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PECULIARITIES OF MODERN MONETARY AND CREDIT POLICY OF THE 
CENTRAL BANK (BANK OF RUSSIA) OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. The article outlines the specific character of the monetary policy of the Central 

Bank of the Russian Federation within the framework of the inflation targeting regime. Possible 
ways of stimulation, their interaction with currency interventions are considered. The goals and 
objectives of monetary policy in the current economic situation are discussed. 

Key words: Russia, Central Bank, monetary policy, economic policy, money supply. 
 

Introduction. Modern monetary policy refers to the direction of the state 
economic policy which is most frequently discussed and rightly criticized by the 
publicists. This statement is confirmed by the fact that the problems of inflation 
growth, the "skipping" exchange rate, the ambiguous consequences of monetary 
policy affect the interests of virtually all participants in the market economy. 
Undoubtedly, the development of the economy of any state is determined by the 
development of monetary relations in the economy. The general state of the economy 
of any country depends to a greater degree on the state of the monetary and credit 
sphere. In most countries, 75 to 90% of the money supply consists of bank deposits 
and only 10-25% of central bank. 

Monetary policy of the state is an element of the state's economic policy, at the 
same level as the fiscal, structural, foreign economic policy, etc. The macroeconomic 
objectives of monetary policy coincide with the applied goals of economic policy. 
The main goal of state regulation of the economy is to achieve macroeconomic 
equilibrium with the rates of economic growth optimal for a given country. At the 
macroeconomic level, it is necessary to highlight the enormous importance of 
monetary policy in the process of forming, distributing and redistributing the national 
income, in organizing and planning the money turnover. At the microeconomic level, 
the importance of monetary policy is to ensure the stability and reliability of each 
financial and credit organization, the profitability of their activities, the liquidity of 
their assets, the compliance of their activities with the needs of customers. 

In order to identify the features of the modern monetary policy of the Bank of 
Russia, it is necessary to clarify its definition, because in modern conditions there are 
different interpretations of it in different sources . 

The analysis of recent research and publications. In the economic literature, 
monetary policy, as a rule, is characterized as a policy of the central bank. In the 
comments to Federal Law No. 86-FZ of 10.07.2002. "On the Central Bank of the 
Russian Federation (Bank of Russia)," monetary policy is defined as part of a single 
state economic policy, manifested in the impact on the amount of money in 
circulation with the aim of achieving price stability, ensuring the maximum possible 
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employment of the population, as well as growth of the real volume of production 
[1]. 

"Monetary policy is part of the state economic policy aimed at improving the 
welfare of Russian citizens" - this definition is given on the official website of the 
Central Bank (Bank of Russia). [1] 

 In the Large Legal Dictionary, the following definition can be found: 
"Monetary policy is a set of measures in the sphere of monetary circulation and credit 
aimed at regulating economic growth, containing inflation, ensuring employment and 
equalizing the balance of payments; it serves as one of the most important methods of 
state intervention in the process of reproduction. The Central Bank of the Russian 
Federation in cooperation with the government of the Russian Federation develops 
and implements a unified state monetary policy aimed at protecting and ensuring the 
stability of the ruble.”[2] 

In Wikipedia, a publicly available multilingual universal Internet encyclopedia 
with free content, the following definition is given: "Monetary policy is a policy of 
the state, affecting the amount of money in circulation with the aim of ensuring price 
stability, full employment of the population and growth in real production". [3] 

Thus, generalizing all the above statements, it is possible to formulate the 
following. Monetary and credit policy is an integral part of the economic policy of 
the state, the main strategic goals of which are to ensure economic growth and 
increase the welfare of the population. 

The main goal of the state monetary policy is to ensure price stability, reduce 
inflation, increase the real volume of gross national product and efficient 
employment. Achievement of this goal is possible through the implementation of 
activities in the monetary policy that are carried out slowly, are distributed over time 
and do not have a quick reaction to changing market conditions. Therefore, it is 
necessary to divide (relatively) the objectives of monetary policy. 

Results of research. The tactical, or intermediate aim of the monetary policy 
in Russia can be considered both stabilization of the exchange rate, and inflation 
targeting. In this regard, the current monetary policy is oriented to more specific and 
easily achievable goals, such as determining the level of mandatory reserves, fixing 
the amount of money in circulation, determining the refinancing rate of commercial 
banks. 

The choice of an intermediate goal can be determined by the degree of 
independence of the Bank of Russia, its functions in the economy, its tasks, and the 
degree of economic liberalization. The intermediate goals of monetary policy are 
closely interrelated. Thus, in the development of measures of monetary policy the 
Bank of Russia will have to accept the market rate of the national currency, but in a 
freely convertible currency, it seeks to fix the interest rate at a certain level. And, on 
the contrary, the Central Bank needs to take into account the emerging level of the 
interest rate when choosing the objectives of monetary policy associated with 
restrictions on the exchange rate. If the Central Bank aims to maintain a real interest 
rate at a positive level to stimulate investment, then it must simultaneously pursue an 
inflation targeting policy, etc. 
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The monetary and credit policy of the state in the economic literature, as a rule, 
is regarded as "narrow", ensuring the stability of the national currency by conducting 
currency interventions, changing the size of the refinancing rate, and "broad", which 
affects the amount of money in circulation. 

In the conditions of low monetization of the economy (the ratio of the money 
supply M2 to GDP is at the level of 45%, for example, in China the same ratio is at 
the level of 195%), the Bank of Russia has the opportunity to increase the money 
supply, based on the targeted nature of the increase in this offer and its orientation in 
the real sector. Some experts estimate the ratio of the money supply to the gross 
domestic product at the level of 80-90% as a minimally comfortable value for the 
economy, which, under the conditions of the current modern Russian monetary 
system, will not lead to a significant increase in inflation. [6] 

The Federal Law "On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of 
Russia)" establishes the role and responsibility of the Bank of Russia for conducting a 
unified state monetary and credit policy. 

The functions of the Central Bank in Russia have their own peculiarities. 
Being, in fact, a "mega-regulator", the Bank of Russia performs traditional functions, 
such as coordination and control of the activities of commercial banks (this is the 
responsibility of similar Central banks of other countries). But at the same time, the 
Bank of Russia also carries out supervision and controlin other markets that are 
adjacent to the banking business. These are first of all, financial markets and the 
insurance market. Nevertheless, the key basis of the Bank of Russia's activity is 
connected with monetary policy. [7] 

The Bank of Russia, together with the Government of the Russian Federation, 
annually develops the "Main Directions of the Unified State Monetary and Credit 
Policy". The need for the Bank of Russia to develop monetary policy is primarily due 
to the fact that it allows regulating, managing and rationally organizing the 
relationship between financial intermediaries and the real economy concerning the 
return of cash. As is known, it is credit relations that prevail over current monetary 
conditions (for example, in countries with a developed market economy, there are no 
cash payments). 

Conducting monetary policy is impossible without stable functioning of 
financial markets, the main operating link of which is the credit system. Therefore, it 
is necessary to consider the monetary policy of the Bank of Russia in indissoluble 
connection with the development of the objectives of the entire banking system of the 
country. The Bank of Russia combines the conduct of monetary and credit policy 
with the supervision of the work of credit institutions, the number of which in Russia 
is declining every year. Thus, according to the Information on Registration and 
Licensing of Credit Institutions in 2017 as of December 1, 2017, the Bank of Russia 
registered 924 credit organizations, including 868 banks and 56 credit organizations. 
(Table 1). At the same time, the Bank of Russia, in fact, is the only supervisory 
authority in the country. [4] 

The question of the number of functioning banks that is optimal for the Russian 
economy is still debatable as some experts and workers of the Russian banking 
business believe that further reduction of the total number of banks will favorably 
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affect the Russian economy. The banking system, consisting of large banks, in their 
opinion, will be more effective from the point of view of risk management and 
attraction of assets. 

Table 1  
Information of the registration of credit institutions in 2012-2017 

№ 
 

Registration of 
credit institutions 

As of 
01.12.2012 

As of 
01.12.2013 

As of 
01.12.2014 

As of 
01.12.2015 

As of 
01.12.2016 

As of 
01.12.2017 

1 

Registered by the 
Credit Institutions 
of the Bank of 
Russia or on the 
basis of its decision 
by the authorized 
registering 
authority, total 

1 094 1 074 1 052 1 024 978 924 

2 
 

including:  
-banks 

1 028 1 002 980 950 911 868 

3 
- non-bank credit 
institutions 

66 72 72 74 67 56 

 
The Bank of Russia implements monetary policy within the framework of the 

inflation targeting regime, and its priority is to ensure price stability, that is, to 
achieve stable low inflation. In connection with the unfavorable political situation, 
the consequences of the global economic crisis and other factors, the inflation rate in 
2014 and 2015 sharply increased in comparison with the previous years. Currently, 
taking into account the structural features of the Russian economy, the Russian 
president and the government set the target to reduce inflation to 4% in 2017 and 
keep it near this level in the medium term perspective. 

Table 2 
Inflation rate in Russia for the period from 2012 to November 2017 [5] 

Years 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 г. 

(as of 
01.11.17 ) 

Inflation 
rate 

6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 4,96 

 
In view of the time-shared nature of the effect of the monetary policy on the 

economy, the Bank of Russia, when making decisions, proceeds from the forecast of 
economic development and risk assessment to achieve the inflation target in the 
medium-term time horizon, and also considers possible risks for sustainability of 
economic growth and financial stability. [1] 

The nature and peculiarities of monetary policy depend on the specific 
situation in the economy, on the state of finances and money circulation in the state. 
It should be noted that the point of view on the regulation of the monetary sphere has 
undergone significant changes. Over time, the number and quality of measures 
conducted by the state increased with the aim to regulate monetary circulation. 

A peculiarity of Russia's monetary policy is a sharp change in the principles 
and conditions of the implementation of monetary policy as a result of the August 
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1998 crisis. The transformation of the post-Soviet centralized economy into a market 
economy necessitated not just reorganization of the existing banking system, but in 
fact the creation of a new one. The formation of monetary policy in the transition 
period of the emergence of market relations in Russia was caused by the interaction 
of two groups of factors. First of all, it is the specific character of a special stage in 
the development of the economy. In this case, it is the implementation of the 
transition from a centrally planned economic system that existed in the Soviet period 
to a modern mixed economy of a market type. The second group of factors can 
include specific socio-economic and political conditions in which this transition takes 
place. 

The economic policy of the state in the transition period is characterized by the 
fact that a stable economic system has not yet been formed, which has the property of 
self-regulation and development of the system from within. In a modern mixed 
economy of the market type, state regulation together with market regulation forms a 
single mechanism, they complement each other and ensure the functioning of the 
whole system. 

Conclusions. The influence of the second group of factors on monetary policy 
was associated with the initial socio-economic and political conditions in which the 
transition to the new economic system was carried out. Transitional processes in the 
Russian economy were accompanied by a decline in production, unemployment, a 
break in the economic ties that had been established over the years. In such 
conditions, economic destabilization is manifested in the imbalance of aggregate 
supply and demand, inflation, and a significant deficit of the state budget. 

Until recently, the main instruments of monetary regulation were, on the one 
hand, interventions of the Central Bank in the foreign exchange market, and on the 
other hand, the restraining activities of public authorities represented by the Ministry 
of Finance. The situation was complicated by the fact that the Bank of Russia and the 
budget fulfilled the final function with different intensity at different times. 

It should be noted that the instruments at the disposal of the Bank of Russia in 
general correspond to similar instruments of the Central Banks of the developed 
countries of the world. However, compared to developed countries, the Bank of 
Russia uses them to an incommensurably lesser degree, and in some cases, with less 
efficiency. 
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APPLICATION OF THE STAKEHOLDER THEORY IN MANAGING 

CORPORATE COMMUNICATIONS 
 

The growing dynamic of the environment in which present-day business entities operate, as 
well as the changing parameters of that environment, give rise to new challenges in managing 
them. The need arises to expand and deepen ties between a business entity and the relevant 
stakeholders. Stakeholder theory deals with the question of both maximizing the benefits for an 
organization and, at the same time, making sure it fulfils its social responsibility role. Its 
application makes it incumbent upon the leadership to keep up to date their own beliefs about the 
role of their business in society, while at the same time streamlining all activities pertinent to the 
management of corporate communications. 

 
Introduction. One of the key issues facing business organizations today is the 

increasing complexity and dynamic of the environment they operate in. In recent 
years, the state of that environment has been characterized by volatility and the 
unpredictability of possible changes. In such circumstances, the adaptive capabilities 
of an organization and of its management system to respond to even the most sudden 
and unexpected changes in the external environment become a major prerequisite for 
the effective implementation of its communications policy [2]. 

The specific adaptive abilities of a business organization are expressed in its 
business goals, the manner in which it is managed and the communication system it 
has in place. The volatility of the environment and the probability of changes in it 
determine the necessity of a communication policy aimed at increasing the adaptive 
abilities of the organization and its management system in such a way as to curb the 
momentum of its corporate behaviour while ensuring an agile and flexible response 
even to the most unexpected changes.  

The adaptive ability and the capability for rapid response to changes in the 
surrounding environment are among the most important and valuable qualities of a 
properly structured communication system. 

With the advances in communication technology, we are witnessing a veritable 
revolution in the generation, dissemination, accessibility and use of knowledge [4]. 

The problems of corporate management in general, and of corporate 
communications in Bulgaria in particular, have not been the subject of numerous or 
diverse studies or discussions. The reason for that lies in the fact that the share of 
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major shareholding organizations within the structure of Bulgaria’s economy is quite 
limited. Besides, there are differences in both terminology and substance between the 
notion of ‘corporate management’ as adopted in both theory and practice, and the 
concept of ‘management of a public shareholding company’, as properly applied to 
the Bulgarian reality. Thus it proves impracticable to directly transplant models and 
methodologies for studying corporate management for use in the management of a 
Shareholding Company.  

It is common practice, universally accepted ‘by consensus’, to use in both 
scientific research and for practical purposes the notion of ‘corporate management’, 
in order to denote the design of institutions that induce and assure a loyal attitude to 
shareholders while increasing the sum of all benefits for the various stakeholders. It is 
this understanding that underlies a broader interpretation of the term. In a more 
narrow sense, corporate management refers to such a system by which public 
shareholding companies are managed and controlled. For the purposes of the present 
article, we will be using the concept in its broader meaning. 

The need to assign rights and responsibilities, as well as to monitor these, 
comes from the separation of ownership and management of shareholding companies 
of different types. Corporate management aims to resolve problems through a more 
favourable conduct on the part of managers with respect to their shareholders, which 
is adopted as the central tenet of stakeholder theory. Thus the boards of directors 
become an important tool of corporate management, as they assume the control 
functions over the management of the company on behalf of the shareholders. 

The term stakeholder is used both in the general theory of management and in 
the domain of communications management. It denotes an individual, an organization 
or role whose interests are affected by the decisions or general conduct of the 
organization. It is those interests that determine the specificities of communication 
that occur between parties in their attempts to establish domination or reach a 
compromise. 

Theoretical overview. The rapid development of the economy and society, 
technical progress and the increase in the volume of incoming information place the 
company in a situation where it needs to position itself in such a way as to strengthen 
its interaction with its customers, consumers, would-be partners and other social 
groups. Such new conditions demand that greater attention should be paid to the role 
and importance of communication systems, and to their improvement. 

One option in that context is to apply stakeholder theory in analysing and 
designing an organization’s communication systems. 

Another important tendency is the increased openness of the environment in 
which Bulgarian companies operate. They find themselves under the growing 
influence of an ever increasing number of entities (stakeholders) and must, therefore, 
take their specific requirements on board. 

Stakeholder theory views the issue as maximizing benefits for the organization 
as well as its social responsibility, making it incumbent upon senior management to 
constantly update their views about the role of their business in society. 
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Stakeholder theory is relatively seldom applied in business practice, hence the 
shortage of empirical research regarding its implementation. This makes the subject 
matter of the present article particularly relevant and current.  

Scholarly interest in the topic of stakeholder theory arises also from the 
permanent distrust on the part of actual or would-be shareholders in the professional 
management of the company. To restore trust and a proper balance, most of the 
present day researchers, codes1 and laws address primarily the direct inclusion of, and 
communication with, those stakeholders. In recent years, it has been proven in both 
theory and practice that businesses should not rely on their shareholders for funding 
alone, but should use their interest and productivity as well. 

Therefore, a stakeholder must be regarded from the perspective of 
communication that leads to genuine cooperation. More and more companies become 
aware that their narrow focus on increasing the value of their shares or their profit 
margin is rather limited. Therefore the past decade has seen a growing interest ion 
stakeholder theory. This fact is due in part to the sheer scale of the importance and 
impact of the decisions made by large businesses on their stakeholders. 

Social relations change and such a qualitatively new environment necessitates a 
review of even standard communications within the framework of the corporation. 

Stakeholder theory presupposes a modern understanding of the irreversibility 
of integration processes between society and the business sector. It is here that the 
need for prerequisites for promoting individual initiative, voluntary integration and a 
constructive attitude with respect to the system of values is most relevant. As a 
whole, modern corporate communications may turn out to be value-based. 

The specificities of corporate communication management are defined by their 
subject matter, their agent and target.  

The subject matter of corporate communication includes: 
 Modelling of the environment; 
 Modelling of ideas and messages; 
 Social relationships and the rationalization of these; 
 Points of conflict and dealing with crisis situations; 
 Stabilizing the public and information environment; 
 Development of a system of values attuned to the interests of globalism and 

integration processes. 
In summary, one can say that the subject matter of corporate communication 

management encompasses the direct application of a specific corporate policy. 
The agent of corporate communications is the source of information, which is 

also a managerial factor with respect to the communication process. 
The quality of the agent as a managerial factor defines the agent, in parallel 

with that, as a de facto participant in social processes and specifically, in the sphere in 
which it operates (politics, business, administration, social work, culture, etc.). 

The agent of corporate communication does not change its essential features, 
irrespective of the type and kind of organization. This provides grounds for a 
successful modelling of the communication system. 
                                                           
1  In Bulgaria, e.g.: National Code of Good Practices in Corporate Management 
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The target of corporate communication management are organizational 
structures within and outside the organization, parts of society or society as a 
whole. The extent of focusing on the target depends on, and is determined by, the 
interest, goals and intentions of the agent of corporate communication. In this 
context, it is necessary to know that at a certain point in time in the communication 
process, the target of corporate communication also becomes an active player in the 
building of communication channels.  

An understanding of modern corporate communication is impossible without 
consideration of the communication technology used in them. That technology is 
very close in its form to the one used in the so-called integral communications. There 
is a creative mixing of forms and methods of communication such as: document 
flow, intranet, internet marketing, propaganda, public relations, advertising, 
public opinion surveys, political analyses, expert assessments and comments, etc. 
Characteristic of corporate communications is that the mixing of those elements is a 
function of the pursuit of long-term goals and intentions. 

A defining characteristic of the modern systems of corporate communication 
management is the possibility for streamlining the communication system by 
restructuring information channels, selecting a specific communication technology 
and techniques through which specific ideas and intentions of the corporate agent are 
to be realized. From that perspective, corporate communications create an all-new 
communication culture, one that qualitatively changes the status of the agent and 
target, and is thus influenced by the social and information environment. 

In practical terms, the process of communication has some inherent 
characteristics: 

 It involves a dynamic transfer of data; 
 It builds sustainable formal channels with mechanisms for managing the 

direction and speed of the information flow; 
 It envisions locations (points) for precise evaluation, formulation and 

adaptation of the information, which are then factored into the design of the 
communication system; 

 There is a need for specific knowledge and skills for management of the 
communication process.  
From the perspective of the goal of this analysis, of special importance is one 

of the characteristics of modern corporate communication, namely, the 
professionalization of communication channels. Such channels take shape when there 
is a need to transmit and receive information, respectively to have an agent that 
transmits information and an agent that receives it.  

Here the professionalization of communication channels makes it incumbent to 
have clear sources of information, a clearly framed audience and clear rules of 
interpretation of the information. It is such clarity that makes it possible for the 
communication process to become transparent, which is a mandatory condition with 
respect to the standard of good corporate management. In addition to all that, there is 
a marked increase in the professionalism of all those directly involved in the handling 
and interpretation of data: managers, employees, representatives of governmental 
institutions, public activists and figures. 
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For an effective system of corporate communications it is especially important 
to have guaranteed communication feedback. Without feedback it is impossible to 
implement to the full any corporate communications strategy and design. A sine qua 
non in the provision of feedback is to ensure the availability of mechanisms of access 
to information. The problem of ‘access to information’ also directly relates to 
cultivating a professional attitude towards communication. In practical terms, the 
existence of feedback means that communicating parties would open up to a 
sufficient extent their own information fields, by regulating the conditions for 
information to flow in both directions.  

The psychological prerequisites for communication are another successful 
factor for the effectiveness of a communication system. Above all this concerns the 
impact of subjective factors: the moral and ethical norms adopted by the 
communicating parties; the nature of the values on the basis of which the essence of 
messages is built; the willingness or reluctance for communication; the parties’ 
assessment of what is true and what is false, expressed through the extent to which 
information is manipulated. In general, what can be said about those psychological 
prerequisites for communication is that the human factor is the thing that determines 
the adequacy of communication or the challenges to effecting it. 

Underlying stakeholder theory is the perceived function of a business entity 
within society. From a historical perspective, the theory has evolved along the line of 
the interrelation between American-style shareholder thinking and what can be 
termed shareholding capitalism in Europe (also known as ‘German type’). In the 
whole discussion about corporate management, which includes protecting the 
interests of shareholders, of credit institutions (banks), of the state and the 
community, it is the shareholders that are invariably in the center. In recent years 
companies are becoming increasingly aware that the effort to drive share price ever 
higher is too narrow a pursuit, particularly because the strategic resources coming 
into play today are by no means exclusively financial. Thus, for example, staff 
commitment and control have an impact not only on the financial resources of 
shareholders but also on other stakeholder parties that contribute their respective 
tangible or intangible resources. 

A key task of corporate management, as far as communication is concerned, is 
to create the most favourable environment in which the business goals of the 
organization can be attained. In the quest for adaptation mechanisms capable of 
adjusting the communication system to the relevant environment, it is inevitable that 
we should also analyze the phenomenon of ‘information environment’. According to 
N. Palashev, ‘an information environment is a dynamic and mobile agglomeration of 
communicational and informational characteristics ensuring the veracity of the 
information being transmitted and received and its transformation into knowledge.[3] 

The connecting link between the various characteristics and conditions of a 
corporate communications environment is the human factor. In this context, it is 
regarded in two main aspects: 

1. The human factor as the target of communication; 
2. The human factor as the agent of communication. 
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Bearing in mind the characteristics of the information environment and the 
place and importance of the human factor, one can identify a range of conditions for 
the effective realization of modern corporate communication: 

 Organization and management of the relationship between the agent and the 
target of communication. This means developing and enforcing rules and 
norms in defining the status of the agent and target that are relevant to the 
subject matter of communication. 

 Analysis of problems in communication and eliminating negative tendencies in 
the communication process. 

 Overcoming existent and potential psychological issues encountered by the 
agent and target of communication. The key here is to find the way to a higher 
degree of publicity and personified representation. At the core of this is the 
imposition of a hierarchy in communicating at personal level, within the 
framework of institutionalized communication. 

 Existence of a specific and clear framework of communication channels. In 
other words, a modification of the behavioural pattern of both the agent and the 
target of communication is necessary. 
Modern corporate communications are in a position to offer working 

communication models, through which to cultivate an adequate manner of thinking, 
behaviour and realization of goals and objectives. A key objective is the preparation 
and promotion of managerial decision making aimed at the protection of am interest 
that is common for the stakeholders. The environment contains a multitude of active 
participants in the communication process, who are in dynamic interrelations among 
themselves, thus triggering a continuous need for adaptation of the communication 
system. In this context, the promotion of a psychological readiness to take on board 
the thesis of acceptable compromise is another task for modern corporate 
communications to fulfil. 

Internal communication within the company is one of the most important tasks 
in the field of human resources management. Those who focus on good internal 
communication can have a positive impact on the atmosphere at the workplace and 
ensure that all members of personnel have a consistent corporate image.  

Another advantage derived from good internal communication is employee 
motivation. Anyone who promotes regular dialog should know where action is 
necessary and where hidden potential exists. This also enables a company to raise its 
overall efficiency. 

Internal communication is also part of the corporate identity of a company. It 
serves the purpose of promoting a sense of community. This helps strengthen the 
corporate culture that imposes rules of conduct and norms. In that manner, employees 
bring out into the community the messages they receive through internal 
communication within the company. When optimized, internal communication 
predisposes towards full mutual understanding in the internal corporate environment 
while maintaining the strategies of corporate positioning. 

In general terms, internal communication can be structured at the level of the 
company or a team. Internal communication can be organized directly or indirectly, 
unilaterally or multilaterally.  
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A properly functioning communication process in corporate management is 
important for the success of, and impacts many areas within the company. The 
common goals are promoting the awareness of employees, their orientation, 
motivation and feedback. Here one should bear in mind that this is not only a matter 
of transmission of information, pure and simple, but of having employees appreciate 
and understand the information that is fed to them. Among the specific objectives of 
communication in corporate management are, e.g.: 

 The smooth conducting of operations. 
 The swift making of decisions, involving as many people as possible. 
 Keeping employees informed about ongoing events in the company. 
 Building confidence and promoting a ‘sense of self’. 
 A good working environment. 
 Promoting cohesion and teamwork. 
 Increasing employee motivation and satisfaction. 
 Accurate assignment of tasks and thus, assumption of clear responsibilities. 
 Gaining a positive reputation. 
 Reducing employee insecurity in periods of crisis. 
 Employee loyalty. 
 Creating a good corporate culture. 
 Connecting individual areas of the company into a network. 
 Effective staff retention. 
 Debunking or avoidance of rumors. 

Table 1 
The constructive approach to the management of corporate communications 

 
Source: Own observations 
As was already pointed out, a key objective for modern corporate 

communications is to establish the parameters of communication channels. Here the 
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aim is to enable a streamlining of communication channels in terms of their key 
parameters: length, capacity, reliability, feedback. 

The goals and objectives of modern corporate communications derive from the 
business goals of the organization and the quest for better corporate management. A 
constructive approach is applied to the management of these. The author interprets 
that approach through the following principles and processes (Table 1). 

The revolution in technology has very visibly increased the interactivity of the 
audience that can be reached through communication. As a result, each company 
becomes increasingly dependent on the opinion and attitude of each of its 
stakeholders, who have an ever stronger influence on it. Today’s consumers, 
suppliers, business partners, non-governmental organizations etc. have broad access 
to diverse sources of information and have control of, and an impact on, the 
information flows. 

Thus, no organization is the sole source of information about itself anymore. 
This fact adds some significant considerations to the universal communication model 
linking the agent and target of communication. Respectively, the communication 
links between the organization and each of the structures connected to it, both within 
its internal and external environment, cannot be explored as a linear model. 
Independent channels of information are formed in parallel with, and in relation to, 
those communication links by temporary groups of stakeholders (environmentalists, 
local communities, etc.), which disseminate information from their own perspective 
and sources. Thanks to digital technology, the audiences receive information via 
different channels and are in a position to compare and analyze it[6]. 

Conclusion. The concept of responsible corporate management is based on 
stakeholder theory and is methodologically applicable to the design and improvement 
of a corporate communication system, subject to the following restrictions: 

1. We identify as the agent of the corporate communication system the Board of 
Directors and its obligations with regard to information and communications, 
as provided by law. 

2. Abidance by the principles of good corporate management presupposes 
additional commitments on the part of management to the design and functions 
of the corporate communication system. 

3. The guidelines for improvement if the communication system are defined 
through the standards of corporate social responsibility. This presupposes the 
application of Stakeholder Theory in designing and developing a 
communication system as well as the use of managerial tools for responsible 
conduct in relation to communications. 

4. Designing a communication system through the application of Stakeholder 
Theory is an interdisciplinary exercise that includes within itself the use of 
principles and approaches borrowed from the areas of social management, 
organization theory, information theory, sociology, communication 
management, public relations, etc. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
IMPROVEMENT OF THE ESTABLISHING OF THE CREDIT DEBTS 
ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF 

UNCERTAINTY 
 
Розглянуто особливості організації обліку кредиторської заборгованості 

підприємств. Побудовано оперограму руху товарно-транспортної накладної з відповідним 
складом облікових робіт. Запропоновано введення додаткового розділу в формі №5 
«Примітки до фінансової звітності» щодо обліку кредиторської заборгованості для 
підвищення інформативності та рівня платіжної дисципліни підприємства. 

Ключові слова: облік кредиторської заборгованості, контрагенти, раціоналізація 
документообігу 

 

Рассмотрены особенности организации учета кредиторской задолженности 
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предприятий. Построено оперограмму движения товарно-транспортной накладной с 
соответствующим составом учетных работ. Предложено введение дополнительного 
раздела в форме №5 «Примечания к финансовой отчетности» по учету кредиторской 
задолженности для повышения информативности и уровня платежной дисциплины 
предприятия. 

Ключевые слова: учет кредиторской задолженности, контрагенты, рационализация 
документооборота 

 

In the article are considered the peculiarities of credit debts accounting at the enterprises. 
Also is described the dynamics of consignment note with the corresponding presentation of 
accounting routine. The introduction of an additional section in the form No. 5 "Notes to the 
financial accounting" with regard to credits debts for increasing the information value and level of 
payment discipline at the enterprise. 

