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СЕКЦІЯ 12. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

 

ON-LINE ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Березенська С. М., Олійник Н. Ю. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 

м. Харків 
 
Однією з основних тенденцій в сучасній системі вищої освіти України є 

впровадження технологій електронного навчання (e-learning). Особливо 
динамічно ці технології розвиваються в навчальних дисциплінах економічного 
(маркетинг, менеджмент, аудит тощо), філологічного та IT-спрямування. На 
жаль, процес впровадження технології e-learning в галузі природничих та 
технічних дисциплін зустрічає спротив. І об’єктивних, і суб’єктивних причин 
для цього декілька: від неготовності викладачів відмовитися від застарілих 
методів навчання до відсутності on-line додатків, які могли б задовольнити 
потреби в підготовці сучасного фахівця інженерного профілю. 

В сучасних наукових публікаціях з методики викладання технічних 
дисциплін з використанням Internet-сервісів основну увагу приділено 
організації контролю знань, а також рекомендаціям з організації та проведення 
віртуальних лабораторних робіт. Інші ж структурні компоненти освітнього 
процесу в контексті застосування on-line технологій майже не розглядаються. 
Хоча впровадження сучасних технологій e-learning могло б досить якісно 
вплинути на результати навчальної діяльності студентів на будь-якому з етапів 
формування їх професійних компетенцій. При цьому необхідно зауважити, що 
студенти давно готові до співпраці з викладачами в нових умовах організації 
освітнього процесу і з задоволенням беруть участь у таких навчальних заходах.  

Так, при викладанні теоретичного матеріалу крім вже традиційних 
навчальних відео з каналів новин та відео-хостингів (YouTube, Udemy та ін.) 
викладач може використовувати сервіси on-line зв’язку (Skype, Facebook 
Messenger, Viber тощо) для організації прямого включення з фахівцями та 
експертами. На етапах актуалізації базових знань та рефлексії доречними є 
сервіси для здійснення опитування в режимі реального часу (Google Form, Poll, 
Surveymonkey.com і т.п.).  

Для організації самостійної роботи студентів доцільними є масові 
відкриті on-line курси на платформах edX, Coursera, Prometheus, Edera, а також 
сервіси по розробці інфографіки (наприклад, Draw.io, Infogr.am, Easel.ly) або 
створення інтелект-карт (Popplet, MindMeister тощо).  

Особливої уваги потребує процес підбору Internet-сервісів для організації 
практичних та лабораторних занять з технічних дисциплін, адже тут важливо 
врахувати специфіку навчальної дисципліни. В цьому сегменті доцільними 
будуть віртуальні on-line лабораторії: Yenka.com, Virtulab.net та інші. 

Будь-який з етапів освітнього процесу можна удосконалити за допомогою 
елементів on-line гри, прикладом для розробки яких є сервіс LearningApps.org. 

Єдиного алгоритму використання технологій електронного навчання в 
організації освітнього процесу з технічних дисциплін, як і з дисциплін будь-
якого спрямування, не існує – саме викладач, спираючись на власний досвід, 
досвід своїх колег, досліджуючи матеріали про дидактичні можливості on-line 
ресурсів, визначає їх доцільність та розробляє методику застосування. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ШЛЯХ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ 

Більдер Н.Т. 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 

м. Харків 
 

У роботі розглянуто питання впровадження сучасних технологій дизайн-
менеджменту, зокрема, управління проектами, і формування навичок командної 
взаємодії при вивченні дисципліни «Організація проектної діяльності в 
дизайні».  

Дослідження виконано в контексті кафедральної теми – «Графічний 
дизайн України як засіб формування громадянської свідомості». 

У запропонованої до громадського обговорення МОН України 
«Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» визначені основні 
стратегічні напрямки громадянської освіти та основні громадянські 
компетентності громадян, зокрема – здатність до соціальної комунікації, 
солідарних дій та вміння співпрацювати, формувати групи задля вирішення 
проблем спільнот різного рівня. Щодо завдань вищої освіти – підкреслено 
необхідність налаштовування на командну роботу, на пошук компромісів та 
спільне управління, зокрема у закладах освіти, розвиток компетентностей 
спілкування і співпраці [1]. 

При вивченні дисципліни «Організація проектної діяльності в дизайні» у 
весняному семестрі 2016-2017 навчального року, з метою виявлення чинників 
зменшення рівня конфліктності та оптимізації соціально-психологічного 
клімату у проектних командах студентів 4 курсу спеціалізації «Графічний 
дизайн» було проведено дослідження, в ході якого виявлено зв'язок між рівнем 
асертивності, особистісної зрілості, конфліктності та рівнем ефективної 
командної взаємодії респондентів експериментальної групи. Застосовано 
методи: дискурс-аналізу, спостереження, емпіричні: вивчення продуктів 
діяльності й експерименту, методи кореляційного аналізу. Критеріями відбору 
групи первинного тестування стали рекомендації викладачів кафедри 
графічного дизайну, стать, вік і роль у проектній команді при вивченні 
дисципліни «Організація проектної діяльності у дизайні». 

За результатами вхідного діагностування було створено авторську 
програму корекційних заходів, спрямованих на підвищення рівня креативності, 
само актуалізації, формування навичок конструктивного розв’язання 
конфліктів, навичок ефективної командної взаємодії та формування 
громадської свідомості. 

Результати, отримані на цьому етапі наукової розвідки є показниками для 
проведення подальших досліджень особливостей спілкування студентів в ході 
спільної діяльності у складі проектних команд. 

 

Література 

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні [електронний ресурс] /МОН 

України. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-

obgovorennya-koncepciyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini. 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-koncepciyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-koncepciyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini
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МАЙНДМЕППІНГ ЯК ПРОГРЕСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ В 

СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Газдюк К.П.1, Нікітіна О.М.2 
1Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
2Чернівецький факультет Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Чернівці 

 

Освітній процес у сучасній вищій школі – це безперервний бурхливий 

інформаційний потік. І у цьому потоці дуже складно студентам навчитися 

виділяти потрібне раціональне зерно. Полегшенню цього процесу сприяє 

подання інформації в простій і наочній формі. Щоденне завдання викладача 

полягає у необхідності застосування у своїй діяльності  такого методу,  який  би 

допоміг систематизувати  та  узагальнити  отримані  знання,  виділити основне, 

виробити необхідні компетенції. Зручною і ефективною технікою візуалізації 

мислення, структурування, обробки інформації та альтернативного запису є 

майндмеппінг (інтелект-карти). 

