконавці благодійної роботи; 
• благоотримувачі; 
• держава. 

Зазначимо, що до суб’єктів благодійності відносять – організації та 
підприємців, звичайних городян, які надають безкорисливу допомогу. Серед 
них можна виокремити філантропів та піклувальників. Філантропи – це 
бізнесмени, інколи чиновники, як добровільно жертвують кошти для 
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нужденних. Піклувальники – це фізичні особи, які надають систематичну 
організаційну, а також матеріальну підтримку, на безкоштовній і 
довготривалій основі в суспільно корисних цілях [1, c. 87]. 

Теоретичний аналіз наукової літератури, показав, що до елементів 
благодійності також відносять спонсорство та державні організації.  Так, 
вони надають різну по видам і розмірам допомогу нужденним верствам 
населення, однак, як правило, роблять це практично на комерційній основі та 
за рахунок соціальних фондів, спеціально виділених у бюджеті. Тому і 
спонсорство, і державні організації, доречним буде віднести до «непрямих» 
благодійників.  

Виконавці благодійних робіт – це організації та особи, які знаходяться 
між благодійниками та благоотримувачами [1, c. 88]. До цієї структури, 
можна віднести добровольців, наприклад, волонтерів. Тобто, тих людей, які 
пропонують свою допомогу не через  матеріальну винагороду, а для 
задоволення соціальних і духовних інтересів. 

Благоотримувачі –  організації і особи, які отримують благодійну 
допомогу [1, c. 88]. Часто в цій якості виступають найбільш нужденні, 
соціально незахищені верства населення, а також, благодійна допомога 
надається освітнім установам, засобам масової інформації і багатьом іншим 
галузям.  

Держава – одна з найголовніших суб’єктів благодійності. Встановлює 
«правила» благодійної діяльності.  

Доцільно відмітити, що однією зі складових благодійного маркетингу є 
фандрейзинг. Дослідження показало, що це сфера діяльності зі збору та 
накопичування коштів із зовнішніх джерел фінансування, таких як: гранти, 
субсидії, пожертвування , але виключно добровільні,  спонсорські внески і 
тому подібне.  

Наголосимо, що менеджери з фандрейзингу використовують різні 
методи для досягнення цілей своєї діяльності. Найбільш вживаними можна 
зазначити наступні: 

• участь у спільних проектах і отримання цільового фінансування за 
програмами міжнародних організацій; 

• організація спеціальних заходів щодо збору коштів (благодійних 
вечорів, аукціонів, концертів, спортивних змагань); 
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• реклама. Зауважимо, що реклама часто є малоефективним методом, 
хоча охоплює більшу аудиторію. Акцентуємо увагу на тому, що реклама 
може бути у вигляді розміщення спеціальних статей – звернень до ЗМІ, 
відеороликів для показу на спеціальних заходах, установки рекламних щитів, 
поширення буклетів, календарів, розклеювання плакатів, що відображають ту 
чи іншу проблему, вирішення якої життєво необхідно. Одним із сучасних 
видів реклами є розміщення банерів на порталах Інтернету, розсилка 
звернень через підписні адреси електронною поштою; 

• співпраця з волонтерами – людьми, що віддають добровільно свій час, 
знання, професійні навички заради благородних цілей; 

• колективна співпраця людей; 
• розсилка листів подяки. Відмітимо, що цей інструмент 

використовується для встановлення більш тісних контактів з учасниками 
благодійних заходів. Метою розсилки листів є  привернення уваги осіб, що 
виявили зацікавленість, до співпраці на постійній систематичній  основі. 

Отже, дослідження показало, що в Україні ця сфера діяльності, як 
професіональна, майже  не розвинута. Але над цим треба працювати, адже це 
дає можливість професійно займатися  зборами кошт для вирішення 
соціальних завдань, реалізовувати цілі соціального маркетингу. 

Благодійний маркетинг – це сукупність заходів, цілеспрямованих на 
ефективне рішення соціальних проблем на основі створення  репутації 
благодійних організацій, отримання ними зовнішньої підтримки та 
ефективного  вкладення отриманих коштів  та передачу їх на благо іншим [1, 
с. 89]. Існує необхідність застосування маркетингового підходу в цій 
діяльності, так як, «вклад» різним групам населення здійснюється на основі 
спеціальної, цілеспрямованої маркетингової діяльності. 