Keywords: credit debts accounting, counterparties, rationalization of document flow 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Підприємства в сучасних 
умовах господарювання діють в умовах невизначеності, особливо при 
здійсненні господарських операцій, що пов’язані з розрахунками з 
контрагентами.  Господарська діяльність підприємства супроводжується 
необхідністю використання окрім власного ще й позикового капіталу. 
Зобов’язання у вигляді залученого із зовнішніх джерел капіталу вважаються 
нормальним станом будь-якого підприємства, адже вони – основа 
взаємозв’язків між суб’єктами господарювання. Особливе місце в розрахунках 
підприємства займають зoбoв’язання, майже 80 % пoтoчних зoбoв’язань 
припадає на кредитoрську забoргoваність. Наявність кредитoрськoї 
забoргoванoсті передбачає мoжливість підприємства тимчасoвo кoристуватися 
запoзиченими ресурсами, але прoстрoчена забoргoваність призводить дo 
пoгіршення іміджу підприємства. У сучасних умовах господарювання 
пріоритетне значення для розвитку економічних відносин має своєчасне 
погашення зобов'язань. Порушення умов погашення зобов'язань знижує 
платоспроможність суб'єктів господарювання, негативно впливає на 
ритмічність функціонування підприємств, позначається на фінансових 
результатах діяльності, призводить до зниження рентабельності. З огляду на це, 
суттєве значення має використання достовірної, якісної та адекватної 
інформації щодо заборгованості, яка формується в системі бухгалтерського 
обліку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розрахунків з 
контрагентами розглядалися в багатьох економічних школах. Так, Нобелівські 
лауреати 2016 року Бенгт Холмстрем та Оливер Харт в своєї теорії контрактів 
розглянули регулювання взаємовідносин між контрагентами: контракти здатні 
значно послабити конфлікт інтересів між учасниками економічної взаємодії, а 
тому стають все більш розповсюджені і набувають складних форм [1]. Чим 
краще сформульовані умови договору, тим більше стимулів і мотивів для всіх 
сторін отримати максимальні переваги від кооперації [2]. На рівні підприємства 
ці максимальні переваги можливо досягти також при раціональній організації 
обліку кредиторської заборгованості як складової управління кредиторською 
заборгованістю [3]. Питанням обліку кредиторської заборгованості займаються 
вчені як вітчизняної школи, так зарубіжні. Так, Г. В. Власюк запропонував 
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вести у План рахунків додатковий позабалансовий рахунок 10 «Кредиторська 
заборгованість» [4, с. 42] з відповідними субрахунками, що дозволяють 
контролювати стан заборгованості за кожним договором. Ці позабалансові 
рахунки допомагають стежити за кредиторською заборгованістю, 
контролювати терміни її сплати, показують всю картину щодо заборгованості 
за кожним договором, що дає змогу більш ефективно планувати розрахунки з 
постачальниками та підрядниками. Крім пропозицій введення змін у Плану 
рахунків, робочих рахунків, вчені займаються питанням вдосконалення 
організації документообігу як у фінансовому, так і управлінському обліку. 
М. Д. Біляк запропонував ввести документ – «Реєстр документів до сплати», де 
вказані розрахунки постачальників та терміни їх сплати, кінцеве сальдо за 
кожним рахунком [5]. 

Метою роботи є дослідження особливостей організації обліку 
кредиторської заборгованості у структурній схемі інформаційних потоків 
облікової інформації. 

Результати дослідження. Постачальники – це юридичні або фізичні 
особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, 
матеріалів, палива, будівельних матеріалів, запасних частин, МШП), що 
надають послуги (подачу електроенергії, газу, води, пари тощо), виконують 
роботи (поточний і капітальний ремонт основних засобів тощо) [8]. Розрахунки 
з постачальниками займають вагоме місце в системі розрахункових операцій та 
впливають на формування основної частини грошових надходжень підприємств 
[7]. Від правильної організації розрахунків з ними значною мірою залежить 
організація матеріального забезпечення і постачання відповідно до договірних 
зобов’язань і комерційних угод. 

У нoрмативнo-закoнoдавчій та екoнoмічній літературі поняття 
«зобов’язання» як категорія обліку – це теперішня, визнана підприємством та 
визначена у вартісному вираженні заборгованість перед іншими фізичними і 
юридичними особами, яка є наслідком минулих подій і погашення якої, як 
очікується, спричинить вибуття з підприємства ресурсів, що втілюють у собі 
економічні вигоди. 

Метoдoлoгічні засади фoрмування в бухгалтерськoму oбліку інфoрмації 
прo зoбoв'язання та її рoзкриття у фінансoвій звітності визначено у 
П(С)БО 11 «Зобов’язання» [6]. У міжнародній практиці порядок визнання та 
відображення короткострокових зобов’язань регламентуються відповідно до 
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені 
активи» [9].  

У формі №1 «Баланс (звіт про фінансовий стан підприємства)» 
заборгованість перед постачальниками відображається за сумою погашення, 
тобто у фінансовій звітності в розділі поточних зобов'язань відображається 
сума, яка буде фактично сплачена при погашенні такого зобов'язання.  

Погашення зобов’язання може здійснюватися шляхом: сплати 
кредиторові грошових коштів; відвантаження готової продукції, товарів або 
надання послуг у рахунок одержаного авансу від покупця або у порядку заліку 
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заборгованості; переведення зобов’язань у корпоративні права, які належать 
кредитору (елементи капіталу) тощо. 

Для поглиблення інформативності управлінського обліку стану 
розрахунків із постачальниками необхідно ввести аналітичну таблицю, де буде 
висвітлюватись заборгованість у розрізі кожного постачальника за договорами, 
термінами погашення заборгованості за графіком та фактично. Форма 
документа будується таким чином, щоб відобразити всі операції, здійснювані 
підприємством з конкретним постачальником протягом року (отримання 
товарно-матеріальних цінностей (послуг) за конкретною поставкою; отримання 
передплати за конкретну поставку; оплата заборгованості за раніше отриману 
поставку, інш.). 

Даний документ повинен включати в себе такі дані [5]: поставка товарно-
матеріальних цінностей (послуг); умови продажу товарно-матеріальних 
цінностей (послуг), а саме форму цивільно-правового договору відповідно до 
якої здійснюється поставка, її номер та дата укладання; передплату за поставку 
товарно-матеріальних цінностей (послуг); фактичну заборгованість за даною 
поставкою; заборгованість за попередні поставки; причини виникнення 
заборгованості; дату та суму фактичного погашення заборгованості за 
конкретною поставкою; залишок несплаченої та наявність простроченої 
заборгованості певному постачальнику; інші умови щодо розрахунків з 
постачальниками підрядниками; вжиті заходи щодо погашення заборгованості. 

Аналітична таблиця заповнюється за даними первинних документів: 
договір купівлі-продажу; платіжне доручення; накладна чи рахунок-фактура; 
акт приймання-передачі; авансовий звіт. 

Слід зауважити, що відповідно до змін Правил перевезення вантажів 
автомобільним транспортом в Україні, що затверджені наказом Міністерства 
інфраструктури України від 27.01.2016 р. №26, товарно-транспортну накладну 
(надалі – ТТН) можна оформлювати в довільній формі за умови наявності 
обов’язкових реквізитів документа. Вважаємо, така довільна форма товарно-
транспортної накладної дозволяє кожному підприємству чітко зазначати у 
первинному документі реквізити, що відповідають галузі, виду діяльності, 
формі власності.  

Оперограма руху товарно-транспортної накладної на підприємстві подано 
у табл. 1. 

Розроблений аналітичний документ щодо розрахунків з постачальниками 
пропонується вести протягом року, після чого він закривається та передається 
до архіву, де строк його зберігання складає 3 роки. Залишки ж переносяться в 
новостворений документ наступного звітного періоду. 

Така форма дасть змогу визначити дотримання встановлених у договорах 
термінів постачання товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт) і 
своєчасність розрахунків з ними. 

При раціональній організації управлінського обліку, кредиторська 
заборгованість може стати додатковим та відносно дешевим джерелом 
залучення ресурсів. Саме через те, як будуються відносини з контрагентами, 
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узгоджуються умови договорів, контролюються строки поставки та оплати, в 
найбільшій мірі залежить ефективність використання отриманих ресурсів. 

Таблиця 1 
Оперограма руху товарно-транспортної накладної на підприємстві 
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3 
Завантаження 
матеріалів 

      

4 
Отримання 
матеріалів 

      

5 
Доставка 
матеріалів 

      

6 

Відвантаження 
матеріалів 

      

Джерело: авторська розробка 
 

Узагальнену інформацію щодо кредиторської заборгованості перед 
постачальниками, відповідну до аналітичного обліку кредиторської 
заборгованості за термінами погашення, можна використати для складання 
додаткового розділу в формі №5 «Примітки до фінансової звітності» (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розділ Х. Кредиторська заборгованість перед постачальниками за товари, 

роботи, послуги 
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Разом            
 

Складена фінансова звітність з урахуванням таких даних є більш 
інформативною, якісною та корисною для внутрішніх та зовнішніх 
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користувачів фінансової звітності, створює умови для більш ефективного 
контролю та управління кредиторською заборгованістю перед постачальниками 
за товари, роботи, послуги, що в свою чергу дозволяє усунути негативні 
наслідки її наявності. 

Ведення запропонованих аналітичних документів на підприємстві 
дозволить удосконалити облік кредиторської заборгованості шляхом 
забезпечення чіткого контролю своєчасності розрахунків за кожною поставкою 
товарно-матеріальних цінностей (послуг), тим самим дозволить підвищити 
рівень платіжної дисципліни підприємства. 
Висновки та пропозиції. У ході дослідження було виявлено проблемні 
питання обліку розрахунків з постачальниками, зокрема, відсутність аналітики 
заборгованості за постачальниками та розмежування між поточною 
заборгованістю, термін оплати якої не настав, відстроченою та простроченою. 
Усі ці заходи повинні сприяти вдосконаленню методики обліку та аналізу 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та покращенню 
розрахункової дисципліни підприємства. Перспективами подальших 
досліджень є розробка робочого плану рахунків щодо обліку кредиторської 
заборгованості перед постачальниками та підрядниками, формування типової 
кореспонденції щодо аналітичного обліку, розробка технічної карти 
запропонованих субрахунків тощо. 
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ПІДХОДИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В 
УКРАЇНІ 

 
ПОДХОДЫ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ В УКРАИНЕ 
 

ACCOUNTANCE METHODS OF ADDED VALUE IN UKRAINE 
 

Розглянуто економічний зміст доданої вартості, та сутність податку на додану 
вартість. Проведено порівняння між базою оподаткування податку на додану вартість в 
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Україні та визначенням доданої вартості. Проаналізовано можливості використання даних 
бухгалтерського обліку і звітності для визначення створеної підприємством доданої 
вартості та надані рекомендації щодо до вдосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення управління. 

Ключові слова: додана вартість, податок на додану вартість, база оподаткування 
ПДВ, бухгалтерський облік доданої вартості. 

 

Рассмотрено экономическую суть добавленной стоимости, и суть налога на 
добавленную стоимость. Проведено сравнение между базой налогообложения налога на 
добавленную стоимость в Украине и определением добавленной стоимости. 
Проанализированы возможности использования данных бухгалтерского учета и 
отчетности, для определения созданной предприятием добавленной стоимости и 
представлены рекомендации по поводу усовершенствования учетно-аналитического 
обеспечения управления. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, налог на добавленную стоимость, база 
налогообложения НДС, бухгалтерский учет добавленной стоимости. 

 

Economical point of added value and Added Value Tax are considered in the article. A 
comparison is made between the value added tax base and the definition of the value added itself. 
The possibilities of using accounting and reporting data for determining created added value by the 
enterprise are analyzed, and recommendations are given for improving the accounting and 
analytical support of management. 

Key words: added value, Value Added Tax, tax assessment base of VAT, accounting of 
added value. 

 

Постановка проблеми. Додана вартість – це вартість, яка була створена 
у процесі виробництва на відповідному підприємстві, тобто лише та вартість, 
що є реальним внеском підприємства до вартості продукту. Вона включає: 
витрати на заробітну плату, амортизацію та прибуток цього підприємства. 
Відповідно, вартість сировини і матеріалів, які підприємство придбало у 
постачальників і у створенні яких не приймало участі до доданої вартості 
продукції цього підприємства не включаються. Отже, додана вартість – це 
валова продукція підприємства, або ринкова ціна випущеної продукції, за 
мінусом поточних матеріальних витрат, але з включенням до неї відрахувань на 
амортизацію [5, с. 391].  

Згідно з законодавством багатьох країн, додана вартість є об’єктом 
оподаткування. Сутність податку на додану вартість (ПДВ) полягає у стягненні 
з суб’єкту господарської діяльності до бюджету визначеної частки створеної 
ним доданої вартості виробленого продукту.  

Аналіз публікацій. Вперше, система податку на додану вартість була 
розроблена в Німеччині у 1919 р. Вільгельмом фон Сименсом. Тоді, ПДВ мав 
назву "облагороджений податок з обігу" або "облагороджений обіговий 
податок". Далі над його розвитком працювали деякі французькі професори. 
Використовувана сьогодні система ПДВ, була описана і розроблена 
французьким економістом М. Лоре у 1954 р. [1, с.147].  

Результати. ПДВ був введений на зміну податку з обороту, який також 
входить у ціну товарів та послуг і повністю перекладається на споживача. Але 
податок з обороту передбачає оподаткування всієї валової виручки від 
реалізації товарів та послуг, а ПДВ лише різницю між цією виручкою і сумою 
витрат на сировину, напівфабрикати і послуги, отримані від постачальників.  
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Кожна країна у своєму законодавстві використовує диференційовані 
ставки, що залежать від економічних та соціальних факторів. ПДВ – це податок 
споживання, тому, коли реалізується здебільшого його фіскальна функція, 
зменшується рівень життя громадян, і навпаки, коли ставки ПДВ мінімальні, 
благополуччя громадян збільшується. Стандартна ставка ПДВ в Україні 
складає 20% бази оподаткування і додається до ціни товарів/послуг, згідно з 
Податковим кодексом України. Для порівняння, у Бельгії ставка ПДВ складає 
21%, у Німеччині – 19%, у Великобританії – 20%, у Франції – 20%, у Швеції – 
25% [9].     

Хоча для України ПДВ вважається «молодим податком», але він є 
основним наповнювачем її бюджету, надходження до Державного бюджету в 
Україні від ПДВ складають більше 60% всіх податкових надходжень (рис. 1). 
Станом на 31.10.17 р., цей вид непрямого податку приніс Державному бюджету 
302 666 млн. грн (47,97%), що складає половину всіх податкових надходжень 
до бюджету, або 38,64% від загальної кількості коштів, що надійшли до 
Державного бюджету [2].  
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Рис. 1. Питома вага ПДВ у загальній кількості податкових надходжень до 
Державного бюджету України у 2011-2016 рр. 

Джерело: складено за даними [2]  
 

Дослідження цієї теми є актуальним, тому що існують суперечності в 
бухгалтерському обліку доданої вартості в Україні. Що потребує ретельного 
вивчення економічної сутності доданої вартості та, власне, податку на додану 
вартість, його бази оподаткування, функцій; переваг та недоліків способів його 
обчислення задля реалізації основних засад принципів на яких ґрунтується 
податкове законодавство України; системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління інформацією про додану вартість як основи для формування і 
впровадження в життя економічної політики, спрямованої на функціонування 
макро- і мікрорівня економіки.  
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У цьому напрямі працюють такі автори: Данілов О.Д., Коваленко, Ю.А., 
Князєва О.О., Лютий І.О., Малашенко А.Г., Притскач В., Паєнтко Т.В. та інші.  

Метою статті є порівняння економічної сутності поняття доданої вартості 
та аналіз податкового визначення бази оподаткування ПДВ в Україні задля 
побудови підходів до бухгалтерського обліку доданої вартості в Україні.  

Додана вартість – це частина повної вартості товару або послуги, яка 
утворюється на всіх стадіях виробництва. «Додана вартість є ринкова ціна 
обсягу продукції, виробленої фірмою, за вирахуванням вартості спожитих 
сировини і матеріалів, придбаних нею у постачальників. (…) підраховуючи і 
сумуючи додані вартості, створені всіма фірмами в економіці, можна визначити 
ВНП, тобто ринкову вартість загального випуску» [4, с. 134]. На рисунку 2 
зображено схему розподілу доданої вартості підприємства. 

 
 

Рис. 2. Схема розподілу доданої вартості (ВВП) підприємства 
 
 

Як видно з даного рисунку, повна вартість (ціна) товару (продукції) або 
послуги включає: 

1. Вартість сировини, матеріалів та послуг виробничого характеру, які 
виникають за розрахунками з постачальниками і підрядниками підприємства; 

2. Заробітна плата виробничих працівників з нарахуваннями на неї; 
3. Амортизація та інші витрати, пов'язані з виробничим процесом; 
4. Прибуток, створений в процесі виробництва також є частиною 

доданої вартості і ВВП підприємства, і розглядається як складова власного 
капіталу. 

Отже, додана вартість може розраховуватись за двома методами: 
1-й спосіб: Додана вартість = Вартість продукції – Вартість матеріалів; 
2-й спосіб: Додана вартість = Заробітна плата з нарахуваннями + 

Прибуток. 
За перерахованими методами можна представити формули для 

розрахунку податку на додану вартість. Якщо, ставку податку прийняти за R, 
тоді за першим методом формули будуть такі: R(B – З) = ПДВ; RВ – RЗ = ПДВ, 
де В – вартість продукції, що виготовлені на підприємстві, З – вартість 
матеріалів, що були придбані у постачальників.      
 За другим методом формули матимуть вигляд R(V+М) = ПДВ; RV + RМ 
= ПДВ, де V – заробітна плата робітників відповідного підприємства з усіма 
нарахуваннями, М – розмір прибутку підприємства [6, с. 149-150]. 

Згідно з розділом V Податкового кодексу України, податок на додану 
вартість – це непрямий податок, базою оподаткування якого є договірна 
вартість операцій з постачання товарів або послуг з урахуванням 
загальнодержавних податків та зборів (...), якщо постачаються необоротні 
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активи, то база їх оподаткування не може бути менше їх балансової вартості, 
що склалася на початок звітного (податкового) періоду [8]. 

Отже, якщо звернути увагу саме на визначення доданої вартості як об’єкт 
системи ПДВ (тобто на вартість товару(продукції), що повинно бути базою 
оподаткування для ПДВ виходячи із економічної сутності поняття), і бази 
оподаткування ПДВ, визначеної в Податковому кодексі України, можна 
помітити суттєву різницю. Виходячи з економічного визначення доданої 
вартості, базою оподатковування даним непрямим податком повинна бути 
лише нова вартість, яку підприємство створило в результаті своєї господарської 
діяльності, а виходячи з податкового визначення базою оподаткування ПДВ в 
Україні є договірна (контрактна) вартість товарів, продукції, робіт, послуг, які 
реалізуються, включаючи вартість оборотних і необоротних матеріальних і 
нематеріальних активів, що передаються підприємству (платнику податку) 
покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості 
товарів або послуг [7].   

Насправді, український податок на додану вартість – це, фактично, 
податок з продажу, оскільки, згідно з податковим законодавством, він 
нараховується на загальну вартість товару, що підлягає реалізації. В результаті, 
це збільшує податкове навантаження на споживача, що в свою чергу, з одного 
боку, збільшує податкові надходження до бюджету, і за цей рахунок покриває 
дефіцит Державного бюджету, позитивно впливає на економіку, державу в 
загалі. Але з іншого боку, суттєво погіршує добробут населення, що є 
платником цього податку, а отже погіршує економічне здоров’я суспільства. 

Таким чином, за економічною сутністю податок на додану вартість – це 
форма утримання до бюджету частини доданої (нової) вартості, яка 
визначається двома способами. Перший – по виробництву (витратам на 
виробництво), тобто обчислюється різниця між вартістю реалізованих 
продукції, товарів, робіт, послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво 
й обіг. Другий підхід – за надходженням (по розподілу доходу, 
отриманого/створеного в процесі виробництва), як сума доходів, отриманих від 
виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Використовуючи дані бухгалтерського обліку, можна обчислити 
показник доданої вартості за звітний період. А саме, за першим способом 
додана вартість за звітний період обчислюється як різниця між виручкою від 
реалізації (без ПДВ), облік якої ведеться на відповідних субрахунках рахунків 
70, 71, 74, і вартістю матеріальних витрат, понесених задля отримання цього 
доходу (обороти за кредитом рахунків 20, 21, 22, 28 в кореспонденції з дебетом 
рахунків 23, 91, 94, 97). За другим способом додана вартість може бути 
визначена після аналізу даних відповідних субрахунків синтетичних рахунків 
66, 64, 65, 13, передбачених діючим в Україні Планом рахунків бухгалтерського 
обліку для обліку витрат на оплату праці, соціальні заходи, податки та 79 
рахунку, що має назву «Фінансові результати». Але коло користувачів, які 
можуть використовувати цю інформацію для прийняття управлінських рішень 
обмежено.  
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Держава та всі інші користувачі отримують інформацію про додану 
вартість з обов’язкової звітності, яка складається кожним суб’єктом 
господарювання, а саме з Балансу (Звіт про фінансовий стан), і Звіту про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). В рядку 2000 форми № 2 
відображено чистий дохід від реалізації, у рядку 2500 форми № 2 – матеріальні 
затрати, їх різниця, начебто, і буде доданою вартістю підприємства. Проте, у 
розділі ІІІ «Елементи операційних витрат» – Звіту про фінансовий результат 
(форма № 2) наводяться, крім витрат на виробництво і збут, також витрати на 
управління та інші операційні витрати, яких зазнало підприємство в процесі 
своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього 
обороту. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не 
наводиться [10]. Крім того, у рядку 2500 не показують суми інших доходів, 
отриманих від операційної діяльності підприємства, що пов’язана з процесом 
реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних 
активів, утримуваних для продажу, i групи вибуття.  

Висновки. Отже, податок на додану вартість існує у світовій економіці 
лише 63 роки, в Україні він використовується протягом 25 років ( від 26 грудня 
1992 р.) [5, с.147] . Не дивлячись на те, що ПДВ це «молодий» податок, він є 
основним джерелом надходження коштів до Державного бюджету. Кошти 
якими розпоряджається держава дуже тісно залежать від ставки податку на 
додану вартість і відповідно від розміру надходжень до бюджету. 

Але в Україні база оподаткування ПДВ і власне додана вартість – дещо 
різні поняття. Через те, що оподатковується вся виручка від реалізації 
підприємства, зростає сума податку, який необхідно сплатити споживачу. Що, в 
свою чергу погіршує добробут населення і зменшує його купівельну 
спроможність. Тим паче, що великий розмір податкових платежів для непрямих 
податків прискорює інфляційні процеси, що широко спостерігається в 
українській економіці. Безумовно, ПДВ має безліч переваг і є дійсно 
ефективним податком і забезпечує стабільні надходження до бюджету, але 
оскільки, за базою оподаткування, ПДВ в Україні фактично являє собою 
податок з обороту, доцільно було б його зменшити.  

Основою обліково-аналітичного забезпечення управління є інформація, 
що міститься в даних бухгалтерського обліку і звітності. Для прийняття рішень, 
вона має бути доступною і зрозумілою. Діюча в Україні система 
бухгалтерського обліку і звітності не дозволяє виокремити показник доданої 
вартості, що ускладнює для користувачів процес отримання інформації для 
аналізу економічного стану. Доцільно було б додати до обов’язкових форм або 
статей звітностей інформацію про розмір доданої вартості – основний показник 
економічного стану певного підприємства і суспільства в цілому. 
Перспективою подальших досліджень є розробка питань організації 
бухгалтерського обліку доданої вартості в Україні. 
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ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ США: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ США: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ 

 
TOURIST INDUSTRY OF THE USA: BASIC INDICATORS OF 

DEVELOPMENT 
 

У статті досліджено основні показники розвитку туристичної індустрії США. 
Виділено специфіку туристичного ринку країни. Проаналізовано динаміку туристичного 
потоку, туристичних витрат, зайнятості, оплати праці та податкових надходжень від 
туризму. Наведено основні тенденції пошукових запитів на онлайн-бронювання з 
туристичних веб-сайтів, які агреговані винятково для індустрії туризму США. 

Ключові слова: туризм, туристичний потік, туристичні витрати, зайнятість, 
податкові надходження, прогноз, туристичний експорт. 

 

В статье исследованы основные показатели развития туристической индустрии 
США. Выделено специфику туристического рынка страны. Проанализирована динамика 
туристического потока, туристических расходов, занятости, оплаты труда и налоговых 
поступлений от туризма. Приведены основные тенденции поисковых запросов на онлайн-
бронирования из туристических сайтов, которые агрегированные исключительно для 
индустрии туризма США. 

Ключевые слова: туризм, туристический поток, туристические расходы, 
занятость, налоговые поступления, прогноз, туристический экспорт. 

 

In the article investigational basic indexes of development of tourist industry of the USA. 
The specifics of the country's tourist market are highlighted. The dynamics of tourist flow, tourist 
expenses, employment, wages and tax revenues from tourism are analyzed. The main trends of 
searches for online booking from travel websites are aggregated exclusively for the US tourism 
industry. 

Key words: tourism, tourist flow, tourist expenses, employment, tax revenues, forecast, 
tourism export. 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на стихійні лиха, політичні 
нестабільності та пандемії люди продовжують подорожувати. Н. Деленер 
зазначає, що вислів «життя – це подорож» є найбільш відповідною метафорою 
людства [9]. Протягом багатьох десятиліть, туризм переживає подальше 
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зростання і диверсифікацію, щоб стати одним з найбільш швидко зростаючих 
секторів економіки в світі. Сучасний туризм тісно пов'язаний з економічним 
розвитком і охоплює все більше число нових напрямків. Така динаміка 
перетворили туризм в ключову рушійну силу соціально-економічного прогресу. 

Так, у 2016 р. було здійснено більше 1 мільярда міжнародних подорожей, 
з яких майже одна чверть це – довготривалі мандрівки. Міжнародні туристичні 
прибуття в 2016 році зросли на 3,9%, порівняно з 2015 р. і становили 1,235 млн. 
одиниць. Франція є найбільш відвідуваною країною, в той час як США займає 
перше місце за кількістю довготривалих подорожей. Глобальний експорт 
подорожей 2016 р. оцінюється в 1,5 трильйона доларів з яких 17% припадає на 
США. Таким чином, туризм США займає вагоме місце у світовій туристичній 
індустрії, тому дослідження її показників розвитку набуває пріоритетного 
значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В першу чергу необхідно 
відмітити, що дослідження туризму США в значній мірі знаходились в площині 
географії туристичних ресурсів світу: В.Ю. Воскресенський [1], М.П. Мальська 
[2], І.В. Смаль [7]. 

 Систему підготовки майбутніх фахівців з туризму в США досліджувала 
Л.В. Чорна. У статті автором проаналізовано функціонування як 
однопрофільних, так і багатопрофільних навчальних закладів американської 
системи освіти, вказано на тенденцію закладів до об’єднання на національному 
та міжнародному рівнях задля забезпечення студентам можливості здобуття 
двох спеціальностей, у контексті характеристики освітньо-кваліфікаційних 
рівнів розкрито специфіку комбінованого рівня “бакалавр-магістра”, вказано на 
можливі шляхи творчого використання американського досвіду у вітчизняних 
умовах [8].  

С.М. Пазізіна окреслила тенденції розвитку в’їзного туризму США та 
механізм підтримки туристичної галузі. Механізм підтримки розвитку туризму 
в США включає такі складові, як законодавча база, фінансове забезпечення, 
туристична інфраструктура, адміністративно-візова підтримка, кадрова 
підтримка та інформаційне забезпечення [6, с. 36].  

Дослідження розвитку окремих видів туризму у США зустрічаються в 
працях В. К. Гартнера (сільський туризм) [10, с. 33-42], А.І. Нікітіна, 
С.В. Федорова [3] (екологічний туризм). Н. Деленер досліджує сучасний стан 
туристичної галузі США та пропонує стратегічні рекомендації розвитку [9, с. 
1125-1137]. 

Проте, необхідно зазначити, що у науковій літературі відсутні комплексні 
дослідження основних аспектів розвитку сфери туризму США з точки зору її 
базових показників. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження основних показників 
розвитку туристичної індустрії США, аналіз їх динаміки та наведення 
особливостей ринку туризму країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм у США – це з одного 
боку різноманітна, динамічна галузь економіки, а з іншого – важлива частина 
повсякденного життя та американського бізнесу. Туристична індустрія включає 
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в себе різні сектори починаючи від туристичних агентств та засобів розміщення 
закінчуючи транспортром, роздрібною торгівлею, розвагами. 

На основі дослідження сайтів офіційних органів туризму США серед яких 
U.S. Travel Association [5] та National Travel & Tourism Office [4] можна 
виділити наступні особливості туристичного ринку США: 

 подорожі займають перше місце у експорті послуг США;  
 туризм є високодохідною галуззю (приносить в середньому 2,3 трлн. дол. 

США на основі прямого та непрямого внеску у ВВП);  
 кожне 9-те американське робоче місце залежить від туризму; 
 туризм є однією з 10-ти провідних галузей в 49-ти штатах;  
 пропагування ідеології внутрішніх мандрівок серед населення; 
 висока мобільність населення; 
 туристичні дестинації США забезпечують більшу зайнятість порівняно з 

іншими галузями економіки. 
Туристичний потік США характеризується позитивною динамікою. З 

2010-2016 рр. відбувався приріст туристів (табл. 1).  
Таблиця 1  

Туристичний потік США у 2007-2016 рр., осіб 

Роки 
Туристи 
всього, 

млн. 