Значно підвищує ефективність навчально-пізнавальної діяльності і є  

досить актуальним застосування майндмеппінгу при підготовці навчальних 

курсів, незважаючи на те, що створення інтелект-карт вимагає більш 

ретельного підбору навчального матеріалу, встановлення головних моментів 

теми та їх відповідного розташування, визначення взаємозв’язків між ними, 

ключових слів, символів, кольорів тощо. В загальному, майндмеппінг – це 

зручна техніка альтернативного запису, що використовується для створення, 

візуалізації, структуризації і класифікації ідей, а також як засіб для навчання, 

організації, вирішення завдань, ухвалення рішень, при написанні наукових 

праць. Основним принципом даної техніки є радіантне мислення, що 

відноситься до асоціативних розумових процесів, відправною точкою яких є 

центральний об'єкт.   

Однією із суттєвих переваг підготовленого у вигляді інтелект-карти 

навчального матеріалу є те, що його зміст вміщується, як правило, на одному 

аркуші паперу і таким чином його легко поновлювати або актуалізовувати. 

Гнучкість інтелект-карт полягає в тому, що вони дозволяють розглядати будь-

яку тему або питання і можуть бути використані для великої аудиторії, певної 

групи студентів або індивідуально. Вони дозволяють прискорити процес 

запам’ятовування нового матеріалу, підвищити кількість і швидкість 

сприйняття інформації, дають можливість реалізувати основне завдання 

педагога – навчити студента вчитися. 

Розроблені інтелект-карти з певних тем навчальної дисципліни «Теорія 

ймовірностей та математична статистика» показали більшу зацікавленість, 

краще запам’ятовування, глибше розуміння даних тем студентами. Для їх 

реалізації був використаний онлайн додаток Coogle. Крім навчального процесу, 

інтелект-карти можуть бути використані в професійній діяльності та для 

індивідуального планування свого часу, цілей, заходів тощо. 
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ВЕБ-КВЕСТ КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Герасименко Э.Н. 

Харьковский национальный экономический университет  

имени Семена Кузнеца, 

г. Харьков 

 

Современный образовательный процесс немыслим без применения 

информационных и коммуникационных технологий. Свободный доступ к 

информации, стремительное развитие современных информационных технологий 

создают новые условия для сферы образования, расширяют возможности 

преподавателя в выборе различных образовательных методик, методов и приемов, 

наиболее эффективных, способствующих повышению мотивации студентов и 

овладению общими и профессиональными компетенциями.  

Новой и достаточно универсальной образовательной технологией, 

способствующей развитию у студентов интереса к процессу изучения самых 

различных дисциплин, развивающей умение осуществлять поиск информации и 

критически относиться к ней, обеспечивающей интерактивность процесса 

обучения, возможность работать в удобном темпе, в удобное время, а также 

позволяющей совершенствовать навыки самостоятельной работы, 

самоконтроля и самооценки, является веб-квест технология. 

Веб-квест – это индивидуальное или групповое проблемное комплексное 

задание, ориентированное на исследовательскую деятельность и имеющее 

неоднозначное решение, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы сети Интернет и обязательно включаются элементы 

ролевой игры. Студенты ищут материал в Интернете по конкретной теме в 

соответствии с заданной ролью, анализируют его и решают обозначенную 

проблему. Ссылки для квест-поиска предлагаются преподавателем, либо 

студенты находят их самостоятельно, используя поисковые системы. По 

завершении квеста студенты представляют и защищают созданную 

самостоятельно веб-страницу либо другие творческие работы, например, 

презентация, коллаж, ролик, плакат, эссе, репортаж, интервью, ток-шоу и др. 

Веб-квесты классифицируются: по длительности выполнения 

(краткосрочные, долгосрочные); по предметному содержанию (монопроект, 

междисциплинарный веб-квест); по типу задания (компиляционный, 

оценочный, творческий, научно-аналитический) и др.  

Обязательными этапами выполнения веб-квеста являются: вступительный 

(подготовительный); постановка проблемы; процесс выполнения 

(распределение ролей, подбор источников и материалов в Интернете, их 

обработка и критическое осмысление, создание конечного продукта); 

оценочный этап, заключение (подведение итогов, выводы по проблеме). 

Таким образом, использование веб-квестов позволяет развивать 

поисковые, исследовательские, творческие способности студентов, 

активизировать их познавательную деятельность, отрабатывать умение 

самостоятельно добывать и конструировать знания, анализировать, 

ориентироваться в информационном пространстве. 
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МЕТОДИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ» 

Горбунов Л. В., Звягінцева О. В., Андрощук Д. Р. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Навчання, що побудоване на засвоєнні конкретних фактів, вичерпало себе 

в принципі, бо факти швидко застарівають, а їх обсяг прямує до нескінченності. 

Накопичення знань вже неефективне. Таким чином, сучасна освіта повинна 

бути не фактологічним, а методологічним [1]. Нова реформа вищої освіти в 

Україні заснована на підготовці студентів на трьох рівнях: бакалаврів, магістрів 

і докторів філософії. 

Метою нашої роботи є розробка методології розвитку критичного 

мислення, представленої системою методів культивування наукового мислення. 

Запропонована методологія складається з трьох ступенів, відповідно до 

рівнів навчання у вищій школі. Перший ступінь спрямований на розвиток 

концептуального - понятійного мислення, що відповідає прийомам навчання 

загальних та спеціальних предметів на першому рівні − бакалавраті. На 

другому ступені, при навчанні в магістратурі, основний акцент ставиться на 

вивчення інтенсивних технологій. Для розвитку особистісних якостей магістра 

рекомендується паралельно розвивати альтернативні форми мислення − 

концептуальне і креативне. На третьому ступені навчання для аспірантів 

необхідно розвинути вміння структурувати інформацію про новітні технології в 

заданій предметній області. 

Отже, для інтенсифікації навчання в магістратурі технічних вузів, 

зокрема спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» рекомендується 

збалансовано розвивати взаємодоповнюючі методи концептуального і 

креативного мислення. Для розвитку наукового мислення у аспіранта 

рекомендується застосовувати запропоновану методологію системної 

діяльності, засновану на діалектичному об'єднанні емпіричних методів 

дослідження і математичних абстракцій. 