Перспективами подальшого дослідження є пошук  найбільш 
ефективних методів  та технологій реалізації маркетингової благодійної 
діяльності, розробка та введення чітких  законодавчих актів, які будуть 
максимально стимулювати її, та розвиток культури доброчинної діяльності 
серед населення та підприємців. 

 
Література:  
1.Акімов Д. І. Соціальний маркетинг: навч. посібник / Д. І. Акімов. – К. : 

 



Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України 
 

90 

Знання, 2008. –  143 с. 
2.Куц С. О. Фандрайзинг АВС // С. О. Куц. – К. : Центр філантропії, 

2008. – № 1. –  192 с. 
3.Словник української мови: в 11 томах – Том 1. – 940 с. 

 
 

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 

 
Катерина Ухаркіна 

магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної 
діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
Науковий керівник – ст.викладач Яковенко О.І. 

 
В сучасних умовах життя роль людини на виробництві дуже змінилась, 

змінився зміст праці, це пов’язано з інноваціями, які з кожним днем все 
більш розвиваються, змінились пріоритети у системі цінностей персоналу, 
підвищилась значущість самоконтролю та самодисципліни. Тому питання 
формування ефективного кадрового складу є в наш час важливим, а саме 
формування кадрового потенціалу навчального закладу є особливо 
актуальним. 

Найважливішими в структурі потенціалу вищої школи є кадрові 
ресурси – це трудові можливості закладу, здатність персоналу до 
генерування ідей, ефективна робота, його освітній, кваліфікаційний рівень, 
психофізіологічні характеристики і мотиваційний потенціал. 

Для того, щоб дати основні характеристики кадровому потенціалу, 
виділяють такі основні показники, як кількісні та якісні. 

До кількісних належать: чисельність працівників в освітньому закладі, 
професійно-кваліфікаційний склад, статевий склад, середній вік працівників; 
обов’язково стаж роботи в закладі в цілому і на певній посаді, а також 
укомплектованість освітнього закладу кадрами (визначається рівнем 
заміщення посад). 

До якісних показників відносять:  індивідуально-кваліфікаційний 
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потенціал кожного працівника закладу - його професійні характеристики; 
індивідуальні професійні характеристики – професійний досвід, соціально-
психологічні особливості, конкурентоспроможність працівника; соціально-
психологічні й організаційні параметри групової динаміки, до них відносять: 
групову згуртованість, соціально-психологічний клімат, організаційну 
культуру та цінності закладу тощо. 

Як зазначала професор Ірина Сергіївна Каленюк, кадри для освіти – це 
випускники вищих навчальних закладів, а також особи, які проходять 
систему післядипломної освіти в аспірантурі та докторантурі. Тому можемо 
сказати, що питання кадрового потенціалу є важливим в освітній галузі. Це 
пов’язано з тим, що на відміну від інших підприємств і організацій, на яких 
перевага при створенні продукту віддається техніці (механізмам, машинам, 
автоматам, конвеєрам), освітні продукти створюються  в основному завдяки 
праці педагогічного і науково-педагогічного персоналу, яку не можна 
замінити працею ніяких механізмів. 

В системі освіти викладач є головним суб’єктом, а отже вищезазначені 
параметри підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
визначають загальну ефективність освітньої діяльності. 

На нашу думку одною з важливих проблем кадрового потенціалу в наш 
час є процес старіння педагогічних та науково-педагогічних кадрів. Як 
зазначають вчені, у вищій школі України працює більше 192 тис. 
педагогічних і науково-педагогічних працівників. У різних формах наукової 
та науково-технічної діяльності університетів беруть участь понад 5 тисяч 
докторів та 28 тисяч кандидатів наук . Відмітимо, що половина докторів у 
вищій школі – це особи віком 60 і більше років. Серед кандидатів наук майже 
третина у віці 60 і більше років. Крім того, спостерігається відтік 
перспективної творчої молоді в інші сфери діяльності та за межі України. 
Проблема старіння наукових кадрів існувала завжди. На думку вчених, 
першою причиною того, що навчальні заклади не поповнюються молодими 
кадрами, докторами і кандидатами наук є відсутність потужних наукових 
розробок в закладах освіти та незадовільна робота аспірантур і докторантур. 