Абсолютний 
приріст, +/- 

Внутрішні 
туристи 

Абсолютний 
приріст, +/- 

Іноземні 
туристи 

Абсолютний 
приріст, +/- 

2007 2060,6 - 2004,5 - 56,1 - 

2008 2022,9 -37,7 1964,9 -39,6 58 1,9 

2009 1955,2 -67,7 1900,1 -64,8 55,1 -2,9 

2010 2023,7 68,5 1963,7 63,6 60 4,9 

2011 2060,3 36,6 1997,5 33,8 62,8 2,8 

2012 2097 36,7 2030,3 32,8 66,7 3,9 

2013 2129,6 32,6 2059,6 29,3 70 3,3 

2014 2184,3 54,7 2109,3 49,7 75 5 

2015 2256,2 71,9 2178,7 69,4 77,5 2,5 

2016 2279,8 23,6 2205,1 26,4 77,6 0,1 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [5] 
 

Найбільший абсолютний приріст туристичного потоку спостерігався у 
2015 р. на 71,9 млн. осіб порівняно з попереднім. У структурі туристичного 
потоку виділяють внутрішніх туристів та іноземних туристів. За період 
дослідження 2007-2016 рр. кількість внутрішніх туристів переважає над 
кількістю іноземних туристів. Так, наприклад, у 2016 р. внутрішніх туристів 
було 96,7%, а іноземних – 3,4%. Кількість внутрішніх туристів у 2016 р. зросла 
на 26,1млн. осіб, а іноземних на 0,1 млн. осіб. 

Туристичні витрати – це загальна сума споживчих витрат відвідувача чи 
уповноваженої ним будь-якої іншої особи при підготовці й під час поїздки, а 
також під час перебування в пункті призначення [2, с. 234].  
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У 2016 р. сукупні туристичні витрати зросли на 19,9 млрд. дол. порівняно 
з попереднім і становили 990,3 млрд. дол. США. Абсолютне зменшення витрат 
спостерігалося лише у 2009 р. на 72,7 млрд. дол. США, що пов’язано із 
відлунням світової економічної кризи (табл. 2). 

Таблиця 2 
Туристичні витрати у США (2007-2016 рр.), млрд. дол. США 

Роки 
Сукупні 
витрати 

Абсолютний 
приріст, +/- 

Витрати 
внутрішніх 

туристів 

Абсолютний 
приріст, +/- 

Витрати 
іноземних 
туристів 

Абсолютний 
приріст, +/- 

2007 738 - 645,3 - 92,7 - 

2008 772,5 34,5 667,9 22,6 104,6 11,9 

2009 699,8 -72,7 609,1 -58,8 90,7 -13,9 

2010 747,4 47,6 640,6 31,5 106,9 16,2 

2011 812,7 65,3 694 53,4 118,6 11,7 

2012 854,7 42 728 34 126,7 8,1 

2013 890,7 36 751,2 23,2 139,5 12,8 

2014 941,6 50,9 792,4 41,2 149,2 9,7 

2015 970,4 28,8 813,4 21 157 7,8 

2016 990,3 19,9 836,6 23,2 153,7 -3,3 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [5] 
 

Витрати туристичної індустрії США включають наступні статті: послуги 
харчування, послуги розміщення, транспортні витрати, роздрібна торгівля, 
рекреація та розваги. Як бачимо з рис. 1 у 2016 р. у структурі витрат найбільшу 
частку займають транспортні витрати – 32,94%. Дана тенденція зумовлена тим, 
що як уже зазначалося вище американські туристи характеризуються високою 
мобільністю. Тому вони активно використовують різні види транспорту під час 
мандрівок включаючи, як громадський транспорт, так і власні автомобілі. 
Власні автомобілі або трейлери дуже популярні для сімейного відпочинку по 
внутрішнім туристичним атракціям. Друга позиція у структурі витрат – це 
послуги харчування – 25,09%. Найменші витрати на рекреацію і розваги – 
10,11%, що зумовлено великою кількістю закладів даного сегменту та 
доступними цінами.  

Прямі витрати резидентів та іноземних туристів у США становлять в 
середньому 2,7 млрд. дол. на день, 113,1 млн. дол. на годину, 1,9 млн. дол. за 
хвилину і 31400 дол. США за секунду. 

У 2016 р. прямі витрати на туризм з метою відпочинку у США 
вітчизняними та іноземними туристами становили 683,1 млрд. дол. Це у свою 
чергу згенерувало 106,4 млрд. дол. США податкових надходжень. 

Кожна 4-та з 5-ти поїздок у США здійснюється з метою відпочинку 
(79%). У 2016 році резидентами США було здійснено 1,7 мільярда поїздок. 

Прямі витрати на ділові поїздки у США вітчизняними та іноземними 
туристами, включаючи витрати на зустрічі, заходи та програми стимулювання, 
склали в 2016 р. 307,2 млрд. дол. 
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У 2016 р. жителі США здійснили 457,4 млн. поїздок для ділових цілей. 
Кожен долар, інвестований в ділові поїздки, приносить підприємству в 
середньому 9,5 дол. США. 
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Рис 1. Структура витрат туристичної індустрії США у 2016 р., % 
Джерело: розраховано автором за даними [5] 
 
 

Туристична індустрія США створює робочі місця набагато швидше ніж 
інші галузі економіки. В середньому кількість робочих місць у туризмі зростає 
на 16,6% у рік, тоді як у промисловості – 10,3%. 

Динаміка загальної зайнятості у туризмі США починаючи з 2011 р. 
демонструє систематичне зростання: 2011 р. – на 158 млн. осіб, 2012 р. –146,3 

млн. осіб; 2013 р. – 205,4 млн. осіб, 2014 р. – 239,2 млн. осіб, 2015 р. – 276,1 

млн. осіб, 2016 р. – 201,6 млн. осіб (табл. 3). Згідно проведених розрахунків 
оплата праці та податкові надходження містили абсолютне зменшення лише у 
2009 р. (на 7,4 та 5,9 млрд. дол. США відповідно). Найбільший абсолютний 
приріст вище згаданих показників спостерігався у 2014 р. (на 15,3 та 9,3 млрд. 
дол. США відповідно). 

У 2016 р. американський туристичний експорт склав 246 млрд. дол. 
США. Туристичний імпорт склав 159 млрд. дол. США, створюючи додатковий 
прибуток від перевезень в розмірі 87 млрд. дол. Кожен іноземний мандрівник 
витрачає приблизно 4360 дол., коли відвідує США та залишається в середньому 
18 ночей. Іноземні туристи складають 85,3% у структурі витрат на міжнародні 
перевезення. 

Найбільш популярними серед внутрішніх туристів США є наступні види 
туризму: шопінг-туризм; гастрономіний туризм; сільський туризм. Серед 
іноземних туристів переважає шопінг-туризм, культурно-пізнавальний туризм, 
гастрономічний туризм, екологічний туризм, розважальний туризм. 

Дослідження тенденцій американського туризму здійснюється програмою 
US Travel Barometer, що заснована на аналізі 30 мільярдів глобальних 
пошукових запитів на онлайн-бронювання з 5000 туристичних веб-сайтів (що 
складає майже 60 % усіх пошуків та конверсій у світі щодо запитів 
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проживання), які агреговані винятково для індустрії туризму США. У 
середньому, пошуки інформації на проживання в готелях відбуваються за 90 
днів до фактичної поїздки.  

Таблиця 3 
Зайнятість у туристичній індустрії США, 2007-2016 рр. 

Роки 
Загальна 

зайнятість, 
млн. осіб 

Абсолютний 
приріст, +/- 

Оплата 
праці, 
млрд. 
дол. 

Абсолютний 
приріст, +/- 

Податкові 
надходження, 

млрд. дол. 

Абсолютний 
приріст, +/- 

2007 7699,9 - 187,5 - 115,8 - 

2008 7723,1 23,2 192,5 5 118,9 3,1 

2009 7397,2 -325,9 185,1 -7,4 113 -5,9 

2010 7370,9 -26,3 186,8 1,7 117,4 4,4 

2011 7528,9 158 195,8 9 123,7 6,3 

2012 7675,2 146,3 204 8,2 128,8 5,1 

2013 7880,6 205,4 209,3 5,3 134,3 5,5 

2014 8119,8 239,2 224,6 15,3 143,6 9,3 

2015 8395,9 276,1 237,9 13,3 151,7 8,1 

2016 8597,5 201,6 248,2 10,3 157,8 6,1 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [4, 5] 
 

Згідно з американським барометром подорожей, 8 з 10 мешканців США 
висловлюють зацікавленість у внутрішній поїздці протягом найближчих 
кількох місяців. За різними причинами, американці все частіше віддають 
перевагу вітчизняним туристичним дестинаціям, що приносить вигоду 
економіці. Головною ціллю їх пошукових запитів є південно-східний регіон 
США, що становить 30 % від загальної кількості. Південно-західний регіон 
(який включає в себе Техас, Арізону, Оклахому і Нью-Мексику) потрапив на 
друге місце – 20 %, а далі – Далекий Захід (до якого належать Каліфорнія, 
Аляска та Гаваї) – 19 %. 

Міжнародний інтерес до США також продовжує зростати. Найбільш 
популярним регіоном серед міжнародних туристів залишається південно-
східний регіон США (охоплення 27% пошукових запитів), Нью-Йорк, 
Вашингтон, штат Джорджія залишаються на другому місці – 25%. Інтерес до 
південно-західного регіону продовжує зростати, і становить 13%, частково це 
обумовлено локалізацією тут 26 найбільших національних парків США. 

Згідно прогнозів U.S. Travel Association динаміка розвитку туризму США 
буде позитивною (табл. 4). Загальні туристичні витрати зростуть у 2018-2019 
рр. на 4,1%, у 2020 р. – 4,3%. Зростання кількості міжнародних відвідувачів у 
США прогнозується у 2018 р. на 1,9%, 2019 р. – 4,0%, 2020 р. – 4,3%. Темп 
приросту кількості внутрішніх туристів із метою відпочинку перевищує темпи 
приросту кількості туристів з бізнес-цілями. Туризм індукує 
мультиплікативний впливи на економіку США, тобто на додаток до товарів і 
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послуг, які безпосередньо купуються мандрівниками, акумулюються непрямі 
витрати. 

Таблиця 4 
Прогноз розвитку туризму США (2018-2020 рр.) 

№ Показник 2018 
Темп 

приросту, 
% 

2019 
Темп 

приросту, 
% 

2020 
Темп 

приросту, 
% 

1 ВВП (млрд. дол.) 20,3348 2,5 21,1100 1,7 21,9063 1,6 

2 
Індекс цін на 
подорожі  

292,0 3.5 300,5 2,9 308,2 2,6 

3 
Загальні туристичні 
витрати у США 
(млрд. дол.); з них:  

1,0629 4,1 1,1064 4,1 1,1544 4,3 

3.1 
Витрати внутрішніх 
туристів 

901,3 4,1 937,0 4,0 975,4 4,1 

3.2 
Витрати 
міжнародних 
відвідувачів 

161,6 4,2 169,4 4,8 179,0 5,6 

4 

Загальна кількість 
міжнародні 
відвідувачі в США 
(млн.) 

79,0 1,9 82,2 4,0 85,7 4,3 

5 
Зарубіжні прибуття 
до США (млн.) 

40,4 2,9 42,1 4,2 44,0 4,4 

6 
Загальна кількість 
внутрішніх туристів 
(млн.); з них: 

2,2863 1,8 2,3224 1,6 2,3562 1,5 

6.1 Із метою бізнесу  471,2 1,1 475,0 0,8 478,2 0,7 

6.2 
Із метою 
відпочинок 

1,8151 2,0 1,8474 1,8 1,8781 1,7 

Джерело: сформовано автором на основі даних [5] 
 

У 2016 р. загальна сума витрат у США на подорожі склала 2,26 
трильйони дол. США., а загальна кількість робочих місць, пов'язаних із 
поїздками, становила понад 15,3 млн. осіб. Це свідчить про те, що один з 
дев'яти працівників, що не належить до сільськогосподарських підприємств 
США, прямо і опосередковано спирається на туристичну галузь. Загальна 
зайнятість пов'язана з туристичним обслуговуванням включає 8,6 млн. робочих 
місць у туризмі, де працівники виробляють товари та послуги, що продаються 
безпосередньо відвідувачам, і 7 млн. непрямих та індукованих робочих місць, 
пов'язаних із подорожами.  

Висновки. Таким чином, туризм у США є високодохідною галуззю і 
займає перше місце у експорті послуг. У 2016 р. американський туристичний 
експорт склав 246 млрд. дол., туристичний імпорт – 159 млрд. дол. США. 
Туристичний потік США характеризується позитивною динамікою. За період 
дослідження 2007-2016 рр. кількість внутрішніх туристів переважає над 
кількістю іноземних туристів, що обґрунтовує твердження про високу 
мобільність та пропагування ідеології внутрішніх мандрівок серед населення. 
Туристична індустрія США створює робочі місця набагато швидше ніж інші 
галузі економіки. В середньому кількість робочих місць у туризмі зростає на 
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16,6% у рік, тоді як у промисловості – 10,3%. Найбільш популярними серед 
внутрішніх туристів США є наступні види туризму: шопінг-туризм; 
гастрономіний туризм; сільський туризм. Серед іноземних туристів переважає 
шопінг-туризм, культурно-пізнавальний туризм, гастрономічний туризм, 
екологічний туризм, розважальний туризм. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 

 
У статті досліджено теоретичні основи управління інноваційним розвитком 

підприємництва. Інноваційна діяльність підприємництва спирається на постійний пошук 
нових методів, механізмів та засобів задоволення споживацьких потреб, ґрунтується на 
інноваціях,трансформаційних процесах, що передбачає розширення меж інноваційного 
розвитку. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність підприємництва, 
інноваційні процеси, інновації. 

 

В статье исследованы теоретические основы управления инновационным развитием 
предпринимательства. Инновационная деятельность предпринимательства опирается на 
постоянный поиск новых методов, механизмов и средств удовлетворения потребительских 
нужд, основывается на инновациях, трансформационных процессах, предусматривает 
расширение границ инновационного развития.    

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность 
предпринимательства, инновационные процессы, инновации. 

 

In the article theoretical bases of management of innovative development of business are 
investigated. Innovative activity of entrepreneurship is based on a constant search for new methods, 
mechanisms and means of satisfying consumer needs, is based on innovations, transformational 
processes, provides for broadening the boundaries of innovative development. 

Keywords: innovative development, innovative activity of entrepreneurship, innovative 
processes, innovations. 

 

Постановка проблеми. У період здійснення ринкових реформ та 
отримання безвізового режиму Україною, діяльність держави повинна бути 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 1 40 

спрямована на всебічне заохочення впровадження та поширення інновацій. 
Інноваційний розвиток на сьогоднішній день є одним із основних передумов 
успішного функціонування вітчизняного підприємництва різних сферах 
економіки, рушійною силою підвищення ефективності виробництва, 
фундаментом забезпечення конкурентоспроможності та подальшого розвитку. 
Саме тому навіть за несприятливих економічних умов господарювання зміни 
інноваційного характеру залишаються одним із стратегічних пріоритетів в 
підвищенні якості сучасного підприємництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основам управління 
інноваційним розвитком підприємництва присвячено багато наукових праць, 
серед них можна виділити таких вчених: Богданов А.А., Фатхутдінов Р.А., 
Гальперін С.Б., Кеневіч Е.С., Аніскін Ю.П., Глазкова Ю.С., І. Грузнов, С. 
Ілляшенко, С. Ільєнкова, О. Князь, Кондратьєв, С. Коваленко, О. Кузьмін, О. 
Лапко, Валдайцев С.В., Водачек Л., Гольдштейн Г.Я., Завлін П.Н., Ільєнкова, Л. 
Федулова, С. Лобозинська, Л. Буряк, В. Воротіна, С. Дрига, В. Збарський, Б. 
Санто, Д. Книш, О. Ковалюк, М. Крупка, О. Кундицький, Р. Ларіна, 
С. Лобозинська, В. Ляшенко та інші. 

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження поняття управління 
розвитком інноваційного підприємництва, інноваційної діяльності, механізму, 
чинників та етапів інноваційного розвитку підприємництва. 

Основні результати дослідження. Поняття «управління інноваційним 
розвитком підприємництва», не втрачає актуальності за наших днів. Стрімке 
поширення такого феномену як «нова економіка», має ґрунтуватися на: 

 інноваціях, трансформаційних процесах;  
 ускладненні виробничих процесів;  
 підвищенні рівня наукомісткості для випущеної продукції, що викликано 

новим витком науково - технічного прогресу;  
 зміні умов господарювання, і звідси має виникати потреба в нових 

методах управління та розгляду проблем інноваційного розвитку 
підприємництва.  
В сучасних умовах своєї діяльності інноваційне підприємництво має 

справу із якісно новими процесами, які мають виражатися: 
- у зміщенні акцентів із матеріальних складових довгострокового успіху 

підприємства на ринку в бік його нематеріальних характеристик, зокрема, 
таких, як знання, компетенції та динамічні здатності суб’єкта господарювання;  

- глобалізації, у результаті якої зникають кордони між країнами як 
економічними системами відкривається доступ до нових ринків збуту, 
зменшуються розбіжності між виробниками і їх товарами;  

- прагнення досягти успіху в довготерміновій перспективі [18].  
Новітня економіка базується на інтелектуальному капіталі та інноваціях, 

ускладненні виробничих процесів, розвитку інформаційної інфраструктури, 
підвищенні рівня наукоємності виробленої продукції, яка має будуватися на 5 
основних принципах [3]. 

Принцип 1. До інновацій відносяться як до дисципліни. Ставлення до 
інновації як до дисципліни передбачає на практиці, що працівники розуміють, 
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як генерувати ідеї та виділяти ті з них, які відповідають цілям, як відстоювати 
та просувати свої ідеї, знаходити потрібні ресурси, долати перешкоди і 
знаходити підтримку цих ідей.  

Принцип 2. Інновації розглядаються всебічно. Інновація має охоплювати 
всю діяльність підприємництва: нові продукти, послуги, процеси, план 
розвитку, бізнес-моделі та канали збуту та ринки.  

Принцип 3. Інновація передбачає систематичний, організований пошук 
нових можливостей. Підприємництво, розглядається, як спосіб забезпечення 
зростання, що допомагає йому на початковому етапі інноваційного процесу 
знаходити нові необхідні можливості.   

Принцип 4. До інновацій залучаються всі працівники інноваційного 
підприємництва. Більшість організацій не застосовують жодних методів 
стимулювання своїх працівників, крім розгляду пропозицій щодо економії 
витрат.    

Принцип 5. Інновація орієнтується на споживача. Необхідно заохочувати 
клієнта до висвітлення своєї думки та ідеї, які необхідні враховувати при 
розробці  та реалізації нових концепцій, тощо. 

Інновація – це, перетворення чого - небудь у джерело прибутку 
(нововведення), яке виражене у конкретному продукті і принесе конкретну 
ефективність. На ринку поява нового обладнання відноситиметься до інновацій, 
в той час коли спроба використання цього обладнання всередині певної 
організації буде класифікуватися як нововведення. Наведемо основні підходи, 
які відображають розвиток інноваційної діяльності [3]: 

- по – перше, розвиток відображає як зростання кількісних, так і 
покращення якісних характеристик підприємництва;

- по – друге, джерела та чинники розвитку підприємництва мають як 
внутрішню, так і зовнішню природу;

- по – третє, розвиток –  зміни, що сприяють досягненню 
довгострокових цілей та орієнтують на роботу. 

Дослідження щодо визначення складових інноваційного розвитку 
підприємництва можна визначити наступні ключові підходи: структурний – це 
сукупність взаємопов’язаних чинників; фазовий – це сукупність етапів 
інноваційного розвитку; функціональний – це сукупність функціональних сфер 
впливу на процес інноваційного розвитку (виробництво, фінанси, кадри, 
маркетинг,тощо) та прояву його результатів. Характеристика інноваційного 
розвитку підприємництва представлено на рис.1.  

Як зазначають науковці, механізм управління інноваційним розвитком 
підприємництва є частиною формування механізму інноваційного розвитку для 
ефективного його використання та забезпечення конкурентоспроможної 
діяльності пропонується застосовувати поетапні підходи управління інно-
ваційною діяльністю підприємництва. 

Виділимо основні поняття «механізму управління розвитком 
інноваційного підприємництва» (рис.2). 
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Рис.1. Характеристика інноваційного розвитку підприємництва 
Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 

Серед них можна виділити: 
 перший етап – визначення мети розробки механізму розвитку 

інноваційного підприємництва;
 другий етап – визначення принципів, які забезпечать досягнення 

головної мети формування механізму інноваційного розвитку підприємництва, 
законів, додержання яких є необхідним атрибутом існування кожного явища 
або процесу у часі та просторі, дослідження наукових праць вчених, а також 
фахівців у сфері управління інноваційним розвитком, стратегічного управління, 
управління суб’єктом господарювання в умовах ринку;

 третій етап – дослідження чинників, які впливають на інноваційний 
розвиток підприємництва;

 четвертий етап – розробка системного підходу та показників 
оцінювання інноваційного розвитку  на основі дослідження існуючих підходів у 
сфері науки та інновацій;

 п’ятий етап – визначення методики розрахунку інтегрального 
показника та відповідної якісної шкали для визначення альтернатив 
інноваційного розвитку підприємництва;

 шостий етап – розробка компенсаційних заходів для усунення «слабких 
сторін» підприємництва, щоб сформувати резерви для підвищення потенціалу 
реалізації інноваційного розвитку;

 сьомий етап – визначення інструментів реалізації інноваційного 
розвитку підприємництва; 
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Основні визначення поняття «механізму управління 
інноваційним розвитком підприємництва 

 1) визначення потреби у розробці механізму інноваційного розвитку;  
 2) оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища, визначення місії 
і формування цілей;  
 3) планування  інноваційного розвитку та визначення його завдань; 
 4) реалізація (розробка планів, проведення структурних змін, 
формування бюджетів);  
 5) контроль (оперативне управління, оцінка та контроль 
інноваційного розвитку).

1) визначення цілей інноваційної діяльності підприємництва на 
основі аналізу поточних та майбутніх планів його діяльності; 
2) виявлення загроз і можливостей зовнішнього середовища та 
сильних і слабких сторін внутрішнього середовища;  
3) формування комплексу заходів для реалізації плану розвитку, 
обраної на попередньому етапі, а також вибір інструментарію 
реалізації інноваційних заходів, визначення джерел фінансування, 
оптимізація їх структури тощо;  
4) практична реалізація інноваційних заходів, що включає контроль 
за їх виконанням та підведення підсумків. 

1) планування інновацій, спрямованих на досягнення кінцевої мети;  
2)підтримка і стимулювання інноваційної діяльності підприємництва;  
3) система фінансування інноваційних процесів; 
4) оподаткування і страхування інноваційних ризиків; 
5) стратегічний і тактичний інноваційний маркетинг;  
6) ціноутворення. 

1) державне та регіональне управління інноваційної діяльності 
підприємства; 

2) менеджмент підприємства (джерела інноваційного розвитку: 
виробничі і технологічні ресурси; кадри; фінансові та капітальні 

ресурси; підприємницькі та управлінські можливості; інформаційні 
ресурси); 

3) інноваційне планування; 
4) мотивація інновацій; 
5) організація інновацій; 

6) регулювання інноваційних процесів; 
7) контроль за інноваційною діяльністю. 

– восьмий етап – встановлення цільових показників для проведення 
аналізу, оцінки і контролю необхідних перетворень інноваційного розвитку 
підприємництва. 

 

Основні визначення поняття  
«механізму управління розвитком інноваційного підприємництва» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рис.2.Основні визначення поняття «механізму управління інноваційним 
розвитком підприємництва 

 

Часто у працях з теорії управління використовують категорію 
«формування механізму інноваційного підприємництва». На думку багатьох 
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вчених, формування механізму інноваційного підприємництва є «специфічною 
багатофункціональною системою, яка може складатися з елементів системи, які 
піддаються впливу зовнішніх і внутрішніх чинників, які утворюють певну 
цілісність та які прагнуть в своєму функціонуванні до досягнення конкретних 
цілей».  

Під визначенням поняття «формування механізму інноваційного розвитку 
підприємництва», слід розуміти комплекс взаємопов’язаних заходів, які 
направлені на розробку, виробництво та поширення нового виду продукції та 
технології, на розробку якісних характеристик існуючої продукції, а також на 
впровадження нових методів організації виробництва. Для формування 
механізму інноваційного розвитку підприємництва необхідно враховувати 
сукупність чинників, що визначають можливості їх реалізації, які, на нашу 
думку, доцільно поділити на дві групи (табл. 1). 

Таблиця 1 
Чинники, що впливають на формування механізму інноваційного 

розвитку підприємництва * 

 
*Джерело: розроблено автором на основі [20] 
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Серед них виділяють: 
– чинники впливу на інноваційний розвиток підприємництва зовнішнього 

середовища; 
– чинники впливу на інноваційний розвиток підприємництва 

внутрішнього середовища підприємства. 
Висновки. Під поняттям управління розвитком інноваційного 

підприємництва слід розуміти процес спрямованої закономірної зміни стану 
підприємництва, що залежить від інноваційного потенціалу цього 
підприємництва та джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові 
можливості для подальшої діяльності на ринку шляхом реалізації уміння 
знаходити нові рішення, ідеї та комерціалізація винаходів.       Формування 
механізму, чинників та етапів інноваційного розвитку підприємництва повинно 
привести до забезпечення стабільності економічного розвитку як на рівні 
інноваційного підприємництва, так і на рівні країни. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ  
ТА СВІТІ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

УКРАИНЕ И МИРЕ 
 

CURRENT TRENDS OF MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE AND THE 
WORLD 

 
У статті виявлено сучасні особливості міграційних процесів в Україні та світі. 

Визначено, що міграція має важливе значення для оптимізації економічної та продовольчої 
ситуації в країні. Проведений аналіз сучасних міграційних процесів в Україні дозволяє 
зробити висновок, що вони носять суперечливий характер і впливають на економічну, 
політичну, соціальну, демографічну та інші сфери життєдіяльності суспільства. 

Ключові слова: міграція населення, міграційні процеси, мігранти, економічно-активне 
населення, відтворення населення, зайнятість населення. 

 

В статье выявлены современные особенности миграционных процессов в Украине и 
мире. Определено, что миграция имеет важное значение для оптимизации экономической и 
продовольственной ситуации в стране. Проведенный анализ современных миграционных 
процессов в Украине позволяет сделать вывод, что они носят противоречивый характер и 
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влияют на экономическую, политическую, социальную, демографическую и другие сферы 
жизнедеятельности общества. 

Ключевые слова: миграция населения, миграционные процессы, мигранты, 
экономически активное население, воспроизводство населения, занятость населения. 

 

The article reveals the modern features of migration processes in Ukraine and world. It is defined 
that migration for optimization of an economic and food situation in the country has important value. 
The carried-out analysis of the modern migratory processes in Ukraine allows to draw an output that 
they have contradictory character and influence on economic, political, social, demographic and other 
spheres of activity of society. 

Keywords: migration of the population, migration processes, migrants, economically active 
population, population reproduction, employment of the population. 

 

Постановка проблеми. Неоднакові рівні соціально-економічного 
розвитку в країнах, локальні конфлікти, неспроможність знайти гідне місце 
роботи, лояльна імміграційна політика держав – обумовлюють          
безпрецедентне зростання рівня міграції населення. Посиленню міграційних 
потоків в Україні притаманні динамічність та невпорядкованість.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міграційні процеси в Україні 
та світі досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці. Значний внесок у 
розроблення цього наукового завдання здійснили Бакишаєв Д. К.,       Баталов 
О. А., Вірц К. А., Дюк А. А., Іванов Д. В., Малиновська О. А.,     Піцик М. А., 
Петрова Т. А. та багато інших. Однак проблема міграційних процесів потребує 
подальшого дослідження, оскільки велике значення має визначення соціально-
демографічних характеристик мігрантів, оцінка обсягів міграцій, прогнозування 
напрямків та інтенсивності їх розвитку тощо.  

Формулювання мети статті. Проаналізувати динаміку міграційних 
процесів Україні та світі на сучасному етапі; виявити причини і наслідки 
міграційних процесів.  

Результати дослідження. Міграція населення стала в останні роки одним 
з найважливіших чинників розвитку світової економіки, і являє собою 
переміщення населення за кордон з метою пошуку роботи. Міграція бере 
участь у формуванні структури населення, трудового потенціалу території, 
зміні складу населення, сприяє соціально-економічному розвитку країни. 
Всебічні дослідження міграційних потоків виділяють особливу роль в структурі 
мігрантів економічно активного населення у віці від 18 до 40 років. 

Міграція робочої сили – це переміщення працездатного населення з однієї 
країни в іншу з метою пошуку роботи, нових сфер застосування своїх 
здібностей і кращих умов життя [2]. 

Міграція робочої сили включає : 
імміграцію – в'їзд працездатного населення в дану країну; 
еміграцію – виїзд працездатного населення за кордон; 
рееміграцію – повернення емігрантів. 
Міграція робочої сили зумовлюється незбалансованим економічним, 

соціальним і демографічним розвитком країни. Вона здійснюється під впливом 
економічних і неекономічних причин. До них відносяться: національні 
відмінності в заробітній платі, наявність безробіття, національні відмінності в 
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умовах праці. Вказані причини зумовлюють переважно міграцію із 
слаборозвинутих країн у розвинуті. 

Практика показує, що міграційні процеси відбуваються і між країнами, 
які знаходяться на однаковому рівні економічного розвитку. Така міграція 
зумовлюється переважно неекономічними причинами, до яких можна віднести: 
порушення прав людини, політичні переслідування, релігійні, екологічні та 
причини особистого характеру. 