 
Література 

1. Бахтияров О. Г. Активное сознание / О. Г. Бахтияров. – М.: Постум, 2012. − 272 с. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ БИОИНЖЕНЕРИИ 

Горбунов Л.В., Годунова Ю.Г., Захожий А.В. 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 

 

В изучении биоинженерии основная задача заключается в том, чтобы 

понять суть биотехнологических процессов, научится их анализировать и на 

этой основе разрабатывать и рационально использовать новые технологии. Для 

этой цели, необходимо овладеть минимумом знаний о росте клетки и ее 

функциях. Эти факторы и ряд других особенностей биологического характера 

обычно определяют весь биотехнологический процесс.  

 Целью нашей работы является разработка интерактивного учебного курса 

обучения основам биоинженерии, обеспечивающей заданные компетенции, с 

эффективностью усвоения знаний до 90%.  

В первой части курса мы изучаем зависимости между ростом биомассы, 

утилизацией субстрата и образованием продуктов жизнедеятельности клеток. 

Экспериментальные данные помогают нам выяснить основные характеристики 

роста популяций клеток и филаментозных организмов. Мы также 

рассматриваем математические модели роста популяций микроорганизмов, 

необходимые для анализа и проектирования технологических процессов с их 

участием.  

Во второй части изучаем основы расчета и проектирования реакторов и 

основные принципы соответствующих технологий, которые находят 

применение в настоящее время и, возможно, будут использоваться в будущем 

для производства тех или иных продуктов с помощью микроорганизмов или 

клеток высших организмов. Мы попытаемся показать, как на основе данных о 

кинетике биологических процессов и параметров, характеризующих течение и 

перемешивание в реакторе, можно составить математическое описание 

процесса, пригодное для его расчета и оптимизации. Такой традиционный и 

успешно применяющийся в классической химической технологии подход к 

решению проблем технологии химических реакций, уходит своими корнями в 

химическую и нефтеперерабатывающую промышленность.  

Поскольку в ближайшем будущем откроется возможность получения 

многих новых продуктов с помощью новых организмов и новых процессов, мы 

вправе надеяться на развитие технологии биохимических процессов, что 

позволит обеспечить большую эффективность масштабирования и  

проектирования к эксплуатации биореакторов. Это, в свою очередь, будет 

способствовать повышению их надежности и ускорению экономически 

оправданного внедрения биопроцессов в промышленность. 

Выводы. Разработан интерактивный учебный курс, содержащий методы 

анализа и оптимизации процессов биохимической технологии, которые 

необходимы для получения базовых знаний проектирования и интенсификации 

производства.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ «ЛЮДИНА – КОМП’ЮТЕР» 

Грицук О.В.1, Грицук Ю.В.2, Грицук В.Ю.3 

1 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет», м. Бахмут, 
2 Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 

м. Краматорськ,  
3 Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 

Проблема вивчення психологічних аспектів взаємодії людини і 
комп’ютера, пошуку ефективних методів застосування інформаційних 
технологій набувають особливої актуальності. Серед психологічних 
особливостей людей, які мають досвід роботи з комп'ютером, виділяють 
наполегливість, незалежність, самостійність, переважання процесу роботи над 
отриманням результату, заглибленість у власні переживання, невелика 
емоційність у спілкуванні. 

Інтернет-технології розглядаються як засіб спілкування і спосіб отримання 
інформації. Специфіка спілкування за допомогою Інтернету полягає у його 
анонімності, можливості «програвання» різних ролей. «Ігри з ідентичністю» – 
віртуальний аналог множинної особистості. У психології виділяють феномени, 
пов'язані з освоєнням людиною нових інформаційних технологій: 
персоніфікація комп’ютера; потреба у «спілкуванні» з ним; комп'ютерна 
тривожність; вторгнення у внутрішній світ людини, що може призвести до 
виникнення екзистенціальної кризи, когнітивних, емоційних порушень. 

Однією з негативних сторін інформатизації є комп’ютерна тривожність. 
Хоча негативні емоції в деяких випадках можуть стимулювати зростання 
активності, прагнення виконати завдання якомога краще і призводити до 
підвищення успішності діяльності. Стресогенним фактором при роботі з 
комп’ютером вважається втрата контролю над діяльністю. Подолати стрес і 
підвищити стресостійкість допомагають такі риси, як активність, ініціативність, 
впевненість в собі, емоційна стабільність, оптимістична оцінка ситуації. 

Серед негативних наслідків тривалого застосування інформаційних 
технологій виділяють аутизацію, синдром залежності, звужування кола 
інтересів, скорочення участі у значущих видах діяльності, психомоторне 
занепокоєння. Один з психологічних механізмів, що лежить в основі аддикції, – 
«досвід потоку» як стан поглинання діяльністю, при якому очікуваний 
результат відходить у свідомості людини на задній план і сама дія займає всю 
увагу. Він супроводжується позитивними емоціями, зацикленням на процесі 
взаємодії з комп'ютером, втечею від дійсності. Проблеми взаємодії здобувача з 
автоматизованою системою ще далекі від повного вирішення. 

Позитивні моменти від застосування інформаційних технологій також 
важливо зазначити, особливо при тестуванні: 1) швидке отримання результатів; 
2) нетрудомісткість операцій; 3) точність реєстрації результатів; 4) можливість 
проведення масового дослідження. Застосування інформаційних технологій 
робить можливим за допомогою конструктора тестів перетворювати професійні 
текстові завдання у комп’ютерний варіант. Крім цього, викладач може 
створювати власні методики, опитувальники, необхідні для певної ситуації. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ – ОСНОВА 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Гусарова Г. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки 
 

Развитие аграрного образования Беларуси предусматривает комплексную 
интеграцию образования, науки и производства, направленную на изменение 
содержания образования, внедрение общеобразовательных стандартов, 
учебных планов и программ нового поколения и др.  

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
разработаны и утверждены в установленном порядке экспериментальные 
практико-ориентированные учебные планы. Несмотря на то, что вуз имеет свое 
учебно-опытное хозяйство – РУП «Учхоз БГСХА», в качестве базовых 
определены и многие другие сельхозпредприятия Беларуси. В них созданы и 
действуют 75 филиалов, 10 из которых – непосредственно в Горецком районе. 