На сьогоднішній час капіталом сучасного суспільства стає людина, яка 
має бажання розвиватися, здатна до пошуку нових знань та прийняття 
нестандартних рішень, яка здатна швидко та ефективно реагувати на зміни. 
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Тому сьогодні освіта – це не тільки основний фактор соціального й 
економічного прогресу, а й основа формування кадрового потенціалу. Але 
потрібно мати детальну характеристику персоналу, проаналізувати кожного 
із працівників та відповідність кваліфікації до посади, щоб визначити шляхи 
підвищення ефективного використання кадрового потенціалу та зростання 
продуктивності праці. 

Насамперед, необхідно : 
• організувати всім працівникам без винятку атестацію на 

відповідальність теоретичних і практичних знань своїй посаді чи робочому 
місці; 

• позбавитися некваліфікованих і малокваліфікованих працівників, на 
їхні місця прийняти кваліфікованих і висококваліфікованих на конкурсній 
основі з числа своїх працівників із тих що приймаються на дане 
підприємство; 

• запровадити конкурсно-контрактну систему прийому всіх працівників 
дотримуватися умов контракту; 

• відстоювати можливості вчасно проводити службову ротацію кадрів; 
• організувати перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників в 

закладі; 
•  вивільнені місця працівників, що звільняються з виходом на пенсію 

замовити працівниками свого підприємства та новими кадрами; 
•  регулярно інформувати колектив про вакансії і про перспективу 

навчального закладу; 
• створити систему матеріального заохочення всіх працівників, кожна 

добра ініціатива, новація, що ведуть до росту продуктивності праці, має бути 
врахована, оцінена та відповідно оплачена; 

• вчасно вирішувати соціальні питання ,створити належні умови праці і 
відпочинку; 

• створити у колективі позитивний психологічний клімат, проводити 
заходи ,що зміцнюють колектив; 

•  керівнику навчального закладу постійно підвищувати свій авторитет, 
завоювати у колективі до себе довіру та повагу. 

Отже, ефективна діяльність навчального закладу безпосередньо 
залежить від управління кадровим потенціалом.  
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Тому в першу чергу необхідними заходами вважаємо такі: 
−    впровадити системне планування роботи з персоналом; 
− звернути особливу увагу на якісний склад вищого керівництва, тому 

що від професіоналізму та його майстерності залежить здатність навчального 
закладу зберегти конкурентні позиції; 

− мінімізувати заборгованість із виплати заробітної плати; 
Можемо зробити висновки, що формування кадрового потенціалу 

підприємства є складним та довготривалим процесом, потрібно постійно 
співпрацювати з навчальними закладами, заохочувати нове покоління до 
освітньої сфери, розробляти нові системи мотивації та результативності 
персоналу, прислуховуватися та співпрацювати з ним, щоб спільна праця 
була результативною для кадрового складу та, саме головне,  для вихованців 
навчального закладу. 
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Науковий керівник – викладач Тірон О. А. 

 
Лижний туризм в Україні має вже більш ніж сторічну історію. Саме в ті 

часи сягають перші лижні подорожі по Карпатах. Організаційно він зміг 
сформуватися у 50-ті роки ХХ століття – коли з’явилися перші осередки 
(секції) лижного туризму в містах України. Найбільшого свого розвитку і 
масовості в Україні лижний туризм досягнув на початку 90-х років ХХ 
століття, коли у спортивні лижні походи щорічно ходило кілька тисяч 
чоловік, а комісії з лижного туризму існували практично при всіх обласних 
федераціях туризму.  

Практично у всіх країнах, територією яких простягається Карпатський 
хребет, є престижні та всесвітньо відомі гірськолижні і інші спортивні 
курорти. І лише Україна до кінця не використовує цієї переваги у напрямі 
створення гірської зимово-відпочинкової індустрії. Подібна галузь 
рекреаційного середовища спроможна забезпечити істотні надходження до 
бюджетів усіх рівнів, дати імпульс до соціально-економічного поступу 
карпатських областей, стати повштохом формування сучасного туристичного 
іміджу України [3, c. 34].  