У зв'язку з цим, розрізняють добровільну і вимушену міграцію. 
Добровільна міграція переважно зумовлюється економічними причинами. 
Вимушена міграція головним чином зумовлюється причинами неекономічного 
характеру [8].  

Частина людей виїжджає з наміром заробити гроші і повернутися назад. 
Це зумовлює зворотню міграцію (або рееміграцію). 

У сучасних умовах, значна частина населення намагається мігрувати із 
Південно-Східної Азії в країни Західної Європи та США. Причинами цієї 
міграції є низький рівень життя, військові події, політичні переслідування. 
Значна частина цих мігрантів намагається пробратися через територію України 
нелегально. 

Багато економістів розглядають нашу країну, як новий центр міграції 
економічно активного населення. В Україні міграційні процеси найбільш 
інтенсивно стали розвиватися на початку ХХI ст. 

За оцінками експертів, за останні 50 років чисельність мігрантів, що 
живуть за межами своїх країн, збільшилась з 75 млн. до 145 млн. осіб. Сьогодні, 
кожен 44-й житель планети живе за межами своєї колишньої батьківщини. 
Основний вектор міграції спрямований на переселення з слаборозвинених країн 
в країни з більш високим рівнем життя. В даний час найбільше іммігрантів (у 
відсотковому відношенні до жителів країни) зафіксовано в Люксембурзі 
(56,2%), Австралії (24%), Франції (20,1%), Швейцарії (19,4%), Канаді (18,5%) і 
США (9,3%). Міграційні процеси неоднорідні, в кожній країні, вони мають 
свою специфіку [3]. 

В динаміці сучасної міграції виділяють наступні тенденції: глобалізація 
міграційних процесів; якісні зміни міграційних потоків; переважання трудової 
міграції; збільшення нелегальної міграції; розширення географії вимушеної 
міграції. 

Глобалізація міграційних процесів характеризується залученням в неї 
практично всіх держав світу. Так, в 2015 р. чисельність міжнародних мігрантів 
перевищила 1,1 млрд. осіб. За оцінкою фахівців, 214 млн. осіб виїхали в інші 
країни на постійне місце проживання, 250 млн. осіб – трудові мігранти з 
членами своїх родин, від 25 до 50 млн. осіб – нелегальні мігранти, 25 млн. осіб 
– сезонні мігранти, більш 50 млн. осіб – вимушені мігранти. Зміни в процесах 
глобальної міграції пов'язані зі збільшенням серед мігрантів осіб з високим 
рівнем розвитку трудового потенціалу. 

В даний час 2/3 мігрантів в світі – це трудові мігранти. Якщо у середині 
ХХ ст., на світовому ринку праці, їх кількість складала 3,2 млн. осіб, то на 
початку ХХI ст., їх кількість складала понад 100 млн. осіб. Основними 
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центрами, куди прагнуть мігранти, залишаються США, Канада, Австралія. 
Після закінчення Другої світової війни країни Європи з світового 
постачальника робочої сили перетворилися в її споживача [7].  

З економічної точки зору, трудова міграція для країн-донорів має 
позитивне значення: валютні перекази, що відправляються на батьківщину. З 
демографічної позиції трудова міграція для цих держав має негативні наслідки: 
зниження шлюбності і народжуваності, збільшення кількості розлучень. 
Незважаючи на те, що нелегальна міграція противоправна, її масштаби 
збільшуються і вигідні в першу чергу підприємцям, бо дозволяють їм 
використовувати дешеву і безправну робочу силу і отримувати з цього 
максимальний прибуток. Україна за кількістю нелегальних мігрантів займає  35 
місце в світі. Економічно, нелегальна міграція для приймаючої сторони 
невигідна, тому що держава недоотримує до бюджету значні суми у зв'язку з 
ухиленням нелегальних мігрантів від податків.  

Однією з тенденцій світового міграційного процесу є збільшення в ньому 
кількості жінок. На початку XXI ст. частка жінок, які емігрують в розвинені 
країни, перевищувала 50%. Особливо велика кількість жінок в потоках трудової 
міграції з Філіппін, Індонезії, Перу і держав Східної Європи (більше 60%). 

Істотний вплив на демографічну ситуацію в країні надають вимушені 
мігранти, особливо біженці, тенденція до збільшення яких за останнє 10-річчя 
зберігається в силу розширення в світі збройних зіткнень і загострення 
міжетнічних і релігійних конфліктів. Політичні, етнічні та релігійні конфлікти в 
Південно-Східній Азії і на Україні, що призводять до загибелі тисяч людей, 
змушують мирне населення шукати притулок, як правило, в суміжних країнах. 
Так, у зв'язку з подіями в Сирії, починаючи з 2011 р, країну покинули понад  2,5 
млн. громадян. Тільки за три перших місяці військового конфлікту на сході 
Україні інші країни прийняли більше 200 тис. біженців. Великі потоки біженців 
надають істотне економічне навантаження на приймаючу сторону. Витрати на 
утримання і оформлення статусу біженців можуть обчислюватися мільйонами 
доларів [4]. 

В області регулювання міграцій перед нашою державою стоїть чимало 
важливих проблем, які потрібно вирішувати. Сучасній Україні притаманний 
вкрай нерівномірний територіальний розподіл продуктивних сил. 
Дезінтеграційні процеси на ринку праці і існування локально замкнутих 
регіональних ринків праці, обумовлюють збереження осередків застійного 
безробіття, в ряді регіонів спостерігається нестача робочої сили за окремими 
галузями і професіями. Про ступінь гостроти проблеми підвищення 
внутрішньої територіальної мобільності населення в Україні можна, зокрема, 
судити по значній міжрегіональній варіації заробітної плати та показників 
напруженості на регіональних ринках праці. Регіони, в яких ситуація на ринку 
праці сприятлива, нерідко межують із кризовими регіонами.  

У XXI ст. чисельність населення нашої країни продовжить стійко 
скорочуватися (за прогнозами ООН, у 2000-2050 роках природний спад 
становитиме в середньому близько 450 тисяч осіб на рік), в той же час, Україна 
зіткнеться з наростаючим старінням населення. Наслідком зазначених 
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демографічних тенденцій стане скорочення чисельності працездатного 
населення – основного джерела формування трудових ресурсів. За прогнозами 
Укрстату, з 2015 по 2020 рік чисельність працездатного населення в Україні 
буде щорічно зменшуватися приблизно на 0,8 млн. осіб, а всього за період 
2015-2020 рр. вона скоротиться більш ніж на 4 млн. осіб [5, 6]. 

Теоретично, механізмом такого перерозподілу населення повинна 
виступати внутрішня міграція населення, яка покликана згладжувати існуючі 
міжрегіональні відмінності і більш ефективно задіяти дефіцитні трудові 
ресурси України. Однак відсутність сформованих вітчизняних ринків праці і 
житла, адміністративні бар'єри, недостатня ступінь розвитку фінансового ринку 
призводять до неефективності ринкових механізмів регулювання внутрішніх 
міграційних потоків в Україні. Як наслідок, внутрішня міграція сама по собі не 
може стати реальним інструментом вирівнювання міжрегіональної 
диференціації рівнів соціально-економічного розвитку. Останнє обумовлює 
необхідність проведення спеціальної державної політики, спрямованої на 
підвищення внутрішньої міграційної рухливості населення і, відповідно, 
розробки комплексу заходів щодо вдосконалення державної політики у сфері 
внутрішньої міграції населення. 

Внутрішня міграційна політика являє собою систему загальноприйнятих 
на рівні ідей і концептуально об'єднаних заходів щодо стимулювання або 
обмеження переміщень населення всередині країни в обсягах і напрямах, які 
враховують конкретно-історичні умови країни і відповідають поточним і 
перспективним цілям розвитку країни і її окремих регіонів [2]. 

Сьогоднішня міграційна політика в Україні відрізняється 
фрагментарністю, тактикою "латання дірок", ресурсної незабезпеченістю. 

У складі найбільш значимих обставин, що обумовлюють таку ситуацію, 
виділяється слабке наукове уявлення про сутність міграції, її природу і 
регіональної специфіки. Тенденції міграційних процесів сучасності, вказують 
на необхідність перенесення акценту в державному регулюванні міграції з 
кількісних параметрів на якісні. До якісних параметрів, що характеризують 
стан мігрантів, відносяться їх цінності, установки і очікування, мотивація і цілі 
переселення, професіоналізм, приналежність до етнокультурного середовища і 
соціального прошарку, рівень доходів та ін. 

Цілі державної міграційної політики України повинні бути направлені на: 
стабілізацію і збільшення чисельності населення; забезпечення потреби 
економіки в робочій силі; сприяння модернізації, інноваційного розвитку і 
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної економіки; забезпечення 
національної безпеки. 

Основними принципами державної міграційної політики України повинні 
стати: забезпечення прав і свобод людини; неприпустимість будь-яких форм 
дискримінації; дотримання норм національного та міжнародного права; 
гармонізація інтересів особистості, суспільства і держави; взаємодія органів 
державної влади, місцевого самоуправління; розвиток інститутів соціального 
партнерства та громадянського суспільства; захист національного ринку праці; 
врахування особливостей регіонального розвитку; відкритість і доступність 
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інформації щодо міграційних процесів; наукова обґрунтованість прийнятих 
рішень. 

Завданнями державної міграційної політики України, на думку автора, 
повинні стати: розширення можливостей для переселення в Україну на 
постійне проживання співвітчизників, які проживають за кордоном, емігрантів; 
розробка механізмів залучення, відбору і використання іноземної робочої сили; 
сприяння розвитку внутрішньої міграції; виконання гуманітарних зобов'язань 
щодо вимушених мігрантів; сприяння їх адаптації; протидія незаконній 
міграції. 

Основними напрямками державної міграційної політики України повинні 
стати: вдосконалення інституту надання мігрантам громадянства України; 
сприяння добровільному переселенню в Україну співвітчизників; сприяння 
міграції на постійне місце проживання кваліфікованих кадрів; створення умов 
для міграції підприємців і інвесторів; спрощення правил переселення іноземних 
громадян з метою возз'єднання сімей; стимулювання міграції молоді; 
реформування інститутів дозволу на тимчасове проживання і посвідки на 
проживання; вдосконалення механізму квотування; введення диференційованих 
програм трудової міграції; розвиток інфраструктури в сфері трудової міграції; 
вдосконалення механізмів стимулювання окремих категорій громадян; 
спрощення правил в'їзду на територію України. 

Аналіз закордонного досвіду регулювання міграційних процесів з метою 
соціально-економічного розвитку показує, що країни, які запрошують іноземну 
робочу силу, використовують наступні інструменти регулювання: формування 
вимог до якості робочої сили (наявність сертифіката про освіту, стаж роботи за 
фахом); введення вікового цензу для осіб, які в'їжджають в країну; перевірка 
стану здоров'я потенційних мігрантів (попереднє медичне і психологічне 
тестування іноземних кандидатів); пряме квотування імпорту робочої сили, що 
виражається в законодавчо встановленому співвідношенні чисельності 
іноземних працівників і місцевого населення; спеціальні програми, які 
спрямовані на залучення іммігрантів; система санкцій, яка діє щодо незаконних 
мігрантів, а також осіб, зайнятих незаконним імпортом робочої сили і 
роботодавців, що незаконно використовують працю мігрантів. 

При цьому загальним для всіх приймаючих країн є положення про те, що, 
незважаючи на наявне законодавство, його застосування залежить від коливань 
кон'юнктури ринку праці, спеціальності і кваліфікації мігранта, від країни його 
походження. 

Міграційна політика країн, які віддають робочу силу, включає в себе 
наступні інструменти: систему вимог до фірм-посередників, які займаються 
підбором робочої сили, з надання ними фінансових і юридичних гарантій 
працевлаштування і створення нормальних життєвих умов для трудових 
мігрантів; проведення валютної та банківської політики, що заохочує валютні 
перекази з-за кордону; надання пільг по валютним вкладами (вищий відсоток за 
депозитами, звільнення їх від податків, пільгові поштові та телеграфні тарифи 
на інвалютні перекази тощо); впровадження митної політики, яка передбачає 
пільги для трудових мігрантів, які повертаються в країну; розробка програми 
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пошуку робочих місць для емігрантів; видача кредитів і надання пільг 
реемігрантам на будівництво та придбання житла, а також для відкриття 
власного бізнесу [1]. 

Ключовою формою регулювання процесів зовнішньої міграції є 
організація системи імміграційного контролю. Метою впровадження 
імміграційного контролю є регулювання припливу іммігрантів. Основним 
принципом організації імміграційного контролю є структуризація потоку 
мігрантів. Для кожної категорії визначається паспортно-візовий режим, обсяг і 
вимоги імміграційного контролю, які повинні регламентуватися імміграційним 
законодавством.  

Основними інструментами реалізації імміграційної політики України 
мають бути наступні: впровадження квот щодо прийому іноземних громадян, 
які бажають отримати посвідку на проживання; формування переліку регіонів, 
бажаних для розселення мігрантів, запровадження системи диференційованого 
економічного стимулювання переселенців; механізм накладення штрафних 
санкцій за порушення міграційного законодавства, депортація з країни у 
випадках, передбачених законом; створення нормативно-правової бази, що 
регулює імміграційні процеси в країні; введення дозвільного порядку на 
перебування іноземних громадян в країні, а також обмежень на в'їзд і транзит 
осіб, які мають судимість за тяжкі злочини [9]. 

Механізм державної політики України щодо вимушених мігрантів 
повинен включати, перш за все імміграційний контроль та визначення 
правового статусу мігранта. 

Система заходів по боротьбі з незаконною імміграцією в Україні повинна 
включати наступні напрямки:  

створення ефективної системи імміграційного контролю, підвищення 
технічного оснащення прикордонних служб;  

посилення вимог до транспортних перевізників;  
посилення штрафних санкцій за нелегальну імміграцію, незаконну 

зайнятість і контрабандне переправлення мігрантів;  
організацію депортації нелегалів;  
регулювання статусу іммігрантів;  
проведення інформаційних компаній, здійснення програм легалізації для 

незаконних мігрантів. 
Найважливішою метою державного регулювання внутрішніх міграційних 

переміщень в Україні вважається забезпечення рівномірного розвитку, 
усунення регіональної економічної асиметрії. Це означає, що рівень і умови 
життя в окремих регіонах не повинні різко відрізнятися один від одного, для 
того, щоб не відбувався процес різкого переливу і концентрації населення з 
одних регіонів в інші, не створювався небезпечний рівень соціальної 
напруженості в найбільш сприятливих регіонах.  

Раціональне розміщення населення за рахунок внутрішнього його 
перерозподілу згладжує регіональні протиріччя, усуває внутрішню соціально-
економічну напруженість. 
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Висновки та пропозиції. Таким чином, ефективне регулювання 
міграційних процесів полягає в тривалому і послідовному застосуванні 
ефективно підібраних заходів, відповідних соціально-економічним та 
демографічним інтересам держави, з урахуванням в рівній мірі економічних і 
суспільних цілей і завдань. 
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ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
 

ДИАГНОСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УКРАИНЫ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

DIAGNOSTICS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF UKRAINIAN 
ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF INCREASING ITS 

COMPETITIVENESS 
 
У статті розглянуті питання, пов'язані з розвитком інноваційної діяльності 

підприємств України. Проаналізовано залежність конкурентоспроможності країни від 
інноваційного потенціалу її регіонів. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, промислове 
підприємство, витрати на інновації, виконавці наукових досліджень, інноваційна продукція. 

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием инновационной 
деятельности предприятий Украины. Проанализирована зависимость 
конкурентоспособности страны от инновационного потенциала ее регионов. 
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Ключевые слова: инновационная деятельность, конкурентоспособность, 
промышленное предприятие, затраты на инновации, исполнители научных исследований, 
инновационная продукция. 

 

In the article the questions connected with development of innovative activity of the 
enterprises of Ukraine are considered. The dependence of the country's competitiveness on the 
innovative potential of its regions is analyzed. 

Key words: innovation, competitiveness, industrial enterprise, innovation costs, research 
executives, innovative products. 

 

Постановка проблеми. В умовах сучасної економіки все більша 
кількість підприємств розуміє і усвідомлює величезну роль інноваційного 
розвитку для забезпечення виживання і стійкого розвитку, успішної організації 
своєї діяльності. Підприємства, впроваджуючи нові технології у виробництво, 
випускаючи нові види продукції, підвищуючи їх якість, і як результат 
посилюючи конкурентоспроможність, дістають можливість ефективнішого 
проникнення на зарубіжні ринки.  

З кожним роком значення інноваційної діяльності для підприємств 
зростає. Від рівня інноваційної активності, масштабу і характеру застосування 
технологічних інновацій по усіх напрямах діяльності залежить ефективність 
діяльності підприємства, можливість розвитку в сучасних умовах. 

Інноваційна діяльність супроводжується постійними змінами в діяльності 
підприємства. При наявності в підприємства великого конкурентного ринку, 
інноваційна діяльність повинна відбуватись постійно, з послідовним 
завоюванням ринку, значно більшої його частки, та відповідно збільшенням 
прибутку. Але підприємство повинно мати стійку стратегію інноваційного 
розвитку в довгостроковій перспективі, а не одноразове впровадження 
інноваційного продукту, яке дає отримання тимчасових значних конкурентних 
переваг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання інноваційної 
діяльності підприємств досліджували такі вітчизняні науковці: О.І. Амоша, 
В.М. Геєць, Р.В. Грінченко, В.В. Дорофієнко, В.О. Зайцева, Г.Г. Півняк, В.П. 
Семиноженко, В.П. Соловйов, Л.І. Федулова, О.М. Шашенко, О.І. Яшкіна та 
інші. Серед зарубіжних науковців варто виокремити І.Т. Балабанова, П. 
Друкера, Ф. Портера, Б.Г. Салтикова, Б. Санто, Б. Твісса, Р.А. Фатхундінова. 

Деякі дослідники та економісти, такі як Антонюк Л. Л., Поручник А. М., 
Савчук В.С., у своїх дослідженнях, залежно від об’єкта і предмета дослідження, 
інновації розглядають: 

- як зміни (Й. Шумпетер, Ю. Яковець та інші);  
- як процес (Д. Тідд, Д. Бессант, К. Павітт, Б. Твісс, Б. Санто, вітчизняні 

економісти І. Школа, І. Буднікевич, О. Лапко, Д. Черваньов, Л. Нейкова та ін.); 
- як результат (Х. Рігс, В. Хіпель, Р. Фатхутдінов, С. Покропивний). 
Крім того, вони виділяють два підходи до визначення інновацій: вузький і 

широкий. Згідно з першим, інновація ототожнюється з новою технікою, 
технологією, промисловим виробництвом 

Отже, інноваційна діяльність - це процес, який характеризується від 
пошуку ідей до конкретного результату, тобто процесу самого створення 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 1 58 

інноваційного продукту та його впровадженням на споживчий ринок, 
задовольняючи потреби споживачів. 

Доцільним та науково обґрунтованим буде, якщо перед уточненням 
визначення «інноваційний розвиток» буде проведено аналіз інноваційної 
активності за регіонами України. 

Викладення основного матеріалу дослідження. У 2016 році 
інноваційною діяльністю в промисловості займалися 834 підприємства, або 
18,9% обстежених промислових [2]. На рис. 1 наведено кількість промислових 
підприємств за напрямами проведених інновацій за регіонами.  

 

 
Рис. 1. Кількість промислових підприємств за напрямами проведених 

інновацій за регіонами 
 

Серед регіонів вищою за середню в Україні частка інноваційно активних 
підприємств була в Харківській, Тернопільській, Миколаївській, Запорізькій, 
Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Львівській, Чернівецькій, 
Херсонській областях та м. Києві; у розрізі видів економічної діяльності − на 
підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів, комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, 
автотранспортних засобів, коксу та продуктів нафтопереробки. 

Протягом 2016 року на інновації підприємства витратили 23,2 млрд. грн., 
у тому числі на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 
19,8 млрд. грн., на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 2,4 млрд. 
грн., на придбання існуючих знань від інших підприємств або організацій – 0,1 
млрд. грн. та 0,9 млрд. грн. – на іншу інноваційну діяльність (включаючи 
проектування, навчання, маркетинг та іншу відповідну діяльність (інші 
витрати). Інноваційна активність підприємств по роках змінювалась, досягнув 
максимального рівня у 2016 році. (рис.2). 

Серед видів економічної діяльності на інновації витрачалися кошти 
підприємствами металургійного виробництва, добування природного газу, 
виробництва харчових продуктів, машин та устаткування, виробництва 
автотранспортних засобів. 
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Рис. 2. Загальна сума витрат на інновації 

 

Найбільше коштів витрачено підприємствами Дніпропетровської області 
(14,3 млрд. грн.).  

 

 
 

Рис. 3. Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності 
 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються 
власні кошти підприємств – 22036,0 млн. грн. (або 94,9% загального обсягу 
витрат на інновації).  

У 2016 році 88,1% інноваційно активних промислових підприємств 
упроваджували інновації (або 16,6% обстежених промислових). Ними було  
впроваджено 4139 інноваційних видів продукції, з яких 978 – нових виключно 
для ринку, 3161 – нових лише для підприємства. Із загальної кількості 
впровадженої продукції 1305 – нові види машин, устаткування, приладів, 
апаратів тощо, з яких 22,3% нових для ринку. Найбільшу кількість 
інноваційних видів продукції впроваджено на підприємствах Запорізької, 
Львівської, Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва; за видами 
економічної діяльності – на підприємствах з виробництва машин і 
устаткування, не віднесених до інших угруповань, харчових продуктів, 
металургійного виробництва. 

Впродовж 2016 року наукові дослідження і розробки в Україні 
виконували 972 організації, 46,6% з яких відносилися до державного сектору 
економіки, 37,7% – підприємницького, 15,7% – вищої освіти.  



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 1 60 

 
 

Рис. 4. Впровадження інновацій на промислових підприємствах за період 
2010-2016 рр. 

 

На підприємствах та в організаціях, які здійснювали наукові дослідження 
і розробки, кількість виконавців таких робіт на кінець 2016 року становила 97,9 
тис. осіб (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами 
цивільно-правового характеру), з яких 65,1% – дослідники, 10,2% – техніки, 
24,7% – допоміжний персонал. 

 

 
 

Рис. 5. Кількість виконавців наукових досліджень і розробок та дослідників у 
розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення (у віці 15-70 років) 

 

У 2016 року частка виконавців наукових досліджень і розробок 
(дослідників, техніків і допоміжного персоналу) у загальній кількості зайнятого 
населення становила 0,60%, у тому числі дослідників – 0,39%. За даними 
Євростату, найвищою ця частка була у Данії (3,07% і 2,09%), Фінляндії (2,95% і 
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2,12%), Норвегії (2,73% і 1,90%), Нідерландах (2,18% і 1,29%) та Словенії (2,12% і 
1,23%); найнижчою – у Румунії (0,48% і 0,31%), Кіпрі (0,69% і 0,50%), Туреччині 
(0,76% і 0,65%) та Болгарії (0,77% і 0,54%). 

Інформація щодо кількості працівників, задіяних у виконанні наукових 
досліджень і розробок, за категоріями персоналу наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, 

за категоріями персоналу 

Кількість працівників, осіб  
Із загальної кількості  
працівників – жінки 

 

2015 2016 2015 2016 

Усього: 122504 97912 49782 46046 
- дослідники 90249 63694 24930 28660 
- техніки 11178 10000 х 5762 
- допоміжний персонал 21077 24218 х 11624 
Із загальної кількості 
мають науковий ступінь: 

    

- доктора наук 9571 7091 1041 1904 
- доктора філософії 
(кандидата наук) 32849 20208 6262 9505 

 
Питома вага докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) серед 

виконавців наукових досліджень і розробок становила 27,9%, серед дослідників 
– 42,6%.  

Таблиця 2 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок 
 

Кількість 
працівників, 

осіб 

У % до 
загальної 
кількості 

Із загальної 
кількості 

працівників − 
жінки 

У % до 
загальної 
кількості 

жінок 
Усього: 97912 100,0 46046 100,0 
з них,     
- дослідники 63694 65,1 28660 62,2 
- техніки 10000 10,2 5762 12,5 
- допоміжний персонал 24218 24,7 11624 25,3 
Із загальної кількості 
мають науковий ступінь:     
- доктора наук 7091 7,2 1904 4,1 
- доктора філософії 
(кандидата наук) 20208 20,6 9505 20,6 

 
Більше половини загальної кількості докторів наук та докторів філософії 

(кандидатів наук), які здійснювали наукові дослідження і розробки, працювали 
в організаціях державного сектору економіки, 39,1% – вищої освіти, 4,8% – 
підприємницького сектору. 

Впродовж 2016 року на підприємствах та в організаціях, які здійснювали 
НДР, кількість виконавців таких робіт становила 97,9 тис. працівників (з 
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урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-
правового характеру). 

Серед дослідників 45,0% становили жінки, з яких 6,6% мали науковий 
ступінь доктора наук і 33,0% − доктора філософії (кандидата наук). Вищою за 
середню була питома вага дослідників-жінок у галузі суспільних (64,6%), 
медичних (63,8%) та гуманітарних (61,5%) наук, нижчою − у галузі технічних 
наук (34,2%). 

У 2016 році 19,3% загального обсягу витрат були спрямовані на 
виконання фундаментальних наукових досліджень, які на 91,7% 
профінансовано за рахунок коштів бюджету. Частка витрат на виконання 
прикладних наукових досліджень становила 22,2%, які на 49,5% фінансувалися 
за рахунок коштів бюджету та 31,2% – за рахунок коштів організацій 
підприємницького сектору. На виконання науково-технічних 
(експериментальних) розробок спрямовано 58,5% загального обсягу витрат, які 
на 37,4% профінансовані організаціями підприємницького сектору, 34,0% – 
іноземними фірмами та 13,5% – за рахунок власних коштів. Майже половина 
обсягу витрат, направленого на виконання фундаментальних наукових 
досліджень припадала на галузь природничих наук, майже чверть – технічних, 
9,9% – сільськогосподарських. На виконання прикладних наукових досліджень 
спрямовано 44,9% витрат галузі технічних наук, 24,5% – природничих, 11,1% – 
сільськогосподарських. Більша частина (86,2%) витрат на виконання науково-
технічних (експериментальних) розробок припадає на галузь технічних наук.  

Загальний обсяг витрат у 2016 році на виконання НДР власними силами 
організацій становив 11530,7 млн. грн. , у тому числі витрати на оплату праці – 
5751,0 млн. грн., інші поточні витрати – 5203,7 млн. грн., капітальні витрати – 
576,0 млн. грн., з них витрати на придбання устаткування – 487,6 млн. грн.  

За попередніми розрахунками, питома вага загального обсягу витрат у 
ВВП становила 0,48%, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
0,16%. За даними 2015р., частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 у 
середньому становила 2,03%. Більшою за середню частка витрат на 
дослідження та розробки була у Швеції – 3,26%, Австрії – 3,07%, Данії – 3,03%, 
Фінляндії – 2,90%, Німеччині – 2,87%, Бельгії – 2,45%, Франції – 2,23%; 
меншою – у Кіпрі, Румунії, Латвії та Мальті (від 0,46% до 0,77%). 

Відповідно до міжнародних практичних досліджень, у випадку, коли 
частка інноваційної продукції у ВВП країни займає менше ніж 20%, 
національна продукція, як і держава, втрачає свою конкурентоспроможність. У 
Китаї цей індикатор досягає 40 %, у Європі середнє значення показника – 25- 
35% [11]. В Україні ж частка інноваційної продукції у ВВП країни нижче 
мінімально допустимого рівня утримання конкурентоспроможності. 

Отже, для інноваційної сфери України, що вирізняється низкою 
непростих, проблемних проявів, суттєвим є змістовне, глибинне освоєння 
передового світового досвіду для пошуку заходів державного регулювання 
інноваційного розвитку, що врешті спонукатиме в господарсько-правовій 
практиці суб’єктів господарювання до неперервної інноваційної діяльності. 
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Висновки та пропозиції. Для підвищення конкурентоспроможності 
країни необхідно впроваджувати та стимулювати інноваційну діяльність. 
Завдяки проведеному аналізу стану інноваційної діяльності на промислових 
підприємствах, виявлені проблеми, які гальмують економічний розвиток 
держави. Серед них основними є: недостатній обсяг фінансування інноваційної 
діяльності та відсутність державної підтримки; недосконала податкова система, 
яка у свою чергу пригнічує мотивацію щодо розробки нових технологій; 
зростання зносу обладнання у науці та технологічна база, яка потребує 
модернізації; неузгодженість законодавства в інноваційній сфері.  

Отже для того, щоб країна впевнено стала на інноваційний шлях 
розвитку, необхідно докласти великих зусиль у таких напрямках: орієнтації 
державної політики на активізацію інноваційної діяльності підприємств; 
розвиток освіти і науки як необхідного підґрунтя для продукування 
інноваційних ідей і розробок; формування інноваційної інфраструктури як 
важливої складової національної інноваційної системи. 
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Досліджується проблема ціноутворення в сфері культури в умовах ринкової 
економіки. Акцент зроблено на дослідженні соціальних аспектів ціноутворення. 
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продукцію сфери культури з метою удосконалення механізму стійкого розвитку 
національної економічної системи. 
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Исследуется проблема ценообразования в сфере культуры в условиях рыночной 
экономики. Акцент сделан на исследовании социальных аспектов ценообразования. 
Актуализирована необходимость повышения регулирующей роли государства в процессе 
установления цены на продукцию сферы культуры. Доказана необходимость 
государственного регулирования цен на продукцию сферы культуры с целью 
усовершенствования механизма устойчивого развития национальной экономической 
системы. 