Значимость практики не только в закреплении теоретических знаний, 
возможности выбора темы и сбора материала для написания дипломного 
проекта или работы, но и желании студентов зарекомендовать себя с 
положительной стороны перед руководством и коллективом предприятия, 
чтобы в дальнейшем вернуться сюда уже в качестве молодого специалиста. 
Всего в 2015–2016 учебном году было проведено 95 видов учебных практик. Из 
2529 студентов, направленных на производственную практику в 2015-2016 
учебном году, в базовых предприятиях проходили ее на должностях 602 
студента, в качестве практиканта – 822 студента. По месту жительства на 
оплачиваемых должностях производственную практику проходило 278 
студентов, в качестве практиканта – 781 студент [1, с.5].  

Существенным фактором, влияющим на качество подготовки кадров 
АПК, является наличие в организациях новой техники и инновационных 
технологий. Создан ряд структур, прошедших сертификацию, имеющих не 
только учебное, научное, но и практическое направление (диагностическая 
станция автомобилей, лаборатории мониторинга качества молока, химико-
экологическая и прикладной эндокринологии). В 2017 году на укрепление 
материально-технической базы академии по линии Минсельхозпрода выделено 
около 200,0 тыс. руб., Государственного комитета по науке и технологиям – 
555,0 тыс. руб.  

Продуманная государственная стратегия развития высшего образования, 
полноценное инвестирование в образовательную среду позволят значительно 
повысить качество человеческого капитала страны. Качественные практики 
будут способствовать формированию приверженности к своей будущей 
профессии у выпускников, что в конечном счете, позволит активизировать 
процесс закрепления высококвалифицированных кадров на селе. 

 

Литература 

1. Куриленко, А. Критерий – качество / А. Куриленко // Советский студент, 2016, 28 

января. – С. 5. 
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СЕРВІС TIMELINE ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

Донцова М.В. 

Харківський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ, 

м. Харків 

 

В еру цифрових технологій вже не можливо уявити життя без широкого 

розповсюдження та глобалізації нескінченних інформаційних потоків, які 

проникають в усі сфери діяльності людини. З розвитком комп’ютерної бази, 

майже безобмеженого доступу до різних інтернет-ресурсів з’явилася проблема 

“кліпової культури мислення” - особливість людини сприймати світ через 

короткі яскраві образи і послання, наприклад, через стрічку теленовин, 

невеликих статей або коротких відео-кліпів. Сучасний студент вже майже не 

сприймає традиційну подачу інформації - йому важко висидіти на аудиторному 

занятті, не відволікаючись на мобільні пристрої. Навіть мультимедійні засоби 

навчання не рятують ситуацію, якщо поданий через них матеріал не був 

адаптований під особливості сприйняття інформації сучасним студентом. 

В сучасній педагогічній літературі одним з варіантів подання навчального 

матеріалу, який підходить для “кліпового” освітнього процесу, фахівці 

називають сервіси TіmeLine. 

TіmeLine (з англ. дослівно – стрічки часу) - це веб-додаток, який дозволяє 

користувачам переглядати, створювати, порівнювати інтерактивні графіки і 

обмінюватися ними. Стрічка (шкала, лінія, лінійка, вісь) часу служить для 

створення часово-подієвих лінійок. Такі стрічки можуть 

супроводжуватися не лише текстовими коментарями, але зображеннями, 

фотоматеріалами, аудіо- та відеофайлами, геопозицією (наприклад, через 

GoogleMaps) тощо. 

Використання інтерактивної TіmeLine в освітньому процесі 

дозволяє вирішувати багато дидактичних та виховних завдань: 

- надати студенту можливість прослідити хронологію події (погодинно, 

щоденно, помісячно тощо); 

- спростити та підвищити якість наочності; 

- раціоналізувати навчальний процес, підвищити його продуктивність, 

забезпечити оптимальний обсяг передачі і засвоєння наукової 

інформації шляхом підвищення якості педагогічного управління; 

- індивідуалізувати навчальний процес; 

- представити великий обсяг навчальної інформації у компактній формі з 

чітко структурованою і послідовною організацією; 

- підібрати тематику, здійснити аналіз інформаційного контенту та 

накопичення мультимедійних ресурсів, які можуть знадобитися 

длярозробки проекту; 

Навіть при перелічених вище перевагах, зустрічаються викладачі-

скептики, які вважають, що сервіс TіmeLine не підходить до методики вивчення 

тієї чи іншої навчальної дисципліни.  
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ЗАЛУЧЕННЯ ТА УТРИМАННЯ СТУДЕНТА В ЕЛЕКТРОННОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Зміївська І.В., Обоянська Л.А. 
Харківський торговельно-економічний інститут 

 Київського національного торговельно-економічного університету, 
м. Харків 

 

Інформатизація освіти дозволяє ефективно розвивати змішане навчання 
(blended learning) – поєднання мережевого навчання з очним, інтеграція 
традиційних форм з електронними технологіями. У змішаному навчанні 
застосування інструментів інформаційно-комунікаційних технологій не просто 
доповнює традиційне навчання, а підвищує інтерактивність – в сенсі 
використання варіативних форм і способів взаємодії як учасників освітнього 
процесу один з одним, так і форм і способів їх взаємодії з контентом. Тому 
виникає проблема якісного використання інструментів та сервісів для 
залучення та утримання студента в електронному навчальному середовищі. 

Інтерактивність – базисна відмінність контенту дистанційного курсу від 
змісту традиційного курсу [1]. Функція викладача при організації навчального 
контенту забезпечити пізнавальну «присутність» – основу взаємодії «студент-
контент», яка закладається при проектуванні електронного курсу. Для додання 
навчальному процесу інтерактивності, порівняно з традиційним навчанням, 
рекомендується створювати інтерактивний (наявність автоматичного 
зворотного зв'язку) і мультимедійний (різноманітність форм представлення 
матеріалів, задіяність різних систем сприйняття) контент. Дистанційна система 
LMS Moodle, відкриті інструменти та сервіси мережі Інтернет призначені для 
створення онлайн-курсів і мають оптимальний набор ресурсних можливостей 
для організації навчального процесу в рамках змішаного навчання. 