Незважаючи на природну привабливість, легку транспортну 
доступність, умовно помірні ціни, відсутність мовного барєра та інші 
принади «зелених легенів Європи», більшість українців, закоханих у 
гірськолижний спорт, все ж таки віддають перевагу подорожам за кордон  – 
до сусідніх Словаччини, Польщі та більш віддалених Туреччини і Австрії. На 
запитання, чому ж вони не обирають Українські Карпати, наші 
співвітчизники, відповідають: замало інформації про курорти та реклами про 
них, нерозвинена інфраструктура, низький рівень сервісу, зумовлений майже 
повною відсутністю конкуренції. Та і, зрештою, елементарна інерція 
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подорожей за кордон, укорінена в думці «там краще», яка, своєю чергою, 
ґрунтується на масовій рекламі вітчизняних туроператорів. 

В України, на сьогодні, функціонують чотири основні гірськолижні 
курорти, це – Буковель, Яблуниця, Славсько та Драгобарт. 

Гори розташовані на території 4 областей України: Львівської, 
Закарпатської, Івано-Франківської і Чернівецький. Регіон також умовно 
поділяється на 2 частині – Прикарпаття і Закарпаття. Прикарпаття – це Івано-
Франківська і Чернівецька області, Закарпаття – Закарпатська область. 
Частина Львівської області також розташована на території гір (південна 
частина). 

Кожен гірськолижний курорт має свою специфіку, особливості 
територіального розташування, однак при цьому всім властиві диспропорції, 
які нівелюють їхній суспільно-економічний потенціал:  

• незадовільний стан автодорожніх комунікацій,  
• фізично та морально застаріла техніко-технологічна база, 
•  нерозвинене середовище правового та економічного регулювання 

процесів інвестиційного забезпечення,  
• слабкий розвиток допоміжних інфраструктурних складових 

рекреаційної сфери,  
• малоефективні організаційно-економічні методики управління 

господарськими процесами,  
• марнування рекреаційного потенціалу природних екосистем унаслідок 

деструктивного господарювання [2, c. 53]. 
До пріоритетних напрямів державної політики в галузі туризму і 

рекреації належать:  
• удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі 

туризму; 
• забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі 

економіки України;  
• заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії 

туризму; 
• створення нових робочих місць; 
• розвиток вїзного та внутрішнього туризму, сільського (зеленого), 

екологічного туризму; 
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• розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на 
світовому туристському ринку;  

• створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом 
спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного 
та інших видів регулювання;  

• забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для 
дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян 
шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб [1, c. 68].  

Нині гірськолижний туризм став одним з найважливіших соціально-
економічних явищ, що впливають на розвиток окремих гірських територій, 
країн і регіонів. При його розвитку виявляється сильний мультиплікативний 
ефект на багато галузей, що сприяє сталому соціально-економічному 
розвитку територій. На жаль, в Україні поки не приділяється належної уваги 
розвитку гірськолижного туризму, хоча його економічна вигода визнана у 
всьому світі. Наслідком цього стала відсталість існуючих вітчизняних 
гірськолижних туристичних центрів від світових стандартів і нездатність їх 
задовольнити зростаючий попит на гірськолижний відпочинок. Низький 
рівень сервісу і швидко зростаючі ціни приводять до переорієнтації 
вітчизняних любителів гірськолижного туризму на закордонні гірськолижні 
туристичні центри. 

 
Література:  
1.  Беркович В. І. Тенденції та перспективи розвитку туристично-

рекреаційної галузі в Закарпатській області  /  В. І. Беркович. – Львів : Вид-во 
Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2010. – 320 с. 

2.  Гулич О. І. Рекреаційний потенціал Українських Карпат та сучасний 
стан його освоєння / О. І. Гулич. – Львів : Вид-во Ін-ту регіональних 
досліджень, 2004. – 143 с. 

3.  Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, 
шляхи реалізації / В. С. Кравців, В. К. Євдокименко, М. М. Габрель, М. В. 
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діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
Науковий керівник – викладач Гилка У.Л. 