Ключевые слова: цена, государство, культура, регулирования, социальный. 
 

The article deals with the problem of pricing in the field of culture in a market economy. The 
emphasis is on researching the social aspects of pricing. There is an urgent need to increase the 
regulatory role of the state in the process of establishing prices for products of the cultural sphere. 
The necessity of state regulation of prices for products of the sphere of culture is proved with the 
purpose of improving the mechanism of sustainable development of the national economic system. 

Key words: price, state, culture, regulation, social. 
 

Постановка проблеми. Проблема ціноутворення та державного впливу 
на процес встановлення цін є актуальними для сфери культури. Об’єктивною 
причиною складного становища у сфері культури є трансформаційні процеси, 
зокрема, перехід до економіки ринкового типу – це гостро проявилось у сфері 
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культури – з одного боку, в занепаді успадкованої від радянської доби 
культурно-мистецької інфраструктури та системи управління нею, у кризі 
старої системи цінностей; а з іншого боку – в надто повільному напрацюванні 
нових принципів та механізмів державної підтримки культури. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасних умовах значно 
актуалізується проблема дослідження соціальних аспектів ціноутворення за 
двома основними напрямками: ролі держави як виразника інтересів суспільства 
в процесі ціноутворення, а також обґрунтування методів складання ціни 
безпосередньо виробником продукції з обов'язковим обліком соціальної 
складової [3, c. 150]. Серед дослідників, які займаються розв’язанням цих 
проблем: О. Антипіна, Т. Артьомова, Є. Балацький, Д. Ільницький, О. Карпов, 
І. Кукса, М. Макаренко, О. Рубінштейн та інші. 

Виділення раніше не вирішеної частин проблеми. Серед розгалуженої 
палітри соціально-економічних проблем сфери культури залишається 
малодослідженим аспект державного впливу на процес ціноутворення в 
досліджуваній сфері.  

Мета статті. Всупереч поширеній думці, що в країнах з ринковою 
економікою ціноутворення відбувається стихійно, насправді ціни є об'єктом 
постійної уваги і регулювання з боку держави. Ціна – одна з найбільш 
важливих елементів, що представляє собою результат взаємодії економічних 
суб’єктів [4, c. 157]. Ціль статті полягає у виявленні необхідності та доведенні 
неминучості державного регулювання ціноутворення в сфері культури з метою 
удосконалення механізму стійкого розвитку національної економічної системи. 

Результати дослідження. Соціальна роль ціни має розв'язувати 
суперечність між сферою виробництва і сферою споживання. Соціальними 
наслідками вільного ціноутворення стають такі негативні для суспільства 
явища як зниження рівня життя населення, зменшення його середнього віку, 
зниження ціннісної конкурентоспроможності, зростаюча смертність та інше.  

Дослідники розрізняють зовнішні та внутрішні причини і передумови, які 
стримують реалізацію специфічних для сфери культури потреб або 
породжують «забуття» сфери культури пересічним споживачем. До зовнішніх 
причин відносять матеріальні та організаційно-побутові проблеми, відсутність 
інтересу до проблем розвитку сфери культури. Суб’єктивними причинами 
найчастіше називають втомленість після роботи та естетичну 
непідготовленість. 

В залежності від призначення продукту розрізняють пільгові, самоокупні, 
комерційні ціни. Пільгові і самоокупні ціни встановлюють некомерційні 
організації, які ставлять перед собою соціальні цілі, до яких належить 
задоволення і формування культурних потреб [2]. Перейти цілком тільки до 
вільних ринкових цін в економіці не можна. На державному рівні 
централізовано встановлюються не тільки прямі елементи цін, наприклад 
ставки основних податків, але і орієнтири щодо ціни робочої сили – у вигляді 
розміру мінімальної заробітної плати, ціни грошового капіталу – на рівні ставки 
рефінансування [1]. 
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Державне регулювання економічних процесів є необхідним елементом 
сталого розвитку суспільства і держава повинна забезпечувати ті потреби, які 
ринок не може в принципі задовольнити. Перш за все це стосується соціальних 
складових життя суспільства, частиною цього є врахування соціальної 
складової ціни, що протистоїть її економічній складовій. Розв'язання цього 
протиріччя можливе лише при наявності посередника, яким і повинна 
виступати держава, головним завданням якої у вирішенні цього питання є 
створення соціально-ефективного механізму регулювання цін, який допомагає 
не лише встановити певний коридор соціально-допустимих цін на найбільш 
важливу продукцію, але і сприяє розв'язанню таких важливих соціальних 
проблем як недопущення різкої соціальної диференціації населення, боротьба з 
бідністю, зниження рівня безробіття, зростання рівня і якості життя. 

Пряме втручання держави у процес ціноутворення можливе лише на 
підприємствах державної власності, в інших випадках це втручання може бути 
здійснено лише опосередковано.  

Кожне розвинуте суспільство з ринковою економікою базується на 
регулюванні економіки засобами змішаного типу розумного поєднання 
ринкових відносин і державного управління. Тому в умовах ринкової економіки 
України найбільш прийнятною вважається необхідність доповнення ринкового 
саморегулювання цілеспрямованим регулюючим впливом держави на процес 
ринкового ціноутворення. 

Суто ринкові механізми господарювання не завжди ефективні для певних 
видів діяльності. Ця проблема характерна в першу чергу для послуг охорони 
здоров'я, освіти, культури [1]. Ряд послуг з охорони здоров’я, культурної, 
освітньої направленості можна віднести до суспільних благ. Їх надання 
обумовлює необхідність сполучення принципів безоплатності та платності, 
здійснення цінової диверсифікації для окремих груп споживачів. 

Проблема формування цін у ринковій економіці є для сучасних керівник 
в сфері культури чи не найважливішою. В сфері культури соціальна роль ціни 
зводиться до того, щоб задовольнити інтереси як виробника так і споживача. 
Якщо дотримуватись економічного підходу до встановлення ціни, то затрати на 
виробництво продукту сфери культури іноді стають таким, які не в змозі 
«сплатити» споживач, що суттєво звужує доступ пересічного громадянина до 
культурних благ. 

Основні повноваження у сфері ціноутворення надано місцевим органам 
виконавчої влади, що дає їм змогу оперативно з урахуванням місцевих 
особливостей впроваджувати в життя цінову політику держави. Формування 
зваженої бюджетної політики по відношенню до сфери культури повинно бути 
одним із пріоритетів органів державної влади та місцевого самоврядування.  

Висновки та пропозиції. Проблема дослідження соціальних аспектів 
ціноутворення стає в сучасних умовах надзвичайно актуальною: вона 
відображує необхідність застосування двох методів регулювання цін – 
підвищенням ролі держави як виразника інтересів суспільства в процесі 
ціноутворення та широким впровадженням підприємцями методів складання 
ціни з обов'язковим обліком соціальної складової. Останній буде ефективним, в 
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умовах, коли держава створить відповідні інституційні передумови для такого 
ціноутворення. 

Роль держави в процесі ціноутворення на продукцію сфери культури 
повинна мати пріоритетне значення, держава має сприяти уникненню 
негативних соціальних наслідків, таких як зниження рівня життя населення, 
поширення бідності, збільшення соціальної диференціації населення на 
майновій основі. Держава повинна забезпечувати ті потреби, які ринок не може 
в принципі задовольнити. Перш за все це стосується соціальних та культурних 
складових життя суспільства. 

Процес формування цін у сферах, які мають високу суспільну значимість 
часто призводить до того, що організації, заклади та установи в таких сферах з 
часом повністю ігнорують економічні методи господарювання та сучасні 
механізми управління, що робить їх ще більш вразливими підчас прояву 
кризових явищ у сучасному їм суспільстві. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ СУБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРИЗМА 
МАРКЕТИНГУ  

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПРИЗМА МАРКЕТИНГА 
 

THEORETICSL AND METHODOLOGICAL ASPECTS FORMATION OF 
COMPETITIVE ADVANTAGES OF RURAL ENTITY: MARKETING PRISM  

 
У статті маркетинг розглядається як один із ключових інструментів формування 

конкурентних переваг суб’єктів сільського підприємництва, які забезпечують ефективний 
розвиток сільської економіки. Обґрунтовано, що в основі маркетингової діяльності лежить 
ключова ціль маркетингу, яка формулюється виходячи із корпоративної стратегії та 
стратегічної мети суб’єкта господарювання. Доведено, що вагомим фактором 
забезпечення ефективності маркетингової діяльності суб’єкта сільського підприємництва є 
обґрунтована комбінація ресурсів (товарний портфель), які формують унікальні 
компетенції, що відрізняють його від конкурентів. Запропоновано методичні засади 
оптимізації товарного портфелю суб’єктів сільського підприємництва у розрізі типів 
корпоративної стратегії (виживання, стабілізації, зростання). Окреслено відмінність 
підходів до прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу з позиції вибору типу 
корпоративної стратегії та критеріїв прийняття рішень для суб’єктів підприємництва 
ринків В2В та В2С. 

Ключові слова: суб’єкт підприємництва, маркетингова діяльність, конкурентна 
перевага, сільська економіка, стратегія. 

 

В статье маркетинг рассматривается как один из ключевых инструментов 
формирования конкурентных преимуществ субъектов сельского предпринимательства, 
обеспечивающих эффективное развитие сельской экономики. Обосновано, что в основе 
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маркетинговой деятельности лежит ключевая цель маркетинга, которая формулируется 
исходя из корпоративной стратегии и стратегических целей предприятия. Доказано, что 
весомым фактором обеспечения эффективности маркетинговой деятельности 
предприятия сельского предпринимательства является обоснованная комбинация ресурсов 
(товарный портфель), которые формируют уникальные компетенции, отличающие его от 
конкурентов. Предложены методические основы оптимизации товарного портфеля 
субъектов сельского предпринимательства в разрезе типов корпоративной стратегии 
(выживания, стабилизации, роста). Определены различие подходов к принятию 
управленческих решений в области маркетинга с позиции выбора типа корпоративной 
стратегии и критериев принятия решений для субъектов предпринимательства рынков 
В2В и В2С. 

Ключевые слова: субъект предпринимательства, маркетинговая деятельность, 
конкурентное преимущество, сельская экономика, стратегия. 

 

In the article marketing is considered as one of the key tools for the formation of competitive 
advantages of rural entity that provide effective development of the rural economy. The authors 
have substantiated that marketing activity is based on the key goal of marketing, which is 
formulated taking into account corporate strategy and strategic goal of the entity. It has been 
proved that substantiated combination of resources (commodity portfolio), which form unique 
competencies that distinguish rural entity from competitors, is the significant factor of their 
marketing activities effectiveness. The methodical principles of rural entities’ commodity portfolio 
optimization o in the context of corporate strategy types (survival, stabilization, growth) have been 
proposed. The difference between the approaches to making management decisions in marketing in 
the context of choosing the type of corporate strategy and decision criteria for entities in the 
markets of B2B and B2C is outlined. 

Keywords: entity, marketing activity, competitive advantage, rural economy, strategy. 
 

Постановка проблеми. Ефективність сільської економіки детермінується 
належним рівнем розвитку підприємницьких формувань – різних суб’єктів 
бізнесу (фермерських господарств, державних підприємств, господарських 
товариств, кооперативів, приватно-орендних формувань тощо), що здійснюють 
виробничо-господарську діяльність на сільських територіях, вагоме місце у якій 
належить маркетинговій складовій. В узагальненому контексті маркетинг є 
фундаментальною концепцією господарювання в ринковій економічній 
системі, яку покладено в основу моделі сучасного підприємництва. 
Використання маркетингових інструментів та чітко розроблена концепція 
маркетингу є базисом формування конкурентоспроможності суб’єкта 
господарювання в стратегічній перспективі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічну 
платформу маркетингової діяльності в аграрій сфері сформовано такими 
вітчизняними ученими, як І. Андрощук, Л. Балабанова, О. Буднік, О. Величко, 
І. Волкова, О. Власенко, С. Гаркавенко, В. Гросул, Ю. Данько, Л. Євчук, 
О. Єранкін, О. Жилякова, В. Зіновчук, С. Ілляшенко, І. Кириленко, І. Кравчук, 
О. Красноруцький, Л. Курбацька, Д. Міщенко, О. Овдіюк, А. Павленко, 
П. Cокол, І. Соловйов, Н. Степаненко, С. Хамініч, В. Холод, В. Циганок, 
Л. Шкварчук та ін. [1–3, 7–10].  

Виділення невирішених раніше задач. Багатогранність та нагальність 
окресленої проблеми в сучасних умовах зумовлює принципову необхідність 
подальших наукових досліджень у даному напрямі. Зокрема, необхідним є 
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окреслення особливостей формування конкурентних переваг суб’єктів 
сільського підприємництва з урахуванням вагомості маркетингової складової, 
що визначає актуальність даного дослідження. 

Метою статті є обґрунтування особливостей формування конкурентних 
переваг суб’єктів сільського підприємництва на основі маркетингу. 

Результати дослідження. Стратегія маркетингу підприємства має 
враховувати його ресурсний потенціал. Наявна ресурсна база формує 
потенційні можливості господарюючого суб’єкта, які обов’язково мають 
узгоджуватись із його цільовими установками. Така узгодженість 
забезпечується під час розробки та реалізації корпоративної стратегії, яка 
конфігурує вектори досягнення стратегічної мети на базі наявних ресурсів та 
компетенцій. Першоджерелом ефективності маркетингової діяльності суб’єкта 
сільського підприємництва є комбінації ресурсів, унікальність та неповторність 
яких впливають на його конкурентоспроможність.  

Стратегічна спрямованість маркетингової діяльності 
сільськогосподарської діяльності залежить від обраної ним концепції 
маркетингу, яка ґрунтується на декомпозиції головної мети маркетингу у 
вигляді ієрархії її підцілей та задач. Після цього розробляється стратегія 
маркетингу, що конкретизує маркетингові заходи, орієнтовані на досягнення 
раніше поставлених цілей [6, с. 172]. Ф. Котлер у стратегію маркетингу 
включає стратегії щодо цільових ринків (сегментів), комплексу маркетингу 
(маркетинг-міксу) та витрат на маркетинг [4, с. 587]. У цілому ефективність 
стратегії визначається тим, наскільки її реалізація зможе забезпечити 
прибутковість підприємства, а також наскільки повне використання 
можливостей, зумовлених його ресурсним потенціалом, вона передбачає. 

Основними чинниками, які має враховувати господарюючий суб’єкт у 
процесі розробки комплексу маркетингу, є тип корпоративної стратегії, критерії 
прийняття купівельного рішення, вид конкуренції на ринку, де він функціонує 
[5]. Тип корпоративної стратегії, поточний фінансово-економічний стан та 
наявні ресурси визначають особливості товарного портфелю. При 
обґрунтуванні асортименту продукції суб’єкт сільського підприємництва має 
враховувати, по-перше, стратегічну мету господарської діяльності, і, по-друге, 
багатокритеріальністі та невизначеності сучасного бізнес-середовища. З огляду 
на тяжіння сільськогосподарської продукції до стандартизованої та 
уніфікованої якості, одним із критеріїв має бути мінімум витрат за умови 
збереження необхідних якісних характеристик товару. В основу іншого 
критерію доцільно покласти стратегічну мету діяльності підприємства, яка 
окреслена його корпоративною стратегією. Ключовою ціллю у межах стратегії 
виживання є мінімізація сукупних витрат та забезпечення беззбитковості 
діяльності. Стратегія стабілізації передбачає збереження фактичної 
результативності господарської діяльності підприємства, основною 
перешкодою чому є негативні впливи ризиків. Якщо підприємство на засадах 
зовнішнього фінансування або самофінансування може забезпечити 
активізацію інноваційних процесів, то йому слід обрати стратегію зростання. 
Наведене відображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Особливості елементів стратегії маркетингу підприємства 

 

Таблиця 1 
Методичні засади оптимізації товарного портфелю суб’єктів сільського 
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Критерії 
оптималь-ності 

Максимум ймовірності того, 
що загальні витрати будуть 
меншими за граничну межу 
 . Максимум рівня 

рентабельності. 

Мінімум загальних витрат. 
Максимум ймовірності того, 
що рівень рентабельності буде 
не меншим за граничну межу 
 .  
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витрат. Максимум рівня 
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Інтерпретація 
обмеження 

Ймовірність того, що обсяг 
використаного ресурсу j -го 

виду буде більшим за їх 
наявний обсяг не має 
перевищувати j . 

Обсяг використаного ресурсу 
j -го виду не має 

перевищувати їх наявний 
обсяг. 

Обсяг використаного 
ресурсу j -го виду не 

має перевищувати їх 
наявний обсяг. 

Примітка: ix  – обсяг виробництва продукції i -го виду; iv  – розмір витрат у розрахунку на одиницю 

продукції i -го виду;   – наявні у підприємства грошові кошти; ip  – прибуток з одиниці продукції i -го виду; 

ija  – норма витрат ресурсу j -го виду у розрахунку на одиницю продукції i -го виду; jb  – наявний обсяг 

ресурсу j -го виду; j  – мінімальна ймовірність, того що розмір використаного ресурсу j -го виду не 

перевищить його наявний обсяг;   – мінімальний рівень рентабельності, який влаштовує підприємство; n  – 

кількість напрямів галузевої спеціалізації, у яких підприємство має або може мати переваги. 
 

Зазначені узагальнення необхідно враховувати при формалізації процесу 
оптимізації товарного портфелю господарюючого суб’єкта та при розробці 
відповідної економіко-математичної моделі. Крім того, у процесі планування 

Тип  
корпоративної 
стратегії 

Стратегічні 
напрями форму-
вання конкурент-
тних переваг 

Стратегія стабілізації  Стратегія  
зростання  

Стратегія виживання  

Пріоритетні цілі 
маркетингової 
діяльності 

Методи 
досягнення цілей 
маркетингу 

Мінімізації сукупних 
витрат 

Збереження існуючих 
переваг 

Формування переваг на 
нових ринках 

Управління витратами Управління ризиком Управління іннова-
ційним розвитком 

Збільшення 
ефективності 

Мінімізація коли-вань 
ефективності 

Розширення ринків збуту
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асортименту суб’єкта сільського підприємництва важливо визначити місце 
підприємницьких ризиків, як основної форми прояву дії невизначеності, 
(табл. 1). 

Для визначення особливостей кожного окремого виду товару 
здійснюється сегментування ринку та обґрунтування інструментів маркетинг-
міксу. Концентрація на кількох сегментах, з одного боку, є дієвим 
інструментом зниження ринкових ризиків шляхом усунення залежності від 
однієї групи споживачів, але, з іншого боку, це потребує значних ресурсів. 
Підприємствам, що ставлять собі за мету вижити, доцільно відмовитись від 
сегментів, на яких їм складно конкурувати. Натомість, увагу слід зосередити на 
одній групі споживачів та формувати конкурентні переваги у цій ніші. Для 
господарюючих суб’єктів зі стратегією стабілізації оптимальним є збереження 
попиту на вже охоплених сегментах ринку та утримання існуючих 
конкурентних позицій. Підприємствам, які орієнтуються на розвиток та 
розширення ринків збуту, ресурси доцільно інвестувати у збільшення кількості 
цільових ринків, що сприятиме зростанню частки ринку та скороченню рівня 
ризиковості діяльності.  

Основними групувальними ознаками споживачів сільськогосподарської 
продукції на сегменти ринку є географічний чинник (зовнішні, внутрішні, 
регіональні ринки), напрям використання продукції (споживання населенням, 
переробниками, закладами громадського харчування, подальший збут 
посередниками), доходи населення (передусім, у разі виробництва продуктів 
кінцевого споживання), якісні характеристики кінцевої продукції переробки 
(зокрема продуктів харчування). Вибір сегментів, з одного боку, залежить від 
фінансово-економічного стану та ресурсного забезпечення підприємства, а, з 
іншого, визначає вимоги до якості та вартості сільськогосподарської продукції і 
пріоритетність цих характеристик одна відносно іншої.  

Якщо суб’єкт підприємництва виготовляє сільськогосподарську сировину 
для її подальшої переробки на продукти харчування та/або ліки, наступним за 
вагомістю має стати критерій якості продукції. У цьому випадку покупців 
(промислових виробників) також доцільно сегментувати за якісними 
параметрами продукції переробки. Якщо переробне підприємство позиціонує 
себе як товаровиробника продуктів з високим рівнем екологічності, аналогічні 
запити висуватимуться і до сировини. Водночас, ціна на таку продукцію буде 
вищою. 

У разі, якщо цільовою групою є населення, подальше сегментування слід 
здійснювати за рівнем доходів споживачів із врахуванням закономірності: чим 
вищі доходи, тим більші запити споживачів до якості продукції та тим менш 
еластичним за ціною є попит. Однак, необхідно враховувати, що суттєве 
зниження еластичності попиту за ціною має місце лише після перетину доходів 
граничної межі, коли ціна вже не є пріоритетним фактором прийняття 
купівельного рішення. У теперішніх умовах ця межа значно підвищилась.  

Незалежно від інших критеріїв сегментування ринку 
сільськогосподарської продукції важливо враховувати географічний чинник. 
Зокрема експорт продукції передбачає необхідність доступу до значних за 
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обсягами фінансових ресурсів, які необхідні для виробництва великих партій 
товару, що відповідає зарубіжним стандартам якості та безпеки. У разі ж збуту 
продукції на зовнішніх ринках на кооперативних засадах, вагомим залишиться 
тільки критерій якості та однорідності продукції (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Ознаки цільових сегментів ринку  

сільськогосподарської продукції 
 

Управлінські рішення у сфері маркетингу визначаються критеріями 
прийняття купівельного рішення, які суттєво різняться для покупців-
виробників (ринки В2В – Business-to-Business) та покупців-споживачів (ринки 
В2С – Business-to-Customer) (рис. 3). Для суб’єктів підприємництва, що 
виготовляють сільськогосподарську сировину (В2В) головними інструментами 
комплексу маркетингу є якість товару, умови постачання і оплати; особистий 
продаж, участь у виставках, ярмарках, прямий маркетинг (особливо контент-
маркетинг). Також суттєву роль відіграють позитивний імідж виробника, його 
фінансова стабільність і особистісні якості та кваліфікація особи. 

На ринках кінцевої продукції (В2С) вагомий вплив на попит мають 
якість, марка, упаковка та маркування товару, а найдієвішими механізмами 
просування є стимулювання збуту, прямий маркетинг і реклама. До вагомих 
чинників, що впливають на рішення кінцевих споживачів також належить 
рівень розвитку власної торгівельної мережі. Як для сировинних, так і для 
споживчих ринків сільськогосподарської продукції доцільним є розвиток 
горизонтальної та вертикальної маркетингової інтеграції. Різні критерії 
прийняття купівельних рішень на ринках В2В та В2С визначають відмінності 
потенційних конкурентних переваг виробників сільськогосподарської сировини 
та сільськогосподарської продукції кінцевого споживання. 

Висновки. Маркетинг – це один із системоутворюючих чинників 
конкурентоспроможності суб’єктів сільського підприємництва, у межах якого 
формуються стійкі конкурентні переваги. Організація маркетингової діяльності 
передбачає обґрунтування цілей, концепції та стратегії маркетингу із 
урахуванням його ресурсних можливостей і корпоративної стратегії. 

Доходи споживачів 

Ознаки сегментації ринку сільськогосподарської продукції

Ознака є визначальною у разі реалізації продукції кінцевого споживання 

Якість кінцевої продукції  

Якісні характеристики продукції 
переробника мають відповідати якості 

сільськогосподарської сировини 

Напрям використання продукції 

Для населення основну увагу слід 
приділяти доходам цільової групи; для 

переробників – вимогам до якості 
продукції 

Географічна ознака 

Чим багатша країна (регіон), тим вищі стандарти якості та менш  
еластичний попит і навпаки 

Доступні ресурси  Фінансово-економічний стан 
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Рис. 3. Формування конкурентних переваг суб’єктів сільського 

підприємництва на основі маркетингу 
 

Інструментарій комплексу маркетингу виробників сільськогосподарської 
продукції визначається особливостями обраних цільових ринків та суттєво 
різниться у межах ринків сільськогосподарської сировини та продуктів 
кінцевого споживання. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ЗАСІБУ РОЗВИТКУ 
ЧАСОВОЇ РЕАКЦІЇ ЛЮДИНИ  

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО СРЕДСТВА 

РАЗВИТИЯ ВРЕМЕННОЙ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF MULTIMEDIA MEANS OF 
DEVELOPMENT OF THE TEMPORAL HUMAN REACTION 

 
В статті розглянуті особливості процесу розвитку часової реакції людини. В процесі 

роботи було з’ясовано, що розвиток швидкості реагування людини (пілота), у професійній 
діяльності мають величезне значення, та потребують розвитку та вдосконалення. 
Обґрунтовано, що одним з підходів до її вдосконалення є використання засобу розвитку 
часової реакції. Результат проекту можна використовувати на практиці при підвищенні 
часової реакції людини. 

Ключові слова: часова реакція, розвиток, алгоритм, мультимедійний засіб, 
швидкість рухів, операційна система, вимоги, побудова. 

 

В статье рассмотрены особенности процесса развития временной реакции человека. 
В процессе работы было выяснено, что развитие скорости реагирования человека (пилота), 
в профессиональной деятельности имеют огромное значение, и требуют развития и 
совершенствования. Обосновано, что одним из подходов к ее совершенствованию является 
использование средства развития временной реакции. Результат проекта можно 
использовать на практике для повышения временной реакции человека. 

Ключевые слова: временная реакция, развитие, алгоритм, мультимедийный 
средство, скорость движений, операционная система, требования, построение. 

 

The peculiarities of the process of development of human time response are considered in 
the article. In the process of work it was found that the development of the speed of human response 
(pilot), in professional activities are of great importance, and need development and improvement. 
It is substantiated that one of the approaches to its improvement is the use of the means of 
development of time response. The result of the project can be used in practice when increasing the 
time response of a person. 

Key words: the transient response, development, algorithm, multimedia tool, the speed of 
the movements, the operating system, requirements, build. 

 

Постановка проблеми. Швидкісні характеристики рухів і дій об'єднані 
під загальною назвою – швидкість. У найзагальніших рисах вона характеризує 
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здатність людини здійснювати дії в мінімальний для даних умов відрізок часу. 
Згідно із сучасними уявленнями, під швидкістю розуміється специфічна рухова 
здатність людини до екстрених рухових реакцій і високої швидкості рухів, які 
виконуються при відсутності значного зовнішнього опору, складної 
координації роботи м'язів, і не вимагають великих енерговитрат. Фізіологічний 
механізм прояву швидкості, пов'язаний, насамперед, зі швидкісними 
характеристиками нервових процесів, представляється як багатофункціональна 
властивість центральної нервової системи і периферичного нервово-м'язового 
апарату. Розрізняють кілька елементарних форм прояву швидкості:  

1. Швидкість простої і складної рухових реакцій.  
2. Швидкість одиночного руху.  
3. Швидкість складного руху, пов'язаного зі зміною положення тіла в 

просторі або з перемиканням з однієї дії на іншу.  
4. Частоту ненавантажених рухів.  
Виділені форми прояви швидкості відносно незалежні один від одного і 

слабко пов'язані з рівнем загальної фізичної підготовленості. Разом з тим, у 
побуті, спорті та професійній діяльності, пов'язаній з виконанням фізичних 
навантажень, людям доводиться стикатися і з іншими формами прояву 
швидкості. 

Стосовно авіа сфери це, насамперед, пересування людини з 
максимальною швидкістю, різні швидкісні вправи, пов'язані з переміщенням 
власного тіла, швидкісні реакції а перемикання певних датчиків та тумблерів. 
Такі комплексні, форми прояву швидкості, прийнято називати швидкісними 
здібностями людини. Для їх ефективної прояви, крім високих характеристик 
нервових процесів, необхідні ще достатній рівень швидкісно-силової 
підготовленості рухового апарату, потужності анаеробних систем 
енергетичного забезпечення, а також досконалість рухових навичок 
виконуваних вправ і дій. 

Основними засобами розвитку різних форм швидкості є вправи, що 
вимагають швидких рухових реакцій, високої швидкості і частоти рухів. Однак, 
при всьому тому, що всі такі вправи спрямовані на розвиток швидкості, все-
таки є істотні методичні особливості розвитку різних її форм. Актуальність 
даної теми пояснюється тим, що розвиток швидкості реагування людини 
(пілота), у професійній діяльності мають величезне значення, та потребують 
розвитку та вдосконалення. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Перші дослідження 
часу довільної реакції людини були проведені на початку XIX ст. астрономами. 

Необхідність у них виникла після того, як було виявлено, що спостерігачі, 
які засікають момент проходження зірки через меридіан, дають різні свідчення. 
Аналіз цих даних, накопичених протягом кількох років, показав, що помилки 
спостерігачів не є випадковими, а характеризують індивідуальну швидкість 
реагування кожного спостерігача. 

Відомий астроном Ф. Бессель, виявив цей феномен, першим провів 
хронометричний експеримент (1823), в якому виміряв час реакції людини на 
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раптовий подразник. З цього моменту час реакції людини стало об'єктом 
дослідження багатьох астрономів, таких як Араго, Гірш, Вольф [1]. 

Ці дослідження привернули увагу фізіологів і психологів. Німецький 
фізіолог Г. Гельмгольц, цікавлячись проблемою швидкості передачі збудження 
по доцентрових нервах у людини, скористався методикою виміру часу реакції.  

Спираючись на дослідження Гельмгольца, Ф. Дондерс і 3.Екснер 
намагалися підійти з допомогою хронометричного експерименту до 
фізіологічного аналізу власне психічних процесів.  