Розглянемо приклад інтерактивного дистанційного навчального курсу 
«Економічна інформатика», який функціонує на базі системи LMS Moodle. 
Запропонований курс дозволяє студенту отримувати методичні матеріали для 
вивчення навчальної дисципліни в будь-який час з будь-якого комп’ютера, 
підключеного до мережі Інтернет. Пояснення по різним розділам у курсі, 
оголошення, анкетування привертає увагу студентів до активних навчальних 
дій. Курс надає студентам нові можливості – можна не тільки в будь-який час 
переглянути необхідний матеріал, але у зручний студенту час пройти 
тестування, перевірити свої знання, ознайомитися з додатковими джерелами, 
які точно відповідають темам. Контроль знань такого навчання передбачає 
оперативний зворотній взаємозв’язок. 

Отже, акцент в забезпеченні ефективності змішаного навчання 
переноситься на спеціально організоване викладачем середовище навчання – 
електронний навчальний курс, при розробці якого необхідно змоделювати 
реальні умови навчання – забезпечити умови для усіх видів навчальної 
взаємодії, а також ефект постійної присутності викладача в курсі засобами 
інструментів та сервісів з метою залучення та утримання студентів. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

м. Харків 

 

Одним з інноваційних методів підготовки, що орієнтується на самостійну 

роботу студента є дистанційне навчання. В наш час на розвиток дистанційного 

навчання впливають два основні чинники: доступ до Інтернету і якість його 

зв'язку. Студенти, що мають сучасну якість зв'язку, можуть працювати з web-

сайтами з об'ємною графікою, хорошою якістю аудіо інформації і навіть з 

невеликою кількістю відеоматеріалів. Дуже важливо, щоб дистанційне 

навчання було інтерактивним. Студенти повинні мати можливість спілкуватися 

з викладачами, а не обмежуватися лише можливістю переміщення по системі і 

поштовим спілкуванням з лектором і іншими студентами. 

Розроблено дистанційний курс «Загальна хімія» для студентів заочної 

форми навчання. Створення курсу здійснювалося в системі дистанційного 

навчання Moodle, яка призначена для організації навчання Online в мережевому 

середовищі з використанням технологій Інтернет. 

Курс розподілено на тижні згідно графіку навчального процесу у семестрі. 

На початковому тижні представлено «Робочу програму», відомості про автора 

курсу, презентація курсу, список літератури, словник хімічних термінів, візитка 

курсу. Все це допоможе скласти загальне враження про дисципліну та план 

роботи у студентів.  

Наступні тижні відповідають темам навчальної програми. Перед 

студентами сформульовано мету до кожної теми, яка призначена їх 

зорієнтувати яким рівнем знань вони повинні оволодіти. До кожної теми 

наведено лекційний матеріал, який розбито на питання згідно плану лекції. 

Також представлені презентації, відео, тести, форуми. 

В дистанційному курсі представлена «Робоча навчальна програма», що 

дозволить студенту дізнатися які види занять передбачено в курсі, та кількість 

годин на кожен вид заняття, а також які теми будуть вивчатися. 

Суттєвою допомогою при оволодінні хімічною термінологією є словник 

хімічних термінів, де в повному обсязі наведені усі терміни, що зустрічаються у 

курсі. Для зручності лекційний матеріал  розподілено по окремим питанням 

плану. У процесі оволодіння тією чи іншою темою студентам представлено 

презентацію, яка є відеорядом до кожної лекції. Діагностування знань студентів 

в курсі проводять за допомогою тестів. Елемент курсу «Тести» розроблений з 

використанням питань різних типів.  

Таким чином, можливість інтенсивного спілкування між студентом і 

викладачем, індивідуалізація навчального матеріалу і темпів навчання виводять 

дистанційну форму навчання на якісно новий рівень в системі освіти в цілому 

та дозволяють реалізувати основні методичні принципи. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАСТОСУВАННЯ 
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Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова, 

м. Харків 
 
У роботі досліджено питання щодо удосконалення механізмів 

застосування інформаційних технологій як засобу формування творчих 
компетентностей майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти. 

Застосування інформаційних технологій у формуванні творчих 
компетентностей майбутніх фахівців має бути органічно включеним процесом 
у педагогічну діяльність викладача сучасного закладу вищої освіти. Управління 
формуванням творчих компетентностей студентського колективу має 
відбуватись у взаємодії з усіма органами управління закладом вищої освіти, 
оскільки творчі здатності студентів є провідними чинниками кращого 
засвоєння навчального матеріалу, ефективного виховання організаторських 
якостей, гармонійного розвитку студента як майбутнього фахівця. Тому у 
сучасній вищій школі обов’язковим є поєднання традиційних засобів навчання 
й виховання з інформаційними технологіями, що забезпечує розширення кола 
інтересів студентів і викладачів через швидкий доступ до актуальної фахової 
інформації, а отже, підвищує роль закладів вищої освіти у розвитку держави. 

Вважаємо, що удосконалення механізмів застосування інформаційних 
технологій як засобу формування творчих компетентностей майбутніх фахівців 
в умовах закладу вищої освіти має ґрунтуватись на реалізації таких науково-
теоретичних і методичних заходів: 

- підготовка викладачами цільових навчальних і робочих програм, у 
яких популяризовано інформаційні технології; 

- розробка й видання науково-методичної літератури з питань 
застосування інформаційних технологій; 

- дослідження проблематики застосування інформаційних систем і 
технологій у науково-педагогічній практиці колективів закладів вищої 
освіти; 

- систематичне проведення навчально-методичних конференцій, 
семінарів, круглих столів з цієї тематики; 

- вивчення потреб і проблем застосування студентами інформаційних 
технологій, зокрема шляхом проведення анкетування психологом 
закладу; 

- створення на базі закладів вищої освіти експериментальних 
майданчиків і лабораторій з проблем використання новітніх досягнень в 
інформаційних системах і технологіях, зокрема щодо використання 
прикладного програмного забезпечення; 

- підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних 
працівників через удосконалення інформаційної грамотності. 
Таким чином, заклад вищої освіти стане повноцінним простором для 

формування успішних, адаптованих до сучасних вимог суспільства фахівців, 
здатних ефективно працювати й навчатись протягом життя.  
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ELICITATION TECHNIQUES IN A MEDICAL CLASSROOM 

Козка І.К. 

Харківський національний медичний університет, 

м. Харків 

 

The paper deals with methodological techniques which may be used to obtain 

success in acquiring a language. Scholars state that ‘…ESP teaching requires diverse 

approaches and tasks to address diverse needs of specific learners. These tasks and 

techniques include gaps, prediction, integrated methodology, role play and case 

studies’ [1,p.27]. Let’s see how the technique  of role playing works on the topic 

‘Maintaining Hygiene’  presented in the course-book ‘Career Paths. Medical’ by 

Virginia Evans, Jenny Dooley and Trang M. Tran [2, p.32]. It doesn’t appear so easy 

activity as it may seem to be. The teacher should prepare the learners to a role play. 