 
Більшість публікацій, що висвітлюють питання стратегій діяльності 

суб'єктів господарювання, стосуються стратегій фірм, корпорацій тобто 
великих компаній. Значно менше практично орієнтованих досліджень 
присвячені стратегіям діяльності малих підприємств (МП). Зважаючи на те, 
що переважна більшість новостворених МП, а саме 70-90%, припиняють 
діяльність в перші роки існування, актуальним є правильне визначення 
цільових пріоритетів щодо стратегій діяльності саме на початкових етапах 
життєвого циклу (ЖЦ). 

Найбільш поширеною концепцією ЖЦ підприємства є п’ятиетапна 
модель, яка графічно представлена на мал. 1, а). Зміст діяльності підприємств 
на зазначених етапах ЖЦ виглядає наступним чином. 

1. Етап зародження: формулюються  мета і завдання, визначаються 
характеристики бізнесу, акумулюються фінансові кошти, готуються 
необхідні ресурси. 

2.  Етап створення: здійснюється реєстрація підприємства і його  
організаційне становлення, налагоджується виробнича і комерційна 
діяльність. 

3.  Етап зростання: метою є нарощування обсягів продажу, можливе 
розширення ринків збуту, підвищення прибутку. 
4.  Етап зрілості: відбувається оптимізація використання ресурсів і 
максимізація прибутку, утримання частки ринку, диверсифікація діяльності і 
пошук нових стратегій.  

5. Етап спаду: знижуються обсяги продаж, доходи і прибуток, назріває 
фінансова криза,  метою є збереження ринкової позиції, а завданням постає  
розробка антикризової стратегії.    
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Наведена на рис. 1а)  конфігурація етапів ЖЦ виглядає ідеалізовано 
узагальненою, проте, на практиці вона є  притаманною для певної частки 
підприємств, але тільки декілька відсотків МП виживають після трьох років 
діяльності. На мал.1 б), в), г) наведено, три  інші варіанти ЖЦ малих 
підприємств. На мал.1.б) представлений варіант ЖЦ, згідно якого мале 
підприємство в результаті успішного розвитку переростає у середнє, а 
згодом, за оптимістичного сценарію, і у велике підприємство. Значна 
кількість всесвітньо відомих сьогодні  гігантів сучасної економіки, 
розпочинали діяльність з малого бізнесу. 

Найяскравіші приклади: «Макдональдс», що виріс з дешевої закусочної 
братів Макдональдс; Apple, Hewlett Packard, Microsoft, Dell, Google,  історія 
старту яких звучить як казка: «двоє молодих людей в гаражі...».  

 
Мал. 1. Конфігурації варіантів реалізації життєвого циклу малого 

підприємства 
На мал.1в) представлений протилежний варіант, який можна 

потрактувати як песимістичний, згідно якого підприємства припиняють  
діяльність внаслідок банкрутства на початкових етапах  ЖЦ, починаючи з 
першого року діяльності.  

Для багатьох малих, а надто  мікропідприємств, характерним 
оптимістичним варіантом  ЖЦ є такий, що зображений на мал. 1г). До 
типових прикладів таких підприємств  належать наступні: мініпекарні,  кафе, 
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пральні, хімчистки, ремонтні і сервісні пункти, фермерські господарства. 
Окремим випадком МП, для яких характерна конфігурація ЖЦ за варіантом  
мал. 1г), є виробничі підприємства, що співпрацюють в кооперації із 
великими підприємствами в якості постачальників певної продукції. Таке 
явище «Manufacturing sub-contracting relationships» є поширеним в багатьох 
країнах  [1]. Постійну дохідність таким МП забезпечують великі компаніїї-
споживачі завдяки довгостроковій програмі гарантованих закупівель 
продукції.  