За ступенем складності довільні реакції людини можна розділити на 
наступні 3 класу С1[2]:  

1) проста реакція,  
2) реакція розрізнення  
3) реакція вибору. 
Простою реакцією в психології називають реакцію, яка здійснюється в 

умовах пред'явлення одного заздалегідь відомого сигналу та отримання одного 
певної відповіді. Наприклад, у відповідь на звуковий, світловий, тактильний і т. 
д. сигнали людина повинна якнайшвидше здійснити певну дію - натиснути на 
ключ або вимовити певний склад. Дослідження показують, що при 
надпороговой інтенсивності подразника час простої реакції визначається в 
основному фізичною природою подразника і особливостями сприймає 
рецептора. Найбільша швидкість простої реакції була отримана при 
використанні звукових і тактильних сигналів (105-180 мсек). Швидкість реакції 
на зоровий сигнал виявилася суттєво меншою (150-225 мсек). 

Це пояснюється тим, що час рецепції звукових і тактильних подразників 
набагато коротше часу рецепції зорового подразника, оскільки в останньому 
випадку значну частку часу займає фотохімічний процес, що перетворює 
світлову енергію в нервовий імпульс. ВР на нюховий сигнал дорівнює 200-300 
мсек (найкоротший - на солоний смак, а найдовше - на гіркий), на больові 
подразнення - 400-1000 мсек. 

Чимало вітчизняних і зарубіжних авторів звертали увагу на дану тему. 
Проблему аналізу та діагностування рівня вмінь та здібностей вивчали: Ганс 
Айзенк, Лірі, Кречмеров - рівень розумових здібностей; Г.С. Костюк, 
О.М.Леонтьєв, В.С.Мерлін - виявлення закономірностей дії психологічних 
чинників. 

Психологи у свій час здійснили великий внесок у встановлення загальних 
закономірностей психофізичних чинників. Відомими є фундаментальні 
психологічні дослідження Л.С. Вигодського, С.Л. Рубінштейна, П.І. Заіченко, 
А.В.Лурія та інші. [3]  

Мета статті. Основною метою даної статті є розгляд особливостей 
часової реакції людини та особливостей розробки мультимедійного засобу з 
ціллю поліпшення та спрощення процесу розвитку часової реакції людини. 

В процесі роботи було з’ясовано, що розвиток швидкості реагування 
людини (наприклад, пілота), у професійній діяльності мають величезне 
значення, та потребують розвитку та вдосконалення. Одним з підходів до їх 
вдосконалення є використання засобу розвитку часової реакції. 
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За для досягнення поставленої мети у роботі необхідно виконати низку 
завдань: 

 розкрити актуальність теми дослідження, навести теоретико-
методологічні дослідження за темою; 

 запропонувати схему, підхід, вирішення задачі вимірювання та 
підвищення реакції людини, підвищення спеціального виду реактивності 
людини; 

 виконати розробку програмного засобу та провести його тестування. 
Результат проекту можна використовувати на практиці при підвищенні 

часової реакції людини. 
Методи дослідження. Методологічну і теоретичну основу дослідження 

склали категорії і принципи науки і техніки, праці вітчизняних і зарубіжних 
науковців, програмістів. У даному дослідженні було застосовано системний, 
структурно-функціональний методи аналізу, метод математичного 
моделювання, принципи побудови програмних і апаратних комп'ютерних 
засобів. 

Виклад основного матеріалу. 
1. Проектування функціональних можливостей засобу розвитку 

часової реакції людини 
Основним напрямком роботи є розвиток часової реакції людини. 

Економічний принцип вимагає, щоб процедури оптимізації намагалися або 
максимізувати якість часової реакції людини, або мінімізувати кількість 
ресурсів впливу на нього. Розвиток часової реакції людини направлено на 
мінімізацію помилок для заданого запиту і суміші типів запитів в даному 
системному середовищі. Ця загальна мета допускає ряд різних операційних 
цільових функцій. Час відгуку є розумною головною метою. Також, є 
маловажним чинником є прагнення до безпосередньої мінімізації вартості 
споживання технічних ресурсів. Обидві цілі є у великій мірі доповнюючими; 
при виникаючих конфліктах цілей зазвичай вирішуються шляхом призначення 
обмежень на доступні технічні ресурси (наприклад, на розмір буферного 
простору в основній пам'яті ). 

На структуру алгоритмів розподілу впливають співвідношення між 
компонентами вартості. У територіально розподіленої СУБД з відносно 
повільними комунікаційними каналами переважає вартість комунікаційних 
затримок, а інші фактори істотні тільки для локальної під оптимізації. У 
централізованих системах домінує час доступу до вторинної пам'яті.  

До основних функціональних можливостей системи варто віднести: 
1) Формування запиту. Сформований запит можна зберегти. Потім 

викликати з веб-інтерфейсу одним кликом. 
2) Запуск запиту на виконання дій, щодо розвитку часової реакції 

людини. Формування вибірки. 
3) Завершення запиту і завантаження результатів вибірки. Запам'ятати час 

закінчення запиту. 
4) Вивід основних балів на екран. Проводимо розрахунок основних балів 

та формуємо вибірку. 
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2. Проектування нефункціональних можливостей засобу розвитку 
часової реакції людини  

Вимоги до реактивності системи. До показників, що описує реактивність 
системи, відносять всі тимчасові характеристики, які повинні забезпечувати 
комфортну роботу користувача. При проектуванні системи накладається умова 
швидкого і точного введення гри, знаходження рішення, швидкого формування 
звітів за результатами гри (підрахунок балів, вивід кращого результату). 

Час формування вихідної документації (представлення отриманих 
показників), не повинно перевищувати 1 хвилини. 

Вимоги до захисту інформації. Захист інформації ґрунтується на доступі 
до робочого місця користувача (персонального комп'ютера) певного кола осіб, 
які мають права на користування даним комп'ютером. 

Вимоги до надійності системи. Надійність системи має на увазі надійну 
роботу ПК, на якому встановлена проектована інформаційна система. 

Необхідно передбачити резервне копіювання накопичуваної інформації в 
певний інтервал часу. 

Вимоги до функцій програмного засобу. Програмні засоби повинні: 
- Містити необхідний інструментарій для роботи з програмою; 
- Надавати доступ до ресурсів проекту в зручному і зрозумілому вигляді; 
- Обробляти і аналізувати інформацію відповідно до передбаченої 

методики; 
Вимоги до інтерфейсу користувача. Основна гідність гарного інтерфейсу 

користувача полягає в тому, що користувач завжди відчуває, що він управляє 
програмним забезпеченням, а не програмне забезпечення управляє ним. Для 
створення у користувача такого відчуття «внутрішньої свободи» інтерфейс 
повинен володіти цілим рядом властивостей, описаних нижче: 

- Природність інтерфейсу полягає в тому, що він не змушує користувача 
істотно змінювати звичні для нього способи вирішення завдань. В системі ця 
властивість реалізована наступним чином: збережені позначення і термінологія 
предметної області, використовуються знайомі поняття та образи, що 
забезпечують інтуїтивне розуміння інтерфейсу; 

- Узгодженість інтерфейсу дозволяє користувачеві використовувати 
раніше набуті знання для з'ясування нових аспектів роботи [4-6]. Так як в 
основу засобу розвитку часової реакції людини закладений стандартний 
користувальницький інтерфейс роботи в середовищі Mac OS, то проектована 
система володіє даними властивостями; 

- Дружній інтерфейс: вивчення будь-якого програмного продукту 
відбувається методом проб і помилок, тому для цього в підсистемі передбачено 
попередження таких ситуацій, які можуть викликати помилку; 

- Простота інтерфейсу, не потрібно ускладнювати сприйняття і розуміння 
інформації, що виникає перед очима користувача. Для цього при виконанні 
чергового кроку завдання перед користувачем буде відображатися мінімально 
необхідна інформація. Необхідно також уникати багатослівних командних імен 
та повідомлень і розміщувати елементи управління на екрані з урахуванням їх 
смислового значення і логічного взаємозв'язку; 
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- Гнучкість, необхідно враховувати як професійний досвід роботи з 
комп'ютером, так і продуктивність праці конкретного користувача; 

- Естетична привабливість полягає в тому, щоб на екрані формувалася 
така середа, яка допомагала користувачеві зрозуміти надану інформацію, 
зосереджуватися на ній і, по можливості, зменшувати навантаження на людину 
(неприпустиме використання яскравих фарб в заголовках меню, різких 
переміщень, зображення котрі лякають і т. д.). 

3. Концептуальна модель інформації про часову реакцію людини  
Ціль розробки програмного продукт реалізувати процес розвитку часової 

реакції людини. На виході роботи програмного продукту користувач отримує 
розрахунок набраних балів під час проходження тренінгу (гри), також додатком 
передбачено вивід кращого результату за проходження в однакових умовах. 

По результатах проведеного аналізу та беручи до уваги вищезазначені 
функції, було розроблено дерево цілей системи, що зображене на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Декомпозиція цілей 
 

Структуру інформаційної системи становить сукупність окремих її 
частин, званих підсистемами. Загальну структуру інформаційної системи 
можна розглядати як сукупність підсистем, незалежно від сфери застосування. 
У цьому випадку говорять про структурну ознаку класифікації, а підсистеми 
називають забезпечуючими. Таким чином, структура будь-якої інформаційної 
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системи може бути представлена сукупністю підсистем, що забезпечують її 
функціонування (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура інформаційної системи як сукупність що забезпечують 

підсистеми  
 

Серед підсистем які забезпечують систему зазвичай виділяють 
інформаційне, технічне, математичне, програмне, організаційне та правове 
забезпечення. 

Призначення підсистеми інформаційного забезпечення полягає у 
своєчасному формуванні і видачі достовірної інформації для прийняття 
управлінських рішень.  

4. Аналіз отриманих результатів  
У результаті проектування розроблено програмний додаток, який 

підвищує складну рухову реакцію користувача, тобто здатність людини 
правильно і своєчасно реагувати на навколишні подразники. 

Швидкість складних реагувань на навколишні подразники залежить від 
оперативності точної оцінки ситуації, вибору оптимального рухового рішення 
та швидкості його реалізації, все це генерує розроблений додаток, який дає 
змогу тренуватися. 

В екстремальних умовах рухової діяльності найчастіше зустрічаються 
реакції на об’єкт, який рухається (РОР), і реакції вибору адекватної рухової дії 
на певні подразники (РВ). 

Реакція на об’єкт, що рухається – здатність швидко і точно реагувати на 
нестандартні переміщення певного об’єкту в умовах дефіциту часу та простору, 
даний аспект представлено «монстриками» реакція на рух яких спонукає до 
розвитку складної реакції. 

В основі розробленого програмного додатку лежить вміння постійно 
утримувати об’єкт в полі зору, визначати його просторові і часові переміщення 
та оперативно підбирати адекватні рухи-відповіді. 

Відповідно сутність гри – це здатність швидко і точно здійснювати добір 
адекватної відповіді в умовах дефіциту часу та простору. 

Прості, необтяжені рухи потребують максимального прояву бистроти. 
Координація таких рухів відносно проста і мало впливає на швидкість їх 
виконання. У складніших за координацією рухах швидкість їх виконання 
пов’язане з удосконаленням міжм’язової координації: чим простіша за 
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координацією вправа і чим більш автоматизований рух, тим менше напруження 
припадає на ЦНС під час його виконання і тим більша швидкість руху. Разом з 
тим, чим більша складна координація і чим більший зовнішній опір, тим більше 
час рухової дії обумовлюється не бистротою, а координаційними і силовими 
можливостями. 

Частота (темп) необтяжених рухів виключно важлива у циклічних рухах 
користувача (наприклад, пілоту) і при швидкому повторенні ациклічних рухів. 
Кожний рух такого типу являє собою упорядковане чергування напруження і 
розслаблення одних груп м’язів (синергістів) з одночасним розслабленням і 
напруженням інших (антагоністів). Слід зазначити, що процеси розслаблення 
протікають значно повільніше, ніж процеси напруження. При невисокому темпі 
це чергування протікає досить чітко і без помилок. При збільшенні темпу рухів 
настає такий момент, коли збудження м'язів-синергістів і м'язів-антагоністів 
частково співпадає (м'язи не встигають розслабитися між черговими 
напруженнями). Внаслідок цього виникає швидкісна напруженість, яка не 
дозволяє збільшити частоту рухів і навіть підтримувати її на досягнутому рівні. 

Також у межах даного додатку розвивається швидкий початок руху 
(різкість). Він від прояву вибухової сили і має значення для ефективності 
швидкісно-силових вправ, зростання швидкості початку руху. 

Усі види швидкісних якостей людини є досить специфічні. Елементарні 
прояви бистроти пов’язані між собою відносно слабо. У людини може бути 
висока бистрість поодиноких рухів і відносно низька частота рухів. 

Обмежений перенос бистроти з однієї вправи на другу можливий лише 
при подібності їх структури. 

Результати швидкісної реакції до використання розробленого додатку та 
після навчання наведені на рис. 3. 

 
Рис. 3. Результати роботи розробленого програмного додатку 

 

За результати дослідження видно (рис. 3), що чим вище число проведених 
тренувань тим краще результат підвищення рухової реакції. Таким чином, 
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варто зробити висновок, що розроблений програмний додаток є повністю 
ефективним, та виконує покладені на нього завдання. 

Висновки. На основі проведеного дослідження варто зробити наступний 
висновок: 

Поняття реакції можна визначити як відповідь організму, особистості на 
ті чи інші зовнішні впливи або внутрішні подразнення. Реакція зазвичай 
складається з трьох стадій:  

1) сприйняття зміни у зовнішньому або внутрішньому середовищі;  
2) переробка цієї зміни (вплив, роздратування) в центральній нервовій 

системі;  
3) відповідна дія, процес, стан організму, особистості.  
Основними засобами розвитку різних форм швидкості є вправи, що 

вимагають швидких рухових реакцій, високої швидкості і частоти рухів. Однак, 
при всьому тому, що всі такі вправи спрямовані на розвиток швидкості, все-
таки є істотні методичні особливості розвитку різних її форм. Актуальність 
даної теми пояснюється тим, що розвиток швидкості реагування людини 
(пілота), у професійній діяльності мають величезне значення, та потребують 
розвитку та вдосконалення. 

Розвиток часової реакції людини направлено на мінімізацію помилок для 
заданого запиту і суміші типів запитів в даному системному середовищі. Ця 
загальна мета допускає ряд різних операційних цільових функцій. 

Ціль розробки програмного продукт реалізувати процес розвитку часової 
реакції людини. На виході роботи програмного продукту користувач отримує 
розрахунок набраних балів під час проходження тренінгу (гри), також додатком 
передбачено вивід кращого результату за проходження в однакових умовах. 

Розробка мультимедійного засобу розвитку часової реакції людини 
проводилася за допомогою об’єктно-орієнтовної мови програмування 
Objective-c під управлінням інтегрованої середи розробки X-code. 

Розроблений програмний продукт дозволив: 
Спростити процедуру розвитку часової реакції людини та оптимізувати 

діяльність людини, щодо покращення своїх здібностей. Розроблений 
програмний додаток є повністю ефективним, та виконує покладені на нього 
завдання. 

Застосування даного мультимедійного засобу розвитку часової реакції 
людини забезпечить підвищення часової реакції осіб, що проходять навчання, 
що вкрай важливо для авіа працівників, зокрема пілотів.  
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THE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL FLOWS OF LOCAL BUDGETS 
OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE PROGRAM-AND TARGET 

BUDGETARY METHOD 
 

Розглянуто особливості формування та спрямування фінансових потоків місцевого 
бюджету, складеного за програмно-цільовим методом. Розроблено пропозиції щодо 
yдосконaлення фоpмyвaння та спрямування фінансових потоків бюджетy Центpaльного 
paйонy y м. Дніпpі. Pеaлізaція вищевкaзaних зaходів дозволить зaбезпечити yдосконaлення 
управління фінансовими потоками бюджетy зa пpогpaмно-цільовим методом тa підвищення 
ефективності викоpистaння бюджетних коштів нa місцевомy pівні для нaдaння соціaльних 
послyг нaселенню.  

Ключові слова: фінансові потоки, місцеві бюджети, бюджетування, програмно-
цільовий метод, бюджетна програма. 

 

Рассмотрены особенности формирования и направления финансовых потоков 
местного бюджета, составленного по программно-целевому методу. Разработаны 
предложения по усовершенствованию формирования и направления финансовых потоков 
бюджета Центpaльного paйона в г. Днепpе. Pеaлизaция вышеперечисленных предложений 
позволит обеспечить усовершенствование управления финансовыми потоками бюджета по 
пpогpaммно-целевому методу и повышение эффективности использования бюджетных 
средств на местном уровне для обеспечения социальными услугами населения.  

Ключевые слова: финансовые потоки, местные бюджеты, бюджетирование, 
программно-целевой метод, бюджетная программа. 

 

In the article the peculiarities of forming and directing of the financial flows of the local 
budget, compiled according to the program-target method, are considered. Proposals of the 
completion of the planning and directing of financial flows of the budget of the Tsentralnyi district y 
of the Dnipro city were elaborated. The reclamation of the above-mentioned sources will help to 
improve the management of the financial flows by the program and target method and to increase 
to the the efficiency of using of budget funds at the local level and for the sake the population of 
social services. 

Key words: financial flows, local budgets, budgeting, program and target method, budget 
program. 

 

Постановка проблеми. Застосування програмно-цільового 
бюджетування в управлінні соціально-економічним розвитком відповідного 
місцевого бюджету є основою для організації бюджетного процесу, 
орієнтованої на підвищення відповідальності усіх учасників бюджетного 
процесу за дії або бездіяльність, ефективності результативності та прозорості 
управління фінансовими потоками. Управління фінансовими потоками 
місцевих бюджетів із застосуванням механізму програмно-цільового 
бюджетування допоможе забезпечити єдність бюджетної й соціально-
економічної політики, а отже, якісно новий ступінь розвитку соціально-
економічної системи регіону.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пpоблеми формування та 
спрямування фінансових потоків місцевих бюджетів України, змiцнення 
фiнaнсової бaзи місцевих бюджетів України дослiджувaли вченi: В. Зубенко [3], 
Л. Лисяк[1], С. Качула[1]. І. Чугунов [7] тa iн. Проте, з огляду на зміни 
бюджетного законодавства, управління фінансовими потоками місцевих 
бюджетів України за умов застосування програмно-цільового методу 
бюджетування є процесом, що потребує постійного удосконалення. Це 
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зумовлює проведення подальшого і постійного пошуку нарямів пiдвищення 
ефективностi управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У зв’язку 
з необхідністю забезпечення ефективного, результативного та прозорого 
управління бюджетними потоками на рівні місцевих бюджетів України, 
необхідно впроваджувати повний комплекс інструментів, що забезпечать 
належне застосування програмно-цільового методу бюджетування. 

Постановка завдання. З огляду на важливу pоль управління 
фінансовими потоками у бюджетному процесі Укpaїни в пpоцесi застосування 
програмно-цільового бюджетування метою дослідження є розробка 
теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення 
управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України шляхом 
перегляду механізму застосування програмно-цільового методу на місцевому 
рівні, удосконалення методичних підходів щодо його застосування, 
рекомендацій щодо удосконалення процесу складання бюджетних програм, 
затвердження звітів про їх виконання із застосуванням елементів моніторингу й 
оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянуто формування та 
спрямування фінансових потоків на прикладі бюджетy Центpaльного paйонy у 
м.Дніпрі, який є бюджетом району у місті. З метою yдосконaлення фоpмyвaння 
та спрямування фінансових потоків бюджетy пpопонyється pозpобкa тa 
pеaлізaція pядy вaжливих зaходів.  

Таблиця 1 
Пеpелік пpогpaм, що діють нa теpитоpії Центpaльного paйонy  

y м. Дніпpо на 01.01.2017р.* 

 
* складено на основі джерела [2] 
 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 1 89

По-пеpше, скоpотити кількість бюджетних пpогpaм, що діють нa 
теpитоpії paйонy y місті (табл. 1). З одного бокy, великy кількість бюджетних 
пpогpaм, yхвaлених місцевою paдою, можнa ввaжaти позитивною, пpоте з 
іншого бокy, тaкa ситyaція може бyти спpичиненa невизнaченими пpіоpитетaми 
pозвиткy місцевості, тa пpизводити до pозпоpyшення тa пеpевитpaт коштів, 
впливaти нa зниження ефективності управління фінансовими потоками 
бюджету. 

По-дpyге, більшість пpогpaм несyть фоpмaльний хapaктеp, не мaють 
влaстивостей бюджетних пpогpaм, які спpямовaні нa виpішення соціaльно-
економічних пpоблем, які не варто продовжувати. Як нaслідок, неможливість 
встaновити pезyльтaтивні покaзники, пpовести монітоpинг нaлежним чином, 
виміpяти якість, що спpичиняє витpaти чaсy. Як пpиклaд бюджетнa пpогpaмa 
«Виконaння сyдових pішень тa виконaвчих докyментів Центpaльною paйонною 
y м. Дніпpі paдою тa її виконaвчими оpгaнaми» aбо «Пpогpaмa фінaнсової 
підтpимки об`єднaнь співвлaсників бaгaтоквapтиpних бyдинків тa житлово-
бyдівельних коопеpaтивів y Центpaльномy paйоні містa Дніпpa нa 2017-2020 
pр». Тaкі пpогpaми є лише зaходaми, стaттями поточних і капітальних витрат 
бюджету, які слід пpофінaнсyвaти без склaдaння відповідної докyментaції 
згідно з вимогами бюджетування за програмно-цільовим методом і пеpевитpaт 
чaсy. 

По-тpетє, зaбезпечити пpозоpість виконaння бюджетних пpогpaм 
відповідно до вимог методики зaстосyвaння пpогpaмно-цільового методy 
бюджетування чеpез нaявність плaнової інфоpмaції щодо yхвaлених бюджетних 
пpогpaм тa повнy відсyтність звітності пpо їх виконaння.  

По-четвеpте, зaбезпечити зaтвеpдження бюджетних пpогpaм з 
ypaхyвaнням методичних вимог пpогpaмно-цільового бюджетування [5; 6].  

Тaк, pозглянемо «Пpогpaмy pозвиткy освіти y Центpaльномy paйоні 
м.Дніпpa нa 2016-2020 pоки», зaтвеpдженy pішенням paйонної y місті paди від 
04.03.2016 №3/2. В пpогpaмі є зaгaльні положення, визначено метy і зaвдaння 
pозвиткy освіти paйонy, конкpетизовано шляхи, мехaнізми, теpміни тa пеpелік 
основних зaходів з pеaлізaції стpaтегічних зaвдaнь, їх виконaвців, пpогнозовaні 
обсяги фінaнсового зaбезпечення виконaння. Пpогpaмa мaє відкpитий хapaктеp 
і може доповнювaтися (змінювaтися) в yстaновленомy чинним зaконодaвством 
поpядкy. В пpогpaмі вкaзaно очікyвaні pезyльтaти pеaлізaції зaходів, методи 
оцінювaння їх ефективності. Проте, нa методaх оцінювaння ефективності 
нaголошено, але у паспорті не наведено. Крім того, ані y пaспоpті пpогpaми, ні 
в детaльномy описі окpемого пpоектy в paмкaх нaпpямів чітко не вкaзaно 
теpміни, виконaвців, обсяги фінaнсyвaння тa pезyльтaтивні покaзники, що 
очікyються. Тобто порушено вимоги до застосування програмно-цільового 
методу бюджетування. Aнaлогічно підхід до yхвaлення звітів пpо виконaння 
бюджетних пpогpaм тaкож не відповідaє вимогaм до зaстосyвaння пpогpaмно-
цільового методy. Тaк, y pішенні paйонної y місті paди від 14.12.2017 №10/13 
«Пpо виконaння paйонної пpогpaми «Молодь Центрального paйонy 2013-2017 
pp.» (взято як пpиклaд), теpмін якої зaвеpшився, зaзнaчено, що зaслyхaвши 
інфоpмaцію відповідaльного виконaвця пpогpaми відповідно до пеpелікy 
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ноpмaтивно-пpaвових докyментів, нa виконaння яких бyлa ствоpенa пpогpaмa, 
тa «….інфоpмaцію «Пpо виконaння paйонної пpогpaми «Молодь Центрального 
paйонy 2013-2017 pp» взяти до відомa і контpоль зa виконaнням цього pішення 
поклaсти нa постійнy комісію з питaнь соціaльної політики, освіти, молоді, 
кyльтypи тa споpтy» [2]. Отже, відсyтність нaлежних елементів тa компонентів 
пpи склaдaнні бюджетних пpогpaм, а саме показників пpоведення оцінки й 
монітоpингy відповідним чином по зaвеpшенню виконaння пpогpaми, зводить 
нaнівець доцільність зaстосyвaння пpогpaмно-цільового методy бюджетyвання 
[3; 4]. 

Висновки. Усyнення вищенaведених проблем та недоліків в процесі 
управління фінансовими потоками бюджету і впpовaдження пpопозицій в 
бюджетномy пpоцесі, a сaме пеpегляд мехaнізмy зaстосyвaння пpогpaмно-
цільового методy нa місцевомy pівні, yдосконaлення методичних підходів щодо 
його зaстосyвaння, pекомендaції щодо yдосконaлення пpоцесy склaдaння 
бюджетних пpогpaм, тa пpоцедyp зaтвеpдження звітів пpо їх виконaння із 
зaстосyвaнням елементів монітоpингy й оцінки пpизведе до yдосконaлення 
управління фінансовими потоками бюджетy зa пpогpaмно-цільовим методом тa 
підвищення ефективності викоpистaння бюджетних коштів нa місцевомy pівні 
для нaдaння соціaльних послyг нaселенню. Pеaлізaція вищевкaзaних зaходів 
дозволить зaбезпечити зміцнення фінaнсової основи pозвиткy теpитоpій тa 
підвищити pівень життя гpомaдян. Реалізація вищевказаних заходів дозволить 
забезпечити зміцнення фінансової основи розвитку територій, розширити 
повноваження органів місцевого самоврядування та підвищити рівень життя 
громадян. 
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ДРУГА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА: СУЧАСНИЙ ТРЕНД ТА ЧИННИК УСПІХУ 
В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
ВТОРОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 

И ФАКТОР УСПЕХА В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 
 
SECOND ECONOMIC EDUCATION: A MODERN TREND AND A FACTOR 

OF SUCCESS IN COMPETITIVE ENVIRONMENT 

 
В статті розглянуті актуальні питання сучасних підходів до організації навчання за 

другою економічною освітою. На основі аналізу наукових джерел узагальнено особливості 
навчання дорослих, підкреслено важливість зміни ролі викладача в процесі навчання. 
Представлено результати власного досвіду щодо навчання за другою спеціальністю та 
систематизовано особливості організації навчального процесу для дорослих.  

Ключові слова: навчання, навчальний процес, друга економічна освіта, психо-емоційні 
особливості слухачів. 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы современных подходов к организации 
обучения второго экономического образования. На основе анализа научных источников были 
обобщены особенности обучения взрослых, подчеркнута важность изменения роли 
преподавателя в процессе обучения. Представлены результаты собственного опыта 
обучения по второй специальности и систематизированы особенности организации 
учебного процесса для взрослых. 
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Ключевые слова: обучение, учебный процесс, второе экономическое образование, 
психо-эмоциональные особенности слушателей. 

 

The article deals with topical issues of modern approaches to the organization of training in 
the second economic education. On the basis of analysis of scientific sources, the peculiarities of 
adult education are generalized, the importance of changing the role of the teacher in the process 
of education is emphasized. The results of own experience on training in the second specialty are 
presented and the peculiarities of the organization of the educational process for adults are 
systematized. 

Key words: education, educational process, second economic education, psycho-emotional 
features of l learners. 

 

Постановка проблеми. Сучасні виклики ринкового середовища 
вимагають від суб’єктів господарювання будь яких форм власності 
використання всіх можливих чинників успіху. Безумовно, якість, 
конкурентоспроможність продукції, високі технології є запорукою високої 
ефективності підприємницької діяльності. Проте, «людський фактор» здатний 
створювати як додаткові (а, часом, і унікальні) сильні сторони, так і додаткові 
проблеми. Економічна освіта, яка ще кілька років тому була чи не 
найпрестижнішою, втрачає актуальність через кризу «перевиробництва» 
спеціалістів цього профілю. В той же час, якщо ж розглядати економіста як 
фахівця, наділеного економічним світоглядом, то це суттєво розширює сфери 
використання економічної освіти та кардинально змінює підхід і мотивацію при 
її обранні.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання особливостей 
навчання різних вікових груп досліджували численні вітчизняні та зарубіжні 
науковці. Так, у роботах зарубіжних науковців (Д. Еванса, Д.Колба, 
К.Роджерса, М.Ноулза, Р.Сміта) [1-3] та вітчизняних дослідників 
(С.Я.Батишева, Н.М.Дем’яненка, Т.М.Десятова, С.І.Змєєва, І.А.Зязюна, 
В.С.Ледньова, І.Л.Лікарчука, В.І.Лугового, Н.Г.Ничкало, С.О.Сисоєвої, 
Г.Г.Філіпчука, Овчарука О.В., Мальцева К. та ін.) [4-6] процес набуття 
економічних знань дорослих досліджується з різних аспектів та розвивається у 
основних положеннях особливого розділу дидактики, який отримав назву 
«андрагогіка». Аналіз цих досліджень свідчить про те, що освіта дорослих в 
Україні – перспективний тренд та запорука успіху у конкурентній боротьбі.  