The teacher asks the students to imagine the situation when the chief nurse of one of 

the departments explains hygiene standards in a hospital to a nurse trainee. Before the 

activity it’s advisable to perform some elicitation methodology tasks:  

1. Find the definitions to the words. 2. Transform the statements into questions using 

the question words in brackets. 3. Match the words. 

One card will contain such expressions: gel semisolid like a jelly, hand 

washing with liquid soap and water, surgical gloves / contact with blood, mucous 

membranes or non intact skin, store antibiotic drugs in the proper cabinets, remove 

most microorganisms, maintain strict hygiene standards, drug resistant flu strains, 

avoid  transmitting further infections, etc. The second card will have the words: 

What? Why? When? Should I?, etc. The desired options are: It’s your responsibility 

to wash your hands after every clinical examination. Do not be put off by lack of 

hand hygiene agents for hand washing, or being short of time. Wash your hands with 

liquid soap and water. Use gel semisolid like a jelly. Always wear surgical gloves 

when you may be in contact with blood, mucous membranes or non intact skin. 

Washing your hands will remove most microorganisms, etc. Before doing the role 

playing we may ask students to try and do it BEFORE any elicitation. The students 

try and identify what was difficult and what they think they are missing. They do it 

by looking at a sample conversation and identifying the differences. It’s advisable to 

do this activity again after some lessons, students compare their performance to the 

first one to see what has changed. The teacher should provide ideas on how to 

improve, rather than only identifying what was wrong. Do not forget to praise your 

students: Wow. Well done. How smart. You’re unique. You’re a winner. Remarkable 

job. Fantastic job. Bingo. Magnificent. Marvelous. Creative job. You make me happy. 

That’s correct. It’s very important to end the lesson on a positive note. 
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В работа рассматривается оригинальная алгоритм использования мягкой 

крупномасштабной экспертной системы с нечёткой логикой [1] для построения 

ядра интеллектуальной адаптивной обучающей системы (АОС). Алгоритм 

обеспечивает индивидуальную для обучаемого адаптацию интенсивности 

процесса обучения. 

На информационном уровне база знаний АОС представлена множеством 

S={S1,S2,...,Sn} тематик (знаний) для обучения, каждый элемент которого 

содержит методические обучающие фреймы FSi , Si={FSi1, FSi2, FSi3}, для 

обеспечения обучения с различной интенсивностью. Под интенсивностью 

обучения понимаются различные способы подачи новой информации, 

обеспечивающие усвоение материала для обучаемого в зависимости от уровня 

его индивидуальной подготовки (FSi1- с повторным обучением, FSi2 - с 

повторением некоторых тем или FSi3 -  обучение без повторения). Каждая 

тематика Si определена на подмножестве SSi={Si1,…,Sik}, SSi  S обязательных 

знаний,  материалы которые необходимо знать для изучения темы Si. Выбор 

обучающего фрейма FSi производится на основе нечёткого логического вывода 

по алгоритму Мамадани. Нечёткие правила основаны на двух лингвистических 

переменных (ЛП):   

1. ЛП для оценки усвоения материала - Q (качество усвоения),  

определённая на термах:  A, B, C, D, E, FX (в соответствии с европейской 

системой оценивания ECTS) 

2. ЛП для выбора фрейма FSi - W (интенсивность обучения) определённая на 

термах:  LO-низкая (FSi1), MI-средняя (FSi2), HI-высокая (FSi3). 

Концептуальный уровень базы знаний АОС представлен множеством 

нечётких правил PSi={PSi1,…,PSim}, определённых для каждой темы Si для k 

входов QSi1,…,QSik  и одного выхода WSi , таких, например, как: 

 

PSij : IF QSi1=B AND QSi2=D AND…AND QSik=C THEN WSi=MI 

 

позволяющих на основе нечётких рассуждений определить выбор 

адаптированного фрейма  обучения FSi на основе качества обучения.  

Модель нечёткого логического вывода АОС реализована и опробована в 

пакете MATLAB Fuzzy Logic Toolbox.  
 

Литература 
1. Крапивный Ю.Н. Крупномасштабная логико-лингвистическая модель экспертной 

системы / Крапивный Ю.Н., Крапивная О.В. // Математическое моделирование и 
информационные технологии: сб. тезисов X конференции. Приложение «Холодильная 
техника и технологии», г. Одесса. – Киев: АТМ Украины. – 2011 г. – с. 75-76 
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СПІЛЬНОТА ПРАКТИКИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

Кухаренко В.М. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Жан Лав і Етьєн Венгер придумали термін «спільнота практики», 

вивчаючи учнівство як навчальну модель. Учнівство - це не тільки відносини 

між учнем і майстром, а й більш складний набір соціальних відносин, за 

допомогою яких навчання відбувається в основному з підмайстрами і більш 

просунутими учнями. Термін «спільнота практики» був придуманий для 

позначення спільноти, яка виступає в якості живої навчальної програми для 

учня. І, звичайно, практика спільноти динамічна і передбачає навчання з боку 

кожного. 

Концепція «спільнота практики» виявилася корисною для розуміння і 

навчання. Все більше число людей і організацій в різних секторах в даний час 

зосереджено на спільнотах практики як ключових факторах для підвищення їх 

ефективності. 

Спільноти практики формуються людьми, які беруть участь в процесі 

колективного навчання в загальній області людської діяльності. Це групи 

людей, які зацікавлені або захоплені тим, що роблять, і дізнаються, як зробити 

це краще, оскільки регулярно взаємодіють. 

Спільнота практики це поєднання характеристик (http://wenger-

trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/): 

1. Область: визначається загальною областю інтересів. Тому членство 

має на увазі прихильність області і, отже, загальну компетенцію, яка 

відрізняє членів від інших людей. 

2. Суспільство: учасники беруть участь у спільних заходах та 

дискусіях, допомагають один одному і обмінюються інформацією. 

Вони будують відносини, які дозволяють їм вчитися один у одного; 

3. Практика: членами спільноти практики є практики. Вони 

розробляють загальний репертуар ресурсів: досвід, розповіді, 

інструменти, способи вирішення повторюваних проблем - мають 

загальну практику. Це вимагає часу і постійної взаємодії. 