Таким чином, ті, хто започатковує власну справу, мають потенційно 
багатий спектр можливостей розвитку бізнесу, але навіть на другому і 
третьому етапах ЖЦ більшість підприємців припиняють діяльність [2].  
Дослідники малого бізнесу серед головних причин передчасного припинення 
діяльності МП визначають слабку підготовленність підприємців та 
неефективне управління [3]. Зокрема, можемо зазначити неправильне 
розуміння початківцями мети та завдань діяльності на кожному з етапів ЖЦ, 
яке відоме під терміном «неусвідомлена некомпетентність» [4]. Також 
відомо, що людський фактор для малих підприємств є більш вирішальним 
ніж для великих підприємств: «Від великих підприємств малі відрізняються 
залежністю від управлінських або адміністративних здібностей   особи, яка 
веде справу. Якщо здібності її обмежені, то фірма не може розвиватись навіть 
за дуже сприятливих умов» [5, с. 93].  

Виходячи з цього, пропонується концептуальне розуміння цільових 
пріоритетів МП на кожному з етапів ЖЦ, яке має практичну корисність для 
підприємців (табл.1).  

Таблиця 1. 
Характеристика цільових пріоритетів малого підприємства на етапах 

життєвого циклу 
Етапи життєвого 

циклу 
Головна мета 
підприємства 

Ключове завдання менеджменту 

Перший цикл  
 Зародження Формування профілю 

бізнесу  
Забезпечення якості бізнес-планування 

Становлення Вихід на ринок   Організація збалансованої діяльності 
Стабілізація Фіксація позиції на ринку Налагодження взаємодії із зовнішнім 

середовищем 
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Зрілість  Формування іміджу 
підприємства 

Забезпечення ефективної стійкої 
діяльності (гарантований дохід, 
рентабельність) 

Другий цикл, 
можливі варіанти: 

  

Пролонгована 
діяльність 

Адаптація Забезпечення надійної довгострокової 
діяльності 

Розширення 
масштабів діяльності  

Структурна 
трансформація  

Адекватне забезпечення зміни 
компонентів бізнесу (оргструктура і 
оргкультура, персонал, інвестиції, 
стратегічне планування тощо) 

Спад діяльності Режим антикризового 
менеджменту 

Скорочення витрат, утримання точки 
беззбитковості 

Організаційна 
трансформація 
(приєднання, злиття) 

Перехід до іншої 
парадигми бізнесу 

В залежності від нових реалій 

Третій цикл: багатоваріантність 
 
В таблиці представлений не один безперервний лінійний цикл 

життєдіяльності певного підприємства, а низка з кількох послідовних циклів, 
які  можуть реалізовуватися на практиці в залежності від результатів 
попереднього сценарію розвитку підприємства.  Наведені в колонках 
«Головна мета підприємства»  і «Ключове завдання менеджменту» 
формулювання співідносяться за змістом як мета і засіб її досягнення. На 
підставі зазначених   цільових пріоритетів підприємство має розробляти і 
реалізовувати  адекватну програму практичних дій. Така тріада – «мета – 
завдання – програма дій» – за умови обгрунтованої реалізації щонайменше 
убезпечить підприємство від провалів і банкрутства і, тим самим, в 
загальному масштабі призведе до скорочення показників смертності МП.  
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Процес продажу турпродукту клієнту включає: 
• прийом клієнта в офісі та встановлення з ним контакту; 
• визначення потреб і мотивуючих факторів клієнта у виборі певного 

типу відпочинку; 
• підбір і пропозиція турів; 
• оформлення правовідносин і розрахунок із клієнтом; 
• інформування покупця про специфіку обраної країни. 

Обслуговування клієнта не обмежується лише процесом продажу 
турпродукту. На рівень обслуговування впливають різні чинники – 
кваліфікація і досвід персоналу, особистісні якості продавця, його зовнішній 
вигляд і багато іншого. Під обслуговуванням розуміється система трудових 
операцій, корисних дій, різних зусиль, які здійснюють виробники сервісного 
продукту по відношенню до споживача, задовольняючи його запити і 
надаючи йому передбачені блага та зручності [1, с. 72]. 

У менеджера, що працює в туристській фірмі, є важлива перевага перед 
іншими торговими агентами.  Першочергове завдання будь-якого менеджера 

 



Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України 
 

102 

– розслабити клієнта, дати йому можливість відчути комфорт від 
обслуговування. Майбутній турист, на відміну від інших покупців, має бути 
внутрішньо розслаблений, у нього вже хороший настрій, якщо, звичайно, 
співробітник турфірми його не розчарує. На сьогоднішній день у 
вітчизняному туристичному бізнесі основним видом конкуренції стає не ціна 
і асортимент пропозицій, а якість сервісу. Однак більшість туристських 
підприємств до цього не готове. 