Відокремлення невирішених раніше часток загальної проблеми. 
Аналізуючи наукові праці згаданих авторів, можемо підкреслити, що стрімке 
зростання попиту на другу (третю..і т.ін.) освіту, яке вимагає сучасне ринкове 
середовище та умови підприємництва, потребує і відповідного методичного 
забезпечення. Проте, не на всі питання з цього приводу сьогодні можна знайти 
відповідь. Так, врахування необхідності зміни ролі викладача в процесі 
навчання дорослих є актуальною проблемою. Навчатись за економічною 
освітою можуть люди різного віку – студентського, дорослого (в межах 
отримання другої вищої освіти). Це породжує інші проблеми: як забезпечити 
процес навчання тими методами, прийомами, які б враховували вік слухачів, їх 
досвід, світогляд дорослої людини, тощо. Все це обумовлює актуальність цієї 
статті та визначає її мету.  
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Мета статті авторами визначена як узагальнення актуального досвіду 
викладання економічних дисциплін слухачам, які мають базову освіту. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Відомо, що навчання 
дорослих має цілий ряд особливостей в порівнянні із навчанням дітей чи 
молоді. Наведемо такі особливості дорослих людей, які необхідно враховувати 
при організації навчання за другою освітою: усвідомлене ставлення до процесу 
свого навчання; потреба в осмисленості навчання, що забезпечує мотивацію; 
практична спрямованість навчання, прагнення до застосування отриманих 
знань, умінь і навичок та ін. Використовуючи власний досвід навчання 
дорослих за другою економічною освітою можемо стверджувати, що, як 
правило, дорослі люди прагнуть отримати освіту, якщо вони бачать 
необхідність навчання для подальшого кар’єрного зростання і можливість 
застосувати його результати для поліпшення своєї діяльності. Крім того, вони 
прагнуть брати активну участь в процесі, привносять в навчальні ситуації 
власний досвід і свої життєві цінності, намагаються співвіднести навчальну 
ситуацію зі своїми цілями і завданнями.  

Ці висновки ґрунтуються на результатах аналізу тенденцій кількості 
слухачів, які отримують другу вищу освіту в рамках Національної 
металургійної академії України. За думкою авторів, процеси, які 
спостерігаються у вищій освіті, мають досить інерційний характер та є 
наслідками загальноекономічних спадів чи підйомів, які можна спостерігати в 
національній економіці. Так, до кризового 2008 р можна спостерігати активне 
зростання чисельності слухачів – в середньому на 10% за рік. Далі, до 2016 р. 
можна побачити поступове скорочення чисельності слухачів – в середньому на 
5% за рік, яке зумовлене негативними тенденціями в економіці, кризовими 
явищами, втратою орієнтирів на майбутнє. Щодо напрямів навчання, маємо 
наступні висновки: найбільші темпи зростання чисельності слухачів 
спостерігаються на спеціальності «економіка підприємства» (на 27% щороку). 
В той же час, подальше падіння чисельності слухачів на економічні 
спеціальності супроводжується адекватним зростанням чисельності слухачів на 
металургійних спеціальностях (майже в три рази протягом 2008-2016 р.). В 
абсолютних показниках чисельність цих слухачів суттєво поступається 
чисельності тих, хто бажає отримати другу економічну освіту, але яскраво 
демонструє наступну закономірність - бажання дорослих отримати другу вищу 
освіту, розширити свій економічний світогляд, або ж суттєво підвищити 
спеціальні професійні навички не втрачається ні за яких обставин.  

Ми помітили, що дорослі здатні витрачати багато часу й енергії, щоб 
з’ясувати, яку користь вони отримають від засвоєння нових знань. Тому в 
практиці навчання дорослих слухачів доцільним є використання яскравих 
прикладів з реальної практики роботи підприємств. В результаті зростає 
мотивація людини до навчання, створюються необхідні психологічні 
передумови до підвищення кваліфікації. 

Дорослих слухачів стимулюють до навчання як зовнішні фактори (вимоги 
керівництва, підвищення по службі, можливе збільшення заробітної плати, 
покращення умов праці, тощо), так і внутрішні (інтерес до знань, бажання 
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домогтися поваги і самоповаги, тощо). Важливим у цьому процесі є також 
використання різних прийомів стимулювання слухачів через їхню самооцінку. 
К.Роджерс розглядає дорослу людину як відповідального учасника процесу [1], 
ініціатора власного навчання, адже «вчитися» в буквальному сенсі означає 
«вчити себе». Проте відповідальність за визначення цілей навчання все-таки 
несе викладач. 

Зупинимось на тому, які ж форми навчання є найбільш корисними та 
перспективними для застосування в групах дорослих слухачів. Ці результати 
представлені на схемі (рис.1). Протягом тривалого часу доводять свою 
ефективність активні методи навчання дорослих: презентації, семінари, ділові 
та рольові ігри, бізнес-тренінги, кейси, дискусії в малих групах, моделювання 
та виконання проектів і т.ін. На нашу думку, відмінність другої вищої 
економічної освіти для дорослих від традиційного академічного навчання має 
полягати не тільки в змісті вправ або врахуванні наявності у дорослих людей 
власного практичного досвіду. 

 

 
Рис.1 Ефективність форм навчання 

 

Мають розрізнятися і підходи до організації взаємодії із слухачами, і 
методи комунікації, і розподіл відповідальності за результати, і сама мотивація 
до навчання. Попри існуючі труднощі із використанням активних методів 
навчання (брак аудиторного часу, матеріальної бази та ін.), ми стикались з тим, 
що на семінарах, при проведенні дискусій, поточних опитувань, деякі слухачі 
відчувають певні труднощі. У більшості випадків це викликано психологічними 
причинами: занепокоєнням про свій авторитет, небажанням виглядати 
некомпетентним в очах оточуючих, невідповідністю власного образу «солідної 
людини» ролі учня. На нашу думку, ці проблеми є результатом того, що слухачі 
з базовою вищою освітою вже випробували на собі вплив старої педагогічної 
парадигми з усіма властивими їй недоліками: догматичний тип навчання, 
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лекційна форма проведення занять, відрив теорії від життя, переважання 
технократичного мислення, орієнтація на засвоєння готових знань. 

Отже, вирішення цього питання в певному сенсі полягає в організації 
навчального процесу таким чином, щоб слухачі ставали «співавторами» 
власного навчання. 

Окремі труднощі, притаманні процесу навчання дорослих, викликані, на 
нашу думку, нехтуванням або недостатнім розумінням сутності цього процесу. 
У розрізі проблем навчання дорослих особливої популярності набула циклічна 
емпірична модель процесу навчання і засвоєння людиною нової інформації, 
запропонована Д.Колбом [2]. Люди навчаються одним з чотирьох способів: 
через досвід; через спостереження і рефлексію; за допомогою абстрактної 
концептуалізації; шляхом активного експериментування. Навчання складається 
з повторюваних етапів «виконання» і «мислення». Це означає, що неможливо 
ефективно навчитися чомусь, просто читаючи про цей предмет, вивчаючи 
теорію або слухаючи лекції. Однак не може бути ефективним і навчання, в ході 
якого нові дії виконуються бездумно, без аналізу і підведення підсумків. 

Наступним важливим моментом, на який слід звертати увагу при 
організації процесу навчання дорослих, є врахування типу дорослих слухачів. 
Так, дослідники виділяють наступні типи слухачів: «активісти», «мислителі», 
«теоретики» і «прагматики». Кожному з цих представників притаманні свої 
сильні і слабкі сторони, особливості поведінки, вимоги до процесу навчання і 
до інших його учасників. Перевага того чи іншого стилю в «чистому» вигляді 
зустрічається досить рідко, зазвичай у кожного слухача представлені елементи 
всіх стилів. Але все-таки, саме домінуючі тенденції визначають і особливості 
процесу навчання, і реакцію людини на методи і зусилля викладача. 

На нашу думку, активізація бажання отримати спеціалістом другу вищу 
економічну освіту часом спонукається умовами, які створені на його 
виробничому місці. Спеціаліст в сфері управлінського консультування Р. 
Реванс [3] сформулював так званий «закон успішної бізнес-адаптації», який 
пояснює це: «Компанія і співробітники буде процвітати доти, доки темп 
навчання в ній буде вищим або дорівнюватиме темпу зміни зовнішнього 
середовища». У західному менеджменті процес розвитку персоналу базується 
на наступній тезі: розвивати, навчати співробітника можливо тільки тоді, коли 
сам співробітник усвідомлено хоче цього. 

Висновки та пропозиції. Отже, ефективність інвестицій в підвищення 
кваліфікації співробітників давно виправдана і не піддається сумніву. Але 
навчання дорослих людей завжди пов'язане зі зміною і перетворенням, тому 
ефективним воно може бути лише в тому випадку, якщо ведеться з 
урахуванням не тільки вікових і професійних особливостей, а й решти 
особливостей, перелічених вище. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

METHODICAL BASES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
MAINTENANCE OF MANAGEMENT OF AN INNOVATIVE COMPONENT 

OF THE ENTERPRISE 

 
Анотація. Узагальнено теоретичні підходи щодо організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною складовою підприємства; обґрунтовано складові 
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організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства; 
визначено та обґрунтовано зміст кожного з видів забезпечення: економічного, 
організаційного, інформаційного та ресурсного; уточнено зміст елементів  організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства; обґрунтовано 
підхід до побудови організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною 
складовою підприємства, який включає до себе такі складові: відповідні підходи, принципи, 
функції та методи управління інноваційною складовою підприємства, а також необхідні 
види забезпечення: економічне, організаційне, інформаційне та ресурсне та критерії оцінки 
ефективності інноваційної діяльності підприємства. 

Ключові слова: організаційно-економічне забезпечення, інноваційна праця, складові 
організаційно-економічного забезпечення, інформаційне забезпечення, ресурсне забезпечення. 

 

Аннотация. Обобщены теоретические подходы к организационно – экономическому 
обеспечению управления инновационной составляющей предприятия; обоснованы 
составляющие организационно-экономического обеспечения управления инновационной 
составляющей предприятия; определены и обосновано содержание каждого из видов 
обеспечения: экономического, организационного, информационного и ресурсного; уточнено 
содержание элементов организационно-экономического обеспечения управления 
инновационной составляющей предприятия; обоснован подход к построению 
организационно-экономического обеспечения управления инновационной составляющей 
предприятия, который включает в себя следующие составляющие: соответствующие 
подходы, принципы, функции и методы управления инновационной составляющей 
предприятия, а также необходимые виды обеспечения: экономическое, организационное, 
информационное и ресурсное и критерии оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятия. 

Ключевые слова: организационно-экономическое обеспечение, инновационный труд, 
составляющие организационно-экономического обеспечения, информационное обеспечение, 
ресурсное обеспечение. 

Abstract. Theoretical approaches to organizational and economic support of management of 
the innovative component of the enterprise are generalized; substantiates the components of 
organizational and economic management of the innovative component of the enterprise; identified 
and justified the content of each type of provision: economic, organizational, information and 
resource; 

the content of the elements of organizational and economic management of the innovative 
component of the enterprise is specified; the approach to building organizational and economic 
support for the management of the innovative component of the enterprise is substantiated. It 
includes the following components: the corresponding approaches, principles, functions and 
methods of managing the innovative component of the enterprise, as well as the necessary types of 
support: economic, organizational, information and resource, innovative activity of the enterprise. 

Key words: organizational and economic support, innovative work, components of 
organizational and economic support, information support, resource support. 

 

Постановка проблеми.  Сучасний етап  розвитку соціально-
демографічних процесів в Україні, відновлення втраченого наукового та 
науково-технічного потенціалу потребує відповідного організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства. 

Разом із тим, існуюча складна ситуація у сфері інноваційної діяльності та 
інноваційної праці в Україні обумовлює необхідність подальшого розвитку та 
поглиблення досліджень у цьому напрямі. Методичні засади організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства  
як цілісного об’єкта потребують комплексного системного підходу, який, 
нажаль, поки відсутній. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню методології 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями та 
інноваційною складовою підприємства присвячені  працях таких зарубіжних та 
українських вчених: Акателова О.П., Іванов С.В., Єрмошенко М.М., Ганущак-
Єфіменко Л.М., Матросова Л.М., Шевченко А. В., Турило А.А. Ткаченко А.М., 
Дробецька Т.О., Друкер П. та ін. Це ще раз підтверджує актуальність питань 
формування системи організаційно-економічного забезпечення управління 
інноваційною складовою підприємства. Методичні засади організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційним розвитком висвітлено у 
роботах [10,16] Турило А.А., Матросової Л.М. пропонує схему елементів 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями. Іванов С.В. 
[6] розробив концепцію організаційно-економічного механізму управління 
підприємством. Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. [5] також 
розглядають організаційно-економічний механізм управління інноваційною 
діяльністю. Зокрема, серед авторів немає єдності стосовно складових 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.  Однак у 
всіх цих роботах не визначено єдиного підходу до переліку етапів, не 
узгоджено їх зміст, не виділено особливості розробки організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства, 
це свідчить про актуальність розробки  методологічного підходу до побудови 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною складовою 
підприємства, що разом з невирішеністю окремих наукових та практичних 
питань в цій області зумовило вибір теми, мети і основних завдань 
дослідження. 

Мета статті. Метою дослідження обрано обґрунтування і розробка 
теоретико–методологічного підходу до побудови організаційно–економічного 
забезпечення управління інноваційною складовою підприємства.  

Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі наукові 
завдання: 

1) узагальнити теоретичні підходи до побудови організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства  
та обґрунтувати його етапи, визначити їх зміст і особливості;  

2) визначити складові організаційно-економічного забезпечення 
управління інноваційною складовою підприємства; 

3) уточнити зміст елементів забезпечення при управлінні інноваційною 
складовою підприємства. 

4) розробити підхід до побудови організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваційною складовою підприємства. 

Результати дослідження. Оскільки в економічній літературі 
[1,2,3,5,6,10,16,18,19] відсутня чіткість у визначенні  етапів  організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства, 
то було обґрунтовано методологічний підхід  до побудови організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства, 
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виявлення його етапів та особливостей та сформульовано такі концептуальні 
положення підходу, що пропонується: 

По-перше, більшість авторів погоджуються, що інноваційна складова 
підприємства включає інновації та інноваційну працю. Тому при обґрунтуванні 
підходу до побудови організаційно – економічного забезпечення управління 
інноваційною складовою підприємства, будемо спиратись саме на цю точку 
зору. 

По-друге, на основі проведеного нами аналізу  категорії   «організаційно-
економічне забезпечення управління інноваційною складовою підприємства», 
було уточнено визначення даної дефініції. В цілому, організаційно-економічне 
забезпечення управління інноваціями інноваційною складовою підприємства – 
це сукупність організаційних та економічних методів, процесів та інструментів 
управління, яка розглядається у комплексі як система формування забезпечення 
та включає розробку функціональних підсистем для своєчасної реакції на зміни 
зовнішнього і внутрішнього середовища з метою підвищення ефективності 
управління інноваційною складовою підприємства.  

 По-третє, узагальнення існуючих підходів, які використаються до 
управління інноваціями, дозволило виявити, що найбільш важливими є 
системний, ситуаційний, процесний та функціональний підходи.  

Узагальнення результатів проведеного нами аналізу існуючих принципів 
управління та управління інноваціями, дозволив виявити, що для управління 
інноваціями потрібно використовувати такі специфічні принципи управління: 
системності, комплексності, гнучкого реагування, обґрунтованого ризику на 
всіх етапах життєвого циклу інновацій, структурності, орієнтації переважно на 
інновації.   

Таблиця 1 
Аналіз підходів до методів управління інноваціями у працях сучасних 

вчених [1,5, 9,10]  
№ 
п/п 

Автор Методи управління інноваціями 

1 
Єрмошенко М.М,  

Ганущак – Єфіменко Л.М. 
 

1. Економічного стимулювання 2. Планування 
3. Правові 4. Державного та соціального регулювання  
   Методи для проектування організаційних структур : 
   Метод експертного аналізу 
   Метод структуризація цілей 
   Експертно-аналітичний  
   Метод аналогій 

2 
 Покотилова В.І.  
 

   За формами: 1.  прямого впливу 2.  непрямого впливу 
   За засобами: 1.  правочинні 2.  адміністративні 
   3.  економічні 

3 
В.М.Хобта , У.В.Лаврик, 
О.Ю.Попова, О.Ю.Шилова  

1.  Адміністративно-правові 2.  Економічні 
3. Соціально-психологічні 

4 
А.О.Князевич, О.В.Крайчук 

 
1. організаційно-правові 2. економічні 
3. соціально-психологічні 

5 Матросова Л.М  
1. адміністративні 2. соціально-психологічні 
3. організаційно-економічні 

6 
Актелова О.П. 

 
1. Організаційні  2. Адміністративні 
3. Соціально-психологічні  4. Економічні 

До функцій управління інноваційною складовою підприємства, згідно 
проаналізованих  підходів, будемо  відносити загальні функції управління: 
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планування; організація; мотивація; контроль; регулювання. Тому побудова  
організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною складовою 
підприємства містить такі функціональні підсистеми: планування, організація, 
мотивація, контроль та регулювання.  

Таблиця 2 
Аналіз підходів до побудови організаційно-економічного забезпечення 

управління інноваціями [2,5,10,16,18] 
№ 
п/п 

Автор 
Організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями 

включає такі елементи: 

1 
Матросова 

Л.М. 
 

1.  Принципи управління інноваціями 
2.  Функції управління інноваціями 
3.  Методи управління інноваціями  
4.  Чинники управління (види забезпечення):    нормативно-правове 
забезпечення;    інформаційне забезпечення; фінансове забезпечення;  
матеріально - технічне забезпечення (сировина, матеріали,техніка)  

5.  Інструменти управління інноваціями: 
6.  Оцінка потенціалу підприємства 
7.  Розробка інноваційної стратегії 
8.  Оцінка ефективності інновацій 

2 
Турило А.А. 

 

1.  Принципи управління інноваційним розвитком 
2.  Методи управління інноваційним розвитком 
3.  Підходи управління інноваційним розвитком 
4.  Функції управління інноваційним розвитком 
5.  Важелі впливу 
5  Забезпечення:    інформаційне;    інвестиційне 
6.  Розробка стратегії 
7.  Оцінка ефективності  

3 
Шевченко А. 

В.  
(С.106) 

1.  Стратегічне управління інноваційною діяльністю 
2.  Цілі підприємства 
3.  Альтернативні стратегії 
4.  Прогноз економічного стану підприємства 
5.  Формування стратегії 
6.  Вибрана стратегія інноваційного розвитку 
7.  Реалізація функцій 
8.  Стратегічний аналіз проблемної ситуації 
9.  Реалізація інноваційних процесів (програми,плани,проекти) 
10. Аналіз ефективності інновацій 

4 Електр.ресурс 

1. Підходи управління 
2. Принципи управління 
3. Функції управління 
4. Методи управління 
5. Критерії оцінки ефективності 
6. Методичне забезпечення 
7. Інформаційне забезпечення 
8. Моніторингове забезпечення 

5 

Єрмошенко 
М.М., 

Ганущак-
Єфіменко Л.М. 

1. Мета 
2. Об’єкт 
3. Суб’єкт 
4. Фінансові інструменти 
5. Принципи управління інноваційними процесами 
6. Методи управління інноваційними процесами 
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Узагальнення існуючих методів [1,5, 9,10] (табл.1), які використаються до 
управління інноваціями, дозволило виявити, що найбільш важливими є 
адміністративні, економічні, соціально-психологічні, організаційно-правові 
(організаційне нормування). 

По-четверте, проведено аналіз підходів, які використовуються щодо 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями.  

Узагальнення існуючих в економічній літературі  етапів до побудови 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями  наведено в 
табл. 2. На основі дослідження поглядів, зарубіжних та вітчизняних, 
представлених в табл.2, подано на рис. 1  запропоновану схему побудови 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною складовою 
підприємства.  

Запропоновані засади організаційно-економічного забезпечення 
управління інноваційною складовою підприємства (рис.1) включають такі 
складові: відповідні підходи, принципи, функції та методи управління  
інноваціями, а також необхідні елементи забезпечення. 

Як видно, з рис. 1,  організаційно-економічне забезпечення інноваційною 
складовою підприємства включає до себе економічне, організаційне, 
інформаційне та ресурсне забезпечення.  

Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційною 
складовою підприємства включає також критерії оцінки ефективності 
інноваційної діяльності підприємства.  

По - п’яте , згідно проаналізованих підходів до побудови організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційної складової підприємства 
було зроблено такі висновки:    

Турило А.А. запропоновує загальні концептуальні підходи до 
формування організаційно-економічного забезпечення інноваційного типу 
розвитку підприємства. Але його концепція розглядає не тільки макрорівень 
але і мезорівень (наприклад, дослідження вектору розвитку світової та ринкової 
системи). Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним 
розвитком підприємства автор розглядає дуже звужено, у контексті  
концептуальних засад щодо забезпечення інноваційного розвитку 
підприємства.  

Автор акцентує увагу, що засади організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваційним розвитком включає такі складові: 
функції та методи управління, важелі впливу, інформаційно-правову базу, 
фінансову та інвестиційну підтримку, структурні підрозділи, планування та 
реалізацію інноваційного процесу, оцінку результатів, дослідження «таких 
інструментів, як принципи, методи, чинники, механізми та інші елементи» [16, 
с.24 ]. До принципів управління інноваціями автор відносить [16, с. 226], як 
загальні принципи так і специфічні: системності, цільовий, ефективності, 
адекватності, науковості, принцип відповідності, плановості, принцип 
оціночності. Що стосується  підходів управління інноваційним розвитком, то 
автор запропоновує свою класифікацію. 
До якої належать такі підходи: змістовий, процесний, системний та цільовий. 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 1 103

Також автором виділяє функції інноваційного розвитку: аналітичну,  
інформаційну, планову, інтелектуальну, конкурентоспроможну (прогресивну), 
контрольну, економічну.  

 
Рис. 1. Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційною 

складовою підприємства 
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Але  організаційно-економічного забезпечення управління інноваційним 
розвитком підприємства не включає підходи та принципи, їм запропоновані. 
Але автор на жаль не розглядає та не відокремлює економічне та організаційне 
забезпечення. Серед елементів забезпечення, які необхідні для побудови 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваційним розвитком 
Турило А. А. виділяє тільки інформаційно-правові та фінансові ресурси, та 
залишає поза увагою такі як, людські ресурси. У зв’язку з тим, що інноваційна 
діяльність відрізняється від інших видів діяльності, оскільки має творчий 
характер, то включати  людські ресурси до елементів  організаційно-
економічного забезпечення управління інноваціями є необхідним. 

Турило А.А. також при формуванні організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства пропонує 
створення певного органу управління, наприклад інноваційного центру (або 
центру відповідальності). При розгляді етапів формування організаційно-
економічного забезпечення управління інноваціями, автор акцентує увагу на 
вибір виду механізму системи управління підприємством та вибір виду 
специфічної діяльності підприємства. Слід зазначити, що наведене автором 
формування організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями, 
є досить загальним.  

Матросова Л.М. розглядає взаємодію елементів організаційно-
економічного забезпечення управління інноваціями більш ґрунтовано. 
Запропоновані Матросовою Л.М. засади формування організаційно-
економічного забезпечення  включають розробку таких елементів: відповідні 
принципи, функції, методи та чинники управління інноваціями, а також 
інструменти. До чинників автор включає такі види забезпечення: нормативне-
правове, інформаційне, кадрове, фінансове та матеріально-технічне. 
Запропонована автором схема взаємодії елементів організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваціями містить також в собі розробку 
інноваційної стратегії та оцінку ефективності персоналу. На нашу думку, 
наведені елементи можуть бути включені до формування організаційно-
економічного забезпечення управління інноваціями. Але автор також не 
розглядає окремо організаційне та економічне забезпечення. Матросова Л.М. 
вважає, що для удосконалення організаційно-економічного забезпечення 
управління інноваціями на промислових підприємствах необхідно наявність та 
ефективне використання потрібних ресурсів: фінансових, матеріально-
технічних, людських та інформаційних ресурсів. 

Актелова О.П. характеризуя елементи організаційно-економічного 
забезпечення управління виділяє лише такі: суб’єкти управління, цілі 
управління; методи управління; інструментарне забезпечення; об’єкти 
управління; аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища; ефекти 
управління. 

Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. також вважають, що до 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями слід 
включати обґрунтовані принципи, методи та організаційні оргструктури. 
Автори відокремлюють такий елемент організаційно-економічного 
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забезпечення як ресурсне забезпечення. Автори виділяють специфіку 
ресурсного забезпечення управління інноваційної діяльності від інших видів 
забезпечення, а саме набуття спеціалістами, які займаються інноваційною 
діяльністю нових знань, навичок для можливості виконання нової роботи, а 
також необхідність стратегічного підходу до підбору кадрового забезпечення 
працівників, які займаються інноваційною діяльністю. Автори акцентують 
увагу на важності ресурсного забезпечення, особливо на вмілому залученні 
фахівців та використані позичкових коштів, у разі недостатньої власної 
ресурсної бази.  До ресурсів результатів інноваційної діяльності автори 
відносять інформаційні та фінансові ресурси. Організаційно-управлінські 
ресурси доцільно поділити окремо на організаційні  та людські ресурси. 

Волощук Л.О., Кірсанова В.В., Філипова С.В. згідно проведеного 
дослідження до показників ресурсного забезпечення інноваційної діяльності 
відносять наступні: [3, с. 106] частка прогресивної техніки в загальній вартості 
машин та устаткування; озброєність прогресивними машинами та 
устаткуванням; коефіцієнт забезпеченості устаткування , необхідним для 
інноваційної діяльності (технологічні інновації); частка виробничих 
потужностей, що придатні для виготовлення конкурентоспроможної продукції; 

оснащеність дослідно-експериментальним обладнанням, матеріалами, 
приладами, оргтехнікою, комп’ютерами та ін. 

Волощук Л.О., Кірсанова В.В., Філипова С.В., Іванков В.М. до показників 
ресурсного забезпечення  відносять стан інформаційних ресурсів, науково-
технічної інформації, технічних проектів. Однака ми вважаємо, що дані 
показники необхідно відносити до інформаційного забезпечення.  

Іванов С.В. розглядає організаційно-економічне забезпечення управління 
як систему, яка потребує нового підходу  до функцій: планування, організація, 
мотивація й контроль; методів; механізму управління та [6, с.4]. 
«вдосконалення існуючих організаційних структур». Автор виділяє такий 
елемент організаційно-економічного забезпечення як людський ресурс. На його 
погляд [6, с.9]. «це елемент соціальної системи й системи потенціалу, як і 
засоби виробництва та їх комбінацій. Він також підкреслює, що тільки 
людський ресурс є «суб’єктом оригінальних дій, особливо оригінальних 
процесів цілеутворення».  

Шевченко А. В. також розглядає формування організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства. Але автор 
акцентує увагу лише на стратегічному управлінні інноваційною діяльністю. 
Серед елементів формування організаційно-економічного механізму управління 
інноваційної діяльності автор визначає  тільки етапи розробки інноваційної 
стратегії підприємства, реалізацію інноваційних функцій та інноваційних 
процесів (програми, плани, проекти); розробку, організацію, впровадження 
управлінських інновацій; аналіз ефективності інновацій. Автор вважає, що 
процес формування організаційно-економічного забезпечення управління 
інноваційною діяльністю підприємства більш за все пов’язаний зі змінами 
зовнішнього середовища (макрорівнем). 

Одним із найважливіших елементів організаційно-економічного 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 1 106 

забезпечення управління інноваційною складовою підприємства є 
інформаційне забезпечення. 

Ткаченко А.М., Дробецька Т.О. ґрунтовано розглядає таку складову 
організаційно-економічного забезпечення управління інноваціями як 
інформаційне забезпечення. Автори пропонують використовувати такі джерела 
інформації [15, с.32]: дані спеціальних обстежень, статистичні дані Державного 
комітету статистики України, звітні дані, регістри бухгалтерського обліку, 
первину документацію. Ткаченко А.М., Дробецька Т.О., Перерва П.Г, Мехович 
С.А., Погорєлов М.Г. [15] поділяють інформацію для забезпечення управління 
інноваційною діяльністю на первину та вторинну, а також дають 
характеристики даних видів інформації та їх недоліки і переваги. Також 
Ткаченко А.М., Дробецька Т.О. [15] поділяють інформаційне забезпечення на: 
зовнішнє (обмін інформацією з регулюючими органами і контролюючими 
нововведення на макрорівні); внутрішнє (інформаційне забезпечення на етапах 
підготовки і реалізації конкретних інноваційних проектів на рівні 
підприємства); на макрорівні автори виділяють співпрацю з міжнародними 
органами у галузі інформаційного забезпечення інноваційного менеджменту. 

Ткаченко А.М., Дробецька Т.О. також поділяють інформацію на [15, с.35]  
науково-технічну (технологічну) та економічну (комерційну). Автори 
вважають, що для першого виду інформації характерні [15, с.33]  «відомості 
про існуючі технологічні можливості рішення тієї чи іншої проблеми», а для 
другого – потреби споживача. Автори підкреслюють, що в зарубіжних країнах 
джерелом інформації інновацій у 75% випадків являються ринкові фактори. 
Також одним з найважливішим джерелом інформації організаційно-
економічного забезпечення управління інноваціями, як вважають зазначені 
автори, є творча діяльність людей. Автори також підкреслюють, що в Україні 
інформаційне забезпечення знаходиться на досить низькому рівні. Зовнішня 
інформація використовується [15, с.33]  «на стадії появи ідеї про інновацію», 
яка знаходиться поза самого підприємства. Згідно проведеного авторами 
дослідження, на основі обстежених підприємств, можна зазначити наступне: 
для інновацій – нова продукція, як правило джерелом інформаціє є «результати 
маркетингових досліджень»; для технологічних та технічних інновацій – 
виставки і ярмарки, що є на їх погляд «могутнім каталізатором інноваційної 
активності»; для учасників інноваційних процесів – наукові джерела , які можна 
отримати у науко-технічних бібліотеках та електронного доступу до 
бібліотечних фондів. 