Спільноти розвивають свою практику за допомогою різних видів 

діяльності і відомі під різними назвами, такими як навчальні мережі, тематичні 

групи або технологічні клуби. 

Спільноти практики були завжди при спільному навчанні. Вдома, на 

роботі, в школі, в наших захопленнях всі ми належимо спільнотам практики. В 

одних ми є основними членами, в інших учасниками. І ми подорожуємо через 

численні спільноти протягом нашого життя. Фактично, спільноти практики 

всюди. 

Головним завданням тьютора у дистанційному курсі – це ініціювати 

створення спільноти практики через різноманітну практичну діяльність 

студента. 
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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА ШКОЛЬНИКОВ-ВЫПУСКНИКОВ В 

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ. ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕОДОЛЕНИЮ СЛОЖНОСТЕЙ 

Малышева О.Г., Мартынюк Н.М. 

«Харьковская гимназия №116 Харьковского городского совета», 

Харьковский национальный институт радиоэлектроники, 

г. Харьков 
 

Преподаватели высших учебных заведений ежегодно сталкиваются с 

проблемой адаптации первокурсников, вчерашних школьников, к новому 

способу получения знаний, умений и навыков в стенах избранного учебного 

заведения. Часто при этом, для студентов, проживающих в общежитии, 

присовокупляется и новый стиль проживания вне привычного круга семьи. 

Воочию можно наблюдать выраженное стрессовое состояние, растягивающееся 

на длительный период адаптации вчерашних школьников к новому способу 

получения знаний. Разработанная система кураторства направлена, в первую 

очередь, дабы способствовать быстрой  и безболезненной адаптации  

школьника к вузовским методам обучения. Однако, необходимо отметить 

весьма значимую роль всего педагогического коллектива вуза, обучающего 

студентов первокурсников, особенно в первом семестре, и оценивающего его 

знания по окончанию первой сессии. Многолетние наблюдения за судьбой 

моих выпускников в период первого семестра и первой сессии позволяют 

сделать ряд важных наблюдений и выводов, позволяющих избежать отсева 

первокурсников. Очень важно куратору первого курса уделить максимальное 

внимание  успехам и сложностям каждого первокурсника. Куратор должен 

тонко и объективно выявить и помочь осознать индивидуальные причины 

возникновения сложностей у каждого первокурсника. При этом куратор должен 

понимать, что причины эти индивидуальны в своей сути. Важно, чтобы куратор 

вовремя помог каждому первокурснику индивидуально «научиться учиться по- 

новому». В идеале куратор должен не только помочь первокурснику избежать 

академических задолженностей и необоснованного пропуска занятий, но и 

привить желание получать новые знания, полюбить студенчество как способ 

обучения и ответственно гордиться высоким званием студента. Собственно так 

и было в 60-е, 70-е годы уже прошлого века, когда студентами- 

первокурсниками были мы и миллионы наших сверстников. Современность 

внесла свои новые коррективы и акценты. Сейчас при высокой рабочей 

нагрузке преподавателю  вуза сложно уделить необходимое и достаточное 

внимание каждому первокурснику. Выход есть. Ответственные кураторы 

привлекают успешных студентов старших курсов к наставничеству. Часто это 

приносит желаемый результат. Со стороны школы и школьного учителя- 

предметника старших, и особенно выпускных  классов, необходимо проводить 

экскурсии учеников в ВУЗы. Весьма плодотворными являются рабочие 

экскурсии на профильные кафедры по интересам школьников-выпускников. 

Такие не сложные мероприятия позволяют значительно повысить процент 

успешных студентов и избежать многих сложностей адаптации  в новую жизнь. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ И 

ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Некрасов Г.А., Романова И.И. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Предлагается проект разработки стенда для школьников по изучению 
основ и принципов работы устройств по применению технологии в сфере 
умного дома или Интернет вещей. В качестве платформы используется 
микроконтроллер Arduino [1]. Выбор в пользу данной платформы обусловлен 
одним из преимуществ микроконтроллера Atmel – готовностью к 
использованию прямо из коробки, что не требует наличия специальных 
навыков в программировании микроконтроллеров или знаний, как 
осуществляется подключения периферийных устройств. Также нет 
необходимости изучать регистры микроконтроллера и набор инструкций с 
ними, так как внутренняя архитектура контроллера скрыта от конечного 
пользователя. При работе с предлагаемым стендом, школьник овладевает 
навыками работы с простейшими датчиками, подключаемыми к материнской 
плате контроллера. Процесс обучения основан на контроле состояния условий 
окружающего пространства и управления исполнительными устройствами. 
Наружная группа датчиков, таких как фоторезистор, датчик влажности, датчик 
температуры, обеспечивают получение данных об окружающем состоянии 
снаружи макета. Система имеет модуль часов реального времени, что позволяет 
использовать время в качестве дополнительных опорных данных для 
выполнения запланированных действий либо анализа событий. В рамках 
проекта, наряду с подключением внешних датчиков, задействованы 
последовательный и параллельный интерфейсы контроллера. 
Последовательный интерфейс используется для обмена данными с WiFi 
модулем и для передачи данных на e-mail. К параллельному интерфейсу 
подключен дисплей, и модуль реального времени. Макет выполнен из 
материала пенокартон, который является диэлектриком, и удобен при 
моделировании, транспортировки конструкции. Для начала работы достаточно 
подключение Arduino к USB порту компьютера или к источнику питания типа 
«PowerBank», так же возможно подключение и через источник питания 
постоянного тока. Разработанный стенд позволяет охватить любой уровень 
сложности разработки. К макету прилагаются схемы сборки и управления, 
описание учебных программных кодов, методические материалы и инструкции 
по эксплуатации. Благодаря тому, что в настоящее время доступно большое 
количество различных датчиков, и имеется значительное количество готовых 
библиотек, разработанный стенд является универсальным средством для 
обучения студентов и школьников основам микроконтроллерной техники и 
работе с периферией, как базовых основ обучения Интернету вещей. 

 

Литература:  

1. Улли Соммер. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. СПб: 

БВХ– Петербург, 2012 
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛИКІВ ЦИФРОВОГО ЛІДЕРСТВА ДЛЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ 

Олійник Т.О. 