Неякісне обслуговування туристів в офісі пов'язане з нешанобливим 
ставленням до клієнта. Якщо у менеджера на обличчі написано: «вас багато, 
а я один», то це може обернутися для туристської фірми економічною 
катастрофою. Психологічно некомпетентного співробітника ризиковано 
допускати до обслуговування клієнтів. 

Заслуговує на критику і звичка багатьох менеджерів «на око» 
визначати ступінь платоспроможності клієнта, щоб вирішити, чи варто на 
нього витрачати час. Таке ставлення до людей не тільки образливо, але і 
неефективно. Актуальною проблемою обслуговування туристів є невміння 
продавати туристичний продукт. До цієї проблеми можна віднести 
відсутність цілого ряду навичок спілкування, незнання потрібної інформації 
та невміння її подавати. 

На рівень обслуговування клієнтів при покупці туру впливають такі 
фактори: 

• наявність комфортабельного офісу і засобів якісного обслуговування 
(меблі, оргтехніка і т. д.); 

• метод продажу; 
• кваліфікація персоналу; 
• можливість формування турпослуг за бажанням клієнта; 
• дотримання встановлених правил продажу; 
• ступінь використання коштів внутрішньофірмової реклами та 

інформації; 
• зовнішній вигляд співробітників, доброзичливість. 
Причому чималу роль у підтримці якості обслуговування туристів 

необхідно відводити і самому офісу. Чистота, акуратність, наявність офісних 
меблів, оргтехніки, а також кваліфікований і доброзичливий персонал – все 
це в сукупності має в своєму розпорядженні потенційних клієнтів і робить 
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вплив на конкурентоспроможність товарів, що реалізуються. 
Обслуговування туриста в офісі починається з прийому, встановлення 

контакту і виявлення його потреб. При цьому співробітник турфірми завжди 
повинен пам’ятати, що туристи купують не властивості турпродукту, а 
користь, яка з ним пов'язана. Тому основою обслуговування туриста буде не 
сам туристський продукт і його характеристики, а вигода. У свою чергу, щоб 
знати, що є вигідним для туриста, необхідне вивчення його потреб. Для 
цього, в першу чергу, рекомендується встановити психологічний контакт з 
клієнтом [2, с. 37]. 

Представлення турпродукту завжди ґрунтується на аргументації. 
Здавна запорукою успішної торгівлі було вміння показати товар лицем. У 
більшості компаній існують стандарти презентації товару, що враховують 
психологію сприйняття. Для підвищення ефективності торгівлі доцільно 
виявляти винахідливість, малюючи клієнту картину тих благ і вигод, які він 
отримає в результаті споживання туристського продукту. Менеджер з 
продажу турпродукту повинен знати і застосовувати декілька ключових 
аргументів, за допомогою яких можна вплинути на клієнта. А саме: 

• Міркування безпеки. Деякі люди володіють підвищеною 
тривожністю. Якщо клієнт прагне, перш за все, убезпечити себе від затримок 
транспорту, крадіжок, укусів отруйних комах, попадання в райони з 
нестабільною політичною ситуацією і т.п., то у презентації на перше місце 
варто висувати гарантію безпеки маршруту, репутацію туристської фірми, 
надійність і якість обслуговування. 

• Економія коштів. Є туристи, які не люблять заощаджувати під час 
відпочинку, але при виборі місця перебування і порівнянні цін на тури 
виявляють порядну скупість. Якщо менеджер відчув, що клієнт прагне до 
економії чи хоче проявити підприємництво, купити тур по найбільш низькій 
ціні, то потрібно сфокусувати увагу саме на цьому. Під час презентації 
співробітнику турфірми слід створити для «бережливого» покупця ілюзію 
розумності вибору кращого туру по найприйнятнішою ціною. 