П. Друкер [15, с.39].  вважає, що інформаційним джерелом інноваційних 
ідей є: раптові події для підприємства чи галузі (несподіваний успіх або 
несподівана зовнішня подія, несподівана невдача); нововведення, що 
ґрунтуються на потребі технологічного процесу; неконгруетність – 
невідповідність між реальністю та уявленням про неї; нововведення, що 
ґрунтуються на потребі технологічного процесу; раптові зміни у структурі 
галузі або ринку; демографічні зміни; нові знання; зміни у сприйнятті, настроях 
і ціннісних настановах. 
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Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. також приділяє увагу 
інформаційному забезпеченню інноваційної діяльності. Автори, згідно 
проведеного дослідження за опитуваннями японських фірм, з метою виявлення 
виду  інформації для розроблення інновації у вигляді продукту, визначають 
наступні види інформації [5, с.219]: потреби ринку; конкуруючі вироби; 
зародки нових виробів у науці та техніці; виявлення власних переваг і слабких 
сторін. Також автори визначають, що відділ маркетингу надають інформацію 
щодо вимог споживачів і кон’юнктури ринку; відділ збуту – інформація про 
обсяги і структуру продажу. 

Ілляшенко С. М. також акцентує увагу на інформаційне забезпечення. 
Для його покращення автор пропонує створення єдиної інформаційної системи. 

Череп А.В., Олейнікова Л. Г., Череп О.Г., Ткаченко О.В. теж  приділяють 
увагу інформаційним ресурсам. Також як Ткаченко А.М., Дробецька Т.О. вони 
поділяють інформацію на зовнішню та внутрішню в залежності від її джерел. 
Автори розкривають її властивості та якісну характеристику. 

Для ефективного управління інноваційною діяльністю промислового 
підприємства необхідне правильне визначення сутності інформаційного 
забезпечення інноваційної діяльності з урахуванням  її особливостей.  

Волощук Л.О., Кірсанова В.В., Філиппова С.В. також приділяють  увагу 
інформаційному забезпеченні управління інноваційним розвитком. Автори 
трактують досліджувану категорію з точки зору трьох підходів: 

як «всю інформацію, яка використовується в системі управління, а також 
комплекс інформаційних технологій, технічних програмних засобів, що 
забезпечують надходження, обробку та переміщення інформаційних потоків» 
[3, с.42]; 

як «сукупність засобів отримання, пошуку, збереження, накопичення, 
передачі, обробки інформації, організацію даних» [3, с.52];  

як «сукупність інформаційних ресурсів та засобів їх організації, 
необхідних для виконання завдань системи забезпечення» [3, с.54].  

Автори також визначають, що інформаційне забезпечення має тільки 
технічний характер.  

Стадник В.В., Головчук О.В. трактують інформаційне забезпечення 
інноваційної діяльності підприємства, як [14,с.179] «систему 
взаємодоповнюваних інформаційних потоків, сукупність яких, з одного боку, 
формує чітку картину розвитку споживчих потребу і ринку інновацій у 
стратегічних зонах господарювання підприємства (в т.ч. перспективних), що 
дає змогу вірно окреслити основні напрями і визначити ключові аспекти 
інноваційної діяльності у плановому періоді, а з іншого – функціонально 
об’єднує структурні елементи внутрішнього середовища підприємства для 
координування дій зі створенням інновацій і реалізації інноваційних змін у 
діючих бізнес-процесах, що відповідає системному і процесному підходу в 
менеджменті і дає змогу успішно реалізовувати інноваційні проекти». (спилка). 
Наведене визначення є ґрунтованим, з урахуванням особливостей інноваційної 
діяльності та організаційно-економічного забезпечення управління 
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інноваційною складовою підприємства в цілому, із застосуванням 
функціонального та системного підходів. 

Стадник В.В., Головчук О.В.  поділяють необхідне інформаційне 
забезпечення управління інноваційної діяльності  на три групи у відповідності 
потребам цільових груп споживачів. Перша група включає «інструменти 
інформаційного забезпечення відповідності технологічних характеристик 
продукції встановленим стандартам якості» [14,с.179], що за допомогою 
«удосконалення технологічних процесів у сфері виробництва чи збуту 
продукції» та дозволить «виявити недоліки і поліпшувати технологічну 
складову споживчої цінності». Друга група інструментів охоплює отримання 
необхідної «інформації про когнітивну складову споживчої цінності», що 
необхідно насамперед для планування процесу розробки продуктових 
інновацій. Третя група також потребує специфічної інформації та відповідного 
інформаційного забезпечення з метою прийняття необхідних рішень 
«керівниками проектних груп (координаторів інноваційної діяльності)». Автори 
також акцентують увагу на необхідності застосування у  інформаційному 
забезпеченні інноваційної діяльності клієнтоорієнтованих технологій (CRM). 
Автори пропонують у зв’язку з специфікою інноваційної діяльності (її 
циклічністю та ітераційністю) розглядати інформаційне забезпечення як 
безперервний процес та з точки зору п’яти підходів [14,с.180]: 

як «суто фізичний процес», який буде акумулювати та систематизувати 
первинну інформацію та у процесі аналізу для кожного з учасників 
інноваційної діяльності; постійно оновлювати базу даних (наприклад, за 
допомогою автоматизації бази даних про параметри технологічного процесу); 

як «невід’ємний елемент між учасниками інноваційної діяльності», який 
забезпечує ефективність комунікацій, які повинні також включати всіх 
споживачів; 

«як частина функціонального розподілу» інноваційної праці, яка повинна 
забезпечувати  постачання всієї інформації «точно за призначенням і 
своєчасно» усім, хто приймає участь у інноваційному процесі. Для цього  
необхідне досягнення « алгоритмізації рутинною роботи з інформацією» за 
допомогою відповідної бази даних та можливістю її використовувати кожним 
учасником інноваційної діяльності; 

як «інформаційний фундамент обґрунтування та прийняття 
управлінських рішень», що потребує застосування «новітніх інформаційних 
технологій у логічні структурні блоки» для вибору відповідної підприємству 
інноваційної стратегії; 

як «з’єднувальна ланка» між виробничим процесом на підприємстві та 
інноваційною діяльністю.  

Іванюта Т.М. підкреслює, що ефективне інформаційне забезпечення є 
однією з найважливіших умов удосконалення управління інноваціями на 
підприємстві. На кожному підприємстві свої особливості системи 
інформаційного забезпечення управління інноваціями. Як вважає автор, на 
сьогодні не має однієї точки зору до визначення показників якості інформації, 
інформаційного забезпечення процесу прийняття інноваційних рішень. Автор 
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трактує досліджувану категорію [7,с.7], «як систему, що включає сукупність 
методів, засобів і способів, спрямованих на збирання, аналіз, захист інформації, 
а також прогнозування, постійну консультаційну підтримку та вироблення 
рекомендацій щодо прийняття ефективних управлінських рішень…». 

Горющенко Ю.Г. підкреслює, що інформаційне забезпечення базується на 
інформаційних ресурсах. Автор розглядає інформаційні ресурси у сучасному 
контексті, як [4,с.32].  «наукові теорії, патенти, відкриття, винаходи, економіко 
– математичні моделі, проекти машині технологічних процесів і та ін.». Він 
також підкреслює, що інформаційні ресурси не потребують додаткового 
опрацювання для того, щоб ними скористатися, що є важливою 
характеристикою даних ресурсів. Автор підкреслює, що для вдосконалення 
інформаційне забезпечення інноваційної діяльності необхідно до 
інформаційного забезпечення включати також комерціалізацію результатів її 
результатів на підприємствах та «формування інформаційної бази щодо 
передових інноваційних розробок та проектів» [4,с.141]. Горющенко Ю.Г. 
також акцентує увагу на «складності і багатогранності інформаційних потоків, 
інформаційних ресурсів, джерел інформації та методів пошуку інформації», 
необхідних для  удосконалення інформаційного забезпечення управління 
інноваціями. 

Турило А.А. підкреслює необхідність застосування відповідного рівня 
інформаційного забезпечення для належного організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваційної діяльності підприємства. На його погляд, 
кожний тип інновацій повинен мати свою сукупність даних (наприклад, ([16] 
науково-технічні, економічні, соціальні, екологічні, кон’юнктурні дані). Автор 
розглядає зміст інформаційного забезпечення в системі інноваційного розвитку 
підприємства. Він також, як і інші автори [15,17] поділяє інформаційні ресурси 
на зовнішні та внутрішні. На його погляд, зовнішні джерела можна поділити на 
: стосовно наявності і можливості придбання інновацій; джерела макрорівня, 
мезорівня та макрорівня. Внутрішні джерела на: можливість створення та 
впровадження інновацій власними силами підприємства; рівень 
інтелектуального капіталу підприємства; науково-технічний потенціал 
підприємства; можливість фінансування інновацій на підприємстві. На основі 
зовнішніх та внутрішніх джерел формуються науково-технічні, економічні, 
соціальні, екологічні на інші показники. 

Волощук Л.О., Кірсанова В.В., Філиппова С.В. виділяють три складові 
інноваційного розвитку: фінансову, матеріальну та інтелектуальну. Автори 
підкреслюють, що дані складові повинні бути у циклічному взаємозв’язку між 
собою. Автори вважають, що фінансова складова  включає необхідні власні 
фінансові ресурси за допомогою яких здійснюється матеріальна та 
інтелектуальна складова.  Автори об’єднають два поняття: фінансова складова 
та фінансові ресурси. Ми вважаємо, що це не однакові поняття, а матеріальна та 
інтелектуальна складові більш доцільно назвати ресурсами. Автори також 
виділяють такі підходи до визначення складових інноваційного розвитку 
[3,с.37]:  як сукупність елементів;  як сукупність сфер впливу;  як сукупність 
етапів процесу. 
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Автори також підкреслюють, що складові інноваційного розвитку 
повинні бути «самостійними об’єктами управління» та відносять до його 
складових: 1) саму інноваційну діяльність, яка включає усі етапи інноваційного 
процесу та інноваційного проекту, а також показники ефективності 
інноваційної діяльності; 2) інноваційний потенціал підприємства (ресурсна 
складова, яка на думку авторів, включає інтелектуальний та матеріальний 
потенціал, а також формування інноваційного потенціалу); 3) якісні зміни стану 
підприємства. Ми об’єднуємо кадрове та фінансове забезпечення у ресурсне 
забезпечення. До ресурсного забезпечення також включаємо матеріальні та 
технологічні ресурси. 

Одним із найважливіших етапом у процесі побудови організаційно-
економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства є 
критерії оцінки ефективності управління інноваціями. Тому необхідно 
розглянути  діючі критерії оцінки ефективності управління інноваціями.                              

Критерії оцінки ефективності управління інноваціями повинні поділятися 
на дострокові, середньострокові і короткострокові. Полянська А. С. пропонує 
використовувати  показники ефективності інновацій в залежності від виду 
критеріїв [12,с.177]: короткострокові критерії для оцінювання ефективності 
діяльності з метою впровадження інновацій (продуктивність діяльності; 
ефективність; якість; гнучкість; задоволеність); середньострокові критерії: для 
оцінювання ефективності інноваційних проектів та обґрунтування їх 
ефективності (дисконтова ні кількісні показники ефективності); для оцінювання 
ефективності інноваційних рішень на основі бенчмаркінгу за допомогою 
порівняння з конкурентами чи аналогами: (конкурентоспроможність 
інноваційних рішень; критерії відповідності сегментів ринку можливостям 
реалізації потенціалу підприємства при роботі на них; критерії ризиковості 
інноваційних рішень); довгострокові критерії. На основі прогнозування за 
допомогою визначення тенденцій зміни показників (прогнозування результатів, 
змін та впливу чинників впровадження та використання інновацій; а також 
врахування зовнішнього середовища на реалізацію інновацій). 

Ілляшенко С.М. згідно проведеного дослідження, запропонував свою 
класифікацію критеріїв оцінки ефективності інноваційних проектів. До неї 
входять такі групи критеріїв: критерії, що враховують специфіку підприємства 
–інноватора; ринкові (маркетингової ) критерії; науково-технічні; фінансово-
економічні; виробничі критерії; критерії стану інноваційного середовища. 
Автор також акцентує увагу на критеріях оцінки ефективності інновацій. Автор 
включив їх до фінансово-економічної групи критеріїв та виділяє такі критерії: 
кількісні показники ефективності проекту: NPV, PP, PI, IRR; рівень 
ефективності, прийнятий даним підприємством; вартісна оцінка ризиків 
інновацій. До науково-технічних критеріїв автор відносить наступні критерії 
[8,с.30]: відповідність проекту інноваційної стратегії підприємства; 
забезпеченість даного проекту науково-технічними ресурсами; перспективи 
проекту та його вплив на інші проекти. 

Єрмошенко М. М., Ганущак-Єфіменко Л. М. поділяє оцінювання 
ефективності інновацій на такі види: ресурсне, соціальне та екологічне. 
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Ресурсне оцінювання використовують для встановлення рівня впливу інновацій 
на обсяг споживання потрібного для них ресурсів та недопущення їх нестачі за 
допомогою показників підвищення ефективності. Соціальне оцінювання 
застосовується для визначення «внеску інновацій у поліпшення якості життя 
працівників» [5,с.257]. Екологічне оцінювання передбачає вплив розвитку 
інноваційної діяльності на екологічний стан навколишнього середовища. 
Автори крім показників: чистого дисконтованого дохіду, індексу 
рентабельності, внутрішньої норми рентабельності, терміну окупності, 
пропонує також розраховувати для оцінки ефективності інновацій точку 
беззбитковості. Автори підкреслюють, що при виборі одного варіанту інновацій 
з ряду альтернативних необхідно використовувати, у якості критерію вибору – 
мінімум приведених витрат (показник відносної економічної ефективності 
капіталовкладень). Даний показник застосовується для порівняння інновацій та 
коли капіталовкладень не дуже багато. Автори підкреслюють, що вибір 
показника оцінки ефективності інноваційної діяльності залежить від виду 
інновацій [5, С.257]: інноваційний проект; технологічні процеси; методи 
організації виробництва, праці та управління; засоби і знаряддя праці (нові, 
реконструйовані, модернізовані), предмети праці (сировина, паливо, матеріали); 
предмети кінцевого споживання. 

Турило А.А. запропоновує оцінку результатів організаційно-
економічного забезпечення здійснювати (С.249) двома методами: прямим 
методом оцінки (прямо визначати кількість, якість і динаміку інновацій в 
діяльності підприємства) та за допомогою опосередкованого методу оцінки. 
Опосередкований метод засновано на часткових, локальних та інтегральних 
показниках та встановлення впливу інновацій на результати діяльності всього 
підприємства. Автор розглядає наступні показники розвитку підприємства та 
показники рівня підприємства при застосуванні опосередкованого методу 
оцінки інноваційного розвитку підприємства [16,с.250]: технічні показники 
розвитку підприємства; організаційні показники розвитку підприємства; 
економічні показники розвитку підприємства; соціальні показники розвитку 
підприємства ринково - іміджеві показники розвитку підприємства; показники 
економічної безпеки. 

Шевченко А.В. до показників економічної ефективності інновацій 
відносить загальні показники ефективності: чистий дисконтований дохід (у 
автора інтегральний ефект), індекс рентабельності (прибутковості), внутрішня 
норма рентабельності, період окупності. Автор також пропонує проводити 
екологічні, інституційні та соціальні аналізи. 

Ткаченко А.М., Дробецька Т.О. розглядають ефективність інновацій з 
точки зору трьох підходів: оцінка ефективності інновацій стосовно 
підприємства за допомогою фінансових показників; оцінка ефективності 
управління інноваціями (береться до уваги [15, с.139] «забезпечення 
непереривності інноваційного процесу» та досягнення поставленої мети 
стосовно одержання нововведення; оцінка ефективності інноваційних проектів 
з урахуванням чинника часу.   Автори також рекомендують використовувати на 
початковій стадії проекту, коли здійснюється його експертиза, статистичні  



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 1 112 

методи (прості методи оцінки). До них належать: середньорічний прибуток, 
рентабельність вкладень та недисконтований період окупності. До основних 
показників ефективності інновацій Ткаченко А.М., Дробецька Т.О. відносіть, як 
і більшість інших авторів: чистий дисконтований дохід, індекс рентабельності 
(прибутковості); внутрішня норма рентабельності (прибутковості); термін 
окупності. Автори також пропонують , як і більшість економістів, здійснювати 
оцінку ефективності інновацій за допомогою переліку критеріїв. Суть  даного 
методу полягає в такому: розглядається відповідність інноваційного проекту 
кожному із встановлених критеріїв і за кожним критерієм оцінюється проект. 
Цей метод дозволяє побачити всі достоїнства й недоліки проекту, навіть якщо 
виникають труднощі з його оцінкою за допомогою кількісних показників. 
Однак даний метод не дає уявлення про абсолютну величину можливого збитку 
при реалізації інновацій і ймовірності одержання цього збитку. Суб’єктивні 
оцінка експертів також є недоліком методу.  

На наш погляд, до критерії оцінки ефективності управління інноваційною 
складовою підприємства слід віднести такі кількісні показники: чистий 
дисконтований дохід (NPV), індекс прибутковості (PI), внутрішня норма 
рентабельності (прибутковості) (IRR), термін окупності (DPP) та некількісні 
методи розрахунку: експертний метод. 

Висновки. Наукова новизна одержаних результатів складається у 
наступному: 

1) узагальнено теоретичні підходи щодо організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваційною складовою підприємства; 

2) обґрунтовано складові організаційно-економічного забезпечення 
управління інноваційною складовою підприємства; 

3) визначено та обґрунтовано зміст кожного з видів забезпечення: 
економічного, організаційного, інформаційного та ресурсного ; 

4)  уточнено зміст елементів  організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваційною складовою підприємства; 

5) обґрунтовано підхід до побудови організаційно-економічного 
забезпечення управління інноваційною складовою підприємства, який включає 
до себе такі складові: відповідні підходи, принципи, функції та методи 
управління інноваційною складовою підприємства, а також необхідні види: 
економічне, організаційне, інформаційне та ресурсне забезпечення та критерії 
оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. 

Майбутнім напрямком дослідження у цій предметній галузі може стати 
обґрунтування теоретичного підходу до формування організаційно-
економічного механізму управління інноваційною складовою підприємства.   
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26. A. M. Tkachenko, T. O. Drobetska. Formuvannia innovatsiinykh pidkhodiv do upravlinnia 
metalurhiinym pidpryiemstvom: monohrafiia / Tkachenko A. M., Drobetska T. O. – 
Dnipropetrovsk: Vyd-vo DVNZ UDKhTU, 2015. – 188 s. 

27. Turylo A.A. Osnovy upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva: monohrafiya / 
A. A. Turylo. – Kryvyy Rih: Vyd. Kozlov R.A., 2017. – 307 s. 

28. Management of innovative development of the enterprise based on reengineering: 
monograph / A.V. Cherep, L.G. Oleynìkova, O.G. Cherep, O.V. Tkachenko. – 
Zaporozhzhye: Zaporozhzhye National University, 2009. – 270 s. 

29. Shevchenko A. V. Formuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya 
innovatsiynoyu diyal'nistyu pidpryyemstva: monohrafiya / A. V. Shevchenko. K.: NAU, 
2007. – 143 s. 

30. Goffin K. Innovation Management / K. Goffin, R. Mitchell. – NY:  Palgrave Macmillan, 
2010.  –  416 ps. 
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График проведения Международных научно-практических конференций 2018 г. 

Название конференции Дата проведения 
Последний срок 

подачи материалов 

Срок выхода из 
печати эл.версии 

сборника 
Science and innovation, 
Montreal, Canada 

26.01.2018 25.01.2018 15.02. 2018 

Science and education: trends and 
prospects, 
Taunton, United States of America 

23.02.2018 22.02. 2018 15.03.2018 

Problems of modern science, 
Namur, Belgium 

30.03.2018 29.03.2018 15.04.2018 

Problems of the development of 
modern science: theory and practice, 
Madrid, Spain 

27.04.2018 26.04.2018 15.05.2018 

Perspectives of modern scientific 
research, Lisbon, Portugal 

25.05.2018 24.05.2018 15.06. 2018 

Scientific research: global and local 
perspectives, 
Plovdiv, Bulgaria 

29.06.2018 28.06.2018 15.07.2018 

Synthesis of science and society in 
solving global problems, 
Vienna, Austria 

27.07.2018 26.07.2018 15.08.2018 

Fundamental and applied research, 
Melbourne, Australia 

24.08.2018 23.08.2018 15.09.2018 

Global challenges of contemporary 
issues, 
Paris, France 

28.09.2018 27.09.2018 15.10.2018 

Strategic research directions, 
Coventry, United Kingdom 

26.10.2018 25.10.2018 15.11.2018 

Actual scientific research,  
Romе, Italy 

23.11.2018 22.11.2018 15.12.2018 

Current directions of scientific 
research, Nuremberg, Germany 

28.12.2018 27.12.2018 15.01.2019 

 
E-mail: conferencii.com@gmail.com  
Site: http://conferencii.com 

 
График публикации коллективных научных монографий на 2018 год 

Название конференции, исходные данные 
издательства 

Срок предоставления 
материалов 

Срок выхода эл. 
версии  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Информационная экономика: знание, 
конкуренция, рост. Montreal, Canada 

28 января 2018 февраль 2018 

Глобальные тенденции современного 
экономического развития.  Madrid, Spain 

28 февраля 2018 март 2018 

Экономическая безопасность в условиях 
глобализации мировой экономики. 
Taunton, United States of America 

28 марта 2018 апрель 2018 

Инновационная экономика: проблемы и 
решения. Romе, Italy 

28 апреля 2018 май 2018 

Актуальные вопросы учета, анализа и аудита: 
теория, методология, практика. 
Melbourne, Australia 

28 мая 2018 июнь 2018 

Конкурентоспособность предпринимательских 
структур: особенности и перспективы. 
Coventry, United Kingdom 

28 июня 2018 июль 2018 

Проблемы экономики и менеджмента.  
Dublin, Ireland 

28 сентября 2018 октябрь 2018 
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Роль финансово-кредитной системы в 
современных экономических условиях. 
Nuremberg, Germany 

28 октября 2018 ноябрь 2018 

Стратегическое управление и планирование в 
условиях трансформирующейся экономики.  
Lisbon, Portugal 

28 ноября 2018 декабрь 2018 

Формирование механизма устойчивого развития 
экономических систем. Plovdiv, Bulgaria 

28 декабря 2018 январь 2019 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 
СОЦИОЛОГИЯ 

Актуальные вопросы образования.  
Lisbon, Portugal 

28 января 2018 февраль 2018 

Проблемы и перспективы развития современной 
психологии, филологии, педагогики. Namur, 
Belgium 

28 февраля 2018 март 2018 

Социальная психология: теория и практика. 
Montreal, Canada 

28 марта 2018 апрель 2018 

Перспективные направления развития 
филологии, лингвистики, языкознания и 
коммуникативистики. Nelson, New Zealand 

28 апреля 2018 май 2018 

Методология педагогической и коррекционной 
психологии. Vienna, Austria 

28 мая 2018 июнь 2018 

Методология, теория и практика преподавания 
иностранных языков. Paris, France 

28 июня 2018 июль 2018 

Стратегии развития современной высшей 
школы. Romе, Italy 

28 сентября 2018 октябрь 2018 

Актуальные вопросы философии, социологии, 
культурологии, филологии. Coventry, United 
Kingdom 

28 октября 2018 ноябрь 2018 

Современные социально-политические процессы 
в мире. Nuremberg, Germany 

28 ноября 2018 декабрь 2018 

Социология и общество: вызовы и перспективы. 
Taunton, United States of America 

28 декабря 2018 январь 2019 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Административно-государственное управление: 
модели и механизмы. Nuremberg, Germany 28 января 2018 февраль 2018 

Государственное управление: стратегии и 
перспективы. Coventry, United Kingdom 28 апреля 2018 май 2018 

Государственное управление и самоуправление: 
теория, методология, практика.  
Taunton, United States of America 

28 октября 2018 ноябрь 2018 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Судебная система на современном этапе 
развития. Nuremberg, Germany 28 января 2018 март 2018 

Основные направления развития современной 
юриспруденции.  Coventry, United Kingdom 

28 апреля 2018 июнь 2018 

Гражданское право и гражданский процесс: 
тенденции развития.  Madrid, Spain 28 октября 2018 декабрь 2018 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Актуальные направления науки и техники. 
Coventry, United Kingdom 28 марта 2018 май 2018 

Инновации в науке и технике.  
Nuremberg, Germany 28 октября 2018 декабрь 2018 
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Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем: 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической 
деятельностью предприятий (№ государственной регистрации 0113U007514). 
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности 
субъектов хозяйствования (№ государственной регистрации 0113U007515). 
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516). 
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной 
регистрации 0114U006191). 
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№ 
государственной регистрации 0114U006192). 
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых 
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193). 
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189). 
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос. 
регистрации 0114U006190). 
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации 
0114U006194). 
 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ 
1) Психолого-педагогические условия формирования личности на  разных этапах реализации 
 системы непрерывного образования. 
2) Теоретико-методические основы  разработки и внедрения новых методик и технологий обучения, 
воспитания, развития и социализации в условиях социально-экономического прогресса 
(педагогических инноваций). 
3) Формирование и совершенствование механизмов управления образовательными системами в 
условиях гиперконкуренции и вызовов глобальной экономики. 
 
E-mail: conferencii.com@gmail.com  
 
Сайт: http://conferencii.com  

 
Услуги издательства «Экономика и финансы»: 

Разработка макета для издания в типографии и/или печать по макету автора различных видов 
полиграфической продукции: монографий (авторских и коллективных), книг, брошюр, учебников, учебных 
пособий, сборников статей и материалов конференций и других материалов в мягком и твердом переплете без 
ограничения тиража (от 1 до 1000 экземпляров) 

Профессиональная корректура текста 

Профессиональный перевод текста на: русский, английский, немецкий, французский и другие языки 
Присвоение выходных данных (ISBN, УДК) Украины  
Присвоение выходных данных издательства и ISBN: 
- Австралии,  
- Австрии,  
- Великобритании,  
- Германии,  
- США 
Размещение научных работ в науч ной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и в Российском индексе 
научного цитирования 

Публикации в иностранных журналах, входящих в ISI Thomson Reuters Web of Science и Scopus (импакт-
фактор 0,2 - 1,6): 
- объем статьи от 6 страниц формата А4; 
- срок рецензирования 45-90 дней; 
- количество авторов не более 5; 
- срок публикации с получением pdf-версии - 1 месяц с момента оплаты; 
- получение печатного экземпляра журнала - через 6 месяцев. 
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European academy of sciences (Coventry, United Kingdom) 

приглашает принять участие в  
Международном cеминаре-стажировке: 

«Science and Education: European experience» 
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 

учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 

 

Форма участия - заочная (дистанционная).  
 

Программа Международного семинара-стажировки: 
Публикация статьи в научном 

журнале  
36 ч 72 ч 108 ч 138 ч 

Стоимость, ЕВРО * 100 150 200 250 
 

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты. 
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно. 
 
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике 

научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о 
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей 
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы 
повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 

 
E-mail: conferencii.com@gmail.com  

 
Site: http://conferencii.com 
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Редакция научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ" приглашает к сотрудничеству в 
рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, молодых ученых, докторантов, аспирантов, 
соискателей, адъюнктов, магистрантов, студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных 
работников, практиков. 

ISSN 2311-3413  
 Журнал включен в международные наукометрические базы: 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 74,6) 
Ulrich's Periodicals Directory 
Полные тексты статей представлены в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU  
Периодичность - 1 раз в месяц 
Язык издания: украинский, русский, английский. 
Прием статей – до 28 числа каждого месяца. 
К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со следующими требованиями:  
1. Объем статьи – 10-25 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список литературы.  
 поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см. 
 межстрочный интервал – 1,5 
 шрифт «Times New Roman» – 14 
 абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание отступа с помощью клавиши Tab и знаков 

пропуска); 
 текст выравнивается по ширине; 
 ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок. 
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров 

страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131]. 
3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке. 
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье несколько, то и 

нумерацию. 
СТРУКТУРА СТАТЬИ 

. Общие требования: основной текст статьи должен содержать такие обязательные элементы: 
- постановка проблемы; 
- анализ последних исследований и публикаций; 
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы; 
- цель статьи (постановка задачи); 
- изложение основного материала исследования; 
- выводы. 
2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Все элементы рисунка должны быть сгруппированы. 
3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор 

формул в редакторе Microsoft Word for Windows). 
4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на украинском, русском и 

английском языках, объем аннотации от 50 до 120 слов, количество ключевых слов - минимум 5 слов. 
Статья должна содержать следующие структурные элементы: 
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы); 
- индекс JEL Classification (Journal of Economic Literature); 
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи на трех языках - 

украинском, русском, английском (не более 3-х авторов), для зарубежных авторов - только на русском и 
английском языках; 

- аннотация на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных авторов - только на 
русском и английском языках; 

- ключевые слова на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных авторов - 
только на русском и английском языках; 

- текст статьи; 
- список литературы; 
- список литературы на английском языке (транслитерация). 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 
 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 