• Новизна і оригінальність маршруту. Існує категорія туристів, для 
яких новизна та оригінальність маршруту – найважливіший мотив для 
здійснення поїздки. Ці клієнти ніколи не виберуть заїжджені традиційні 
маршрути. Вони хочуть стати учасниками тих нових турів, про які тільки що 
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промайнула реклама по телебаченню або в журналах. 
• Комфортність. Це не тільки основа і необхідна умова повноцінного 

відпочинку, а й дієвий аргумент при виборі та комплектації пакету 
туристських послуг. Для більшості туристів цей тип аргументу буде одним з 
головних. Але особливо до нього сприйнятливі клієнти раціональні та 
практичні, з аналітичним складом розуму. Хоча в тій чи іншій мірі даний 
аргумент корисно застосовувати для всіх потенційних споживачів 
туристських послуг. 

• Престижність туру. Туризм не тільки сприяє підняттю престижу 
людини в очах оточуючих, але і є неодмінним засобом підтримки певного 
соціального становища. Якщо ми хочемо зіграти на марнославстві і 
честолюбство клієнта (а хто з нас не хоче бути значущим), то слід 
підкреслювати унікальність і престижність пропонованого туру, його 
рідкість і ексклюзивність. 

• Популярність туру. В основі цього аргументу лежить механізм 
наслідування. Цей механізм затягує людей, так як думати самостійно, 
знаходити власні рішення – це важка робота, яка не всім до смаку, та й 
неможливо у всьому і завжди покладатися тільки на свій розум – доведеться 
у своїй біографії повторити весь шлях людства, відкриваючи вогонь, колесо і 
т.п. Тому люди, прагнучи з ліні або зі здорового глузду економити свої 
інтелектуальні сили, йдуть шляхом наслідування. Так що менеджер зможе 
вплинути на клієнта, сказавши йому, що останнім часом цікавий його 
маршрут користується шаленою популярністю. Це «піділлє олії у вогонь». 

• Вірність традиціям. Прихильність до того чи іншого виду відпочинку 
може бути пов’язана не тільки зі смаками та уподобаннями людини, але і з 
його реальними фізичними та фінансовими можливостями. Деякий 
консерватизм туриста, пов’язаний з його пристрастю до певного виду 
туризму, маршрутом або сезону, також може служити непоганим козирем 
для менеджера [3, с. 40]. 

Часто менеджери туристських фірм стикаються із запереченнями 
клієнтів. Спроба вплинути на вибір клієнта, чинити на нього тиск неминуче 
вибуває захисну реакцію з його боку. Заперечення клієнта можуть носити як 
психологічний, так і логічний характер. 

 Туриста може насторожувати дуже багато чинників. У нього може 
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бути цілий комплекс причин, щоб відмовитися від поїздки. Ці причини 
можна назвати бар’єрами до подорожі. Для більшої частини населення 
бар’єрами до подорожі є: 

• вартість турпродукту; 
• дефіцит часу; 
• обмеження по здоров’ю; 
• життєвий цикл сім’ї; 
• дефіцит інтересу; 
• страх і безпеку. 

Під час обслуговування туристів в офісі менеджер має справу з 
безліччю питань і заперечень. Від клієнта часто можна почути: «Мені 
потрібно подумати», «Це занадто дорого (ризиковано)», «Я вже там був», 
«Це не для мене (це не в моєму смаку)», «Чому я повинен вірити Вам?» і т. п. 
Причому деякі заперечення можуть настільки далеко відвести від продажу 
путівки, що угода може взагалі не відбутися. Саме тому менеджер 
туристської фірми повинен вміти ефективно усувати заперечення клієнта. 

Щоб усунути заперечення, менеджер сам повинен бачити і 
підкреслювати позитивні сторони туристського продукту, але в той же час 
знати і не замовчувати про негативні, якщо вони стали очевидні клієнту. 
Потрібно самому налаштуватися на позитивне сприйняття, а вже потім 
налаштувати і потенційного туриста [3, с. 45]. 

Логічним завершенням обслуговування туристів в офісі є подальший 
контакт з клієнтом. Туристська фірма завжди зацікавлена в тому, щоб клієнт 
залишився задоволений послугою, оскільки це забезпечує можливість 
подальшої взаємодії. Задоволений клієнт приведе іншого, а незадоволений 
закриє дорогу відразу чотирьом. 
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