Харківський національній педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

м. Харків 
 
Аналіз стану реформ української освітньої системи стосовно відтворення 

інтелектуального капіталу як головного фактору прогресивного розвитку 
суспільства, акцентує значущість інноваційних підходів до забезпечення умов 
творчого професійного становлення особистості. Зокрема, особлива увага 
приділяється проблемам розбудови цифрового лідерства, відкритих цифрових 
ресурсів, їх інтеграції в освітній простір тощо. Водночас, розв’язання проблем 
підготовки педагога третього тисячоліття як ключової ланки розбудови нової 
української школи є вкрай актуальним. Відповідно пріоритети академічних 
спільнот педагогічних вишів пов’язано з визнанням ролі критичного 
осмислення викликів цифрового громадянства, кібербезпеки відкритих систем 
соціальної взаємодії, реалізації проектів інтеграції цифрових інклюзивних 
засобів та опрацювання універсального дизайну до освітніх середовищ. 

Зазначені обставини, обумовили нашу зацікавленість щодо навчального 
середовища, яке характеризується використанням відкритих освітніх ресурсів, 
що дозволяють реалізувати широкий спектр інноваційних підходів і технологій 
для вирішення актуальних проблем якісного контента. Водночас, у якості 
продуктивного інструмента дослідження закономірностей зростання рівня 
навчальних досягнень студентів ми розглядаємо портфоліо, що сприяє 
розв’язанню завдань самовизначення, самоконтролю, самореалізації тощо. 

Запропонований підхід полягає у формуванні критичного мислення 
студентів, зокрема, зростанні їх соціальної відповідальності, відчуття 
самоствердження від здатності використовувати власні знання до реального 
життя, підвищення задоволення від навчання. У такий спосіб, стрижнем 
академічної діяльності визначається пошук та аналіз інформаційних ресурсів, 
опрацювання цифрових засобів аргументації, розв’язання проблем, оцінювання 
якості та створення цифрових освітніх ресурсів.  

Водночас сучасні дослідження підтверджують, що фактично аналізу 
підлягає менше одного процента даних важливої інформації зі всього світу, 
тобто менше одного процента корисної інформації остається поза увагою, не 
відшукуються і не аналізуються за браком відповідних фахівців. Отже, 
всупереч існуючим стереотипам, що цифрова сфера не потребує спеціального 
навчання, слід зазначити, такі міркування призведуть до того, що ми втратимо 
можливості до підготовки освітян-лідерів, які здатні до прогнозування 
наслідків та випереджального реагування на виклики цифрового простору. 

Таким чином, предметом особливого опікування стають технології 
змішаного навчання, що спрямовані на підтримці автономності студента. 
Водночас ретельного дослідження погребують технології реалізації корекційно-
компенсаторної освіти, орієнтовані на використання допоміжних інструментів 
для людей з функціональними обмеженнями (природні користувальницькі 
інтерфейси, віртуальні помічники, сенсорні підсилювачі тощо).  
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ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ 

Радзієвська І.Г., Мельник О.П. 

Національний університет харчових технологій,  

м. Київ 

 

З жовтня 2016 року Національний університет харчових технологій 

започаткував навчання за унікальними сертифікатними програмами. 

Сертифікатна програма ‒ це спеціалізований навчальний курс встановленої 

тривалості, який передбачає цільову підготовку групи суб’єктів (слухачів), 

відповідно до договору про сертифікатну програму навчання. Розроблені 

висококваліфікованими фахівцями інноваційні авторські курси, сприяють 

розширенню професійних компетенцій і власного кругозору, стають 

додатковою перевагою при працевлаштуванні. 

В практиці роботи кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних 

продуктів НУХТ запроваджено сертифікатну освітню програму «Косметологія» 

обсягом 40 годин.  

Мінімальна кількість слухачів у групі – п’ять осіб, заняття 

розпочинаються по мірі комплектування груп. 

Програма «Косметологія» передбачає навчання обсягом 4 год/тиждень 

протягом 10 тижнів у вигляді лекційних, семінарських та лабораторних занять. 

Це заняття у формі семінарів, ділових і рольових ігор, розв’язання ситуаційних 

завдань, презентацій, а також лабораторні заняття на сучасних приладах і 

установках.  

Програма передбачає вивчення таких навчальних модулів: 

1. Основи дерматології. Типи шкіри, особливості догляду за шкірою різних 

типів. 

2. Поверхнево-активні речовини в технології твердого і рідкого мила. 

3. Хімія ефірних олій. Розпізнавання та класифікація запахів за Хяннінгом 

4. Технологія косметичних продуктів: технологія виготовлення 

емульсійного крему, виготовлення косметичного скрабу, виготовлення 

помади для губ і їх тестування. 

 

Слухачі програми опанують складання рецептур косметичних засобів на 

жировій та водній основі, способи парфумування основи, вивчать роль окремих 

інгредієнтів, матимуть можливість виготовити власні зразки декоративної та 

доглядової косметики і протестувати їх in-vivo.  

До викладання дисциплін долучаються не тільки провідні викладачі вузу, 

а й відомі практики у відповідних сферах.  

Перевагою участі в сертифікатній програмі є отримання слухачами 

актуальних практичних і теоретичних знань, навичок, оволодіння сучасними 

методами розв’язання професійних завдань, підвищення рівня професійної 

компетентності.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО САЙТУ В КУРСІ  

ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ 

Савченко М.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Курс «Теорія алгоритмів» відноситься до засадничих дисциплін в 

технічному університеті, оскільки в даний час поняття алгоритму і 

обчислюваної функції відносяться до фундаментальних понять математики, 

логіки та інформатики. До основних розділів цієї дисципліни відносяться: 

рекурсивні та частково-рекурсивні предикати і функції, машини Тьюринга, 

нормальні алгорифми, теза Черча, нумерація, нерозв'язні алгоритмічні 

проблеми і т.п. 

Для підтримки очних занять на кафедрі «Системи інформації» НТУ ХПІ 

був створений інтерактивний сайт (http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/nvs29/) на базі 

віртуального навчального середовища «Веб-клас» (опис можна знайти на сайті 

http://publ.lib.ru). Сайт дозволяє організувати навчальний процес з потижневим 

ритмом вивчення предмета. Студенти мають цілодобовий доступ до сайту 

курсу. В курсі реалізована рейтингова система оцінювання знань учнів, 

причому рейтингова таблиця видно для кожного студента з самого першого 

моменту роботи на сайті курсу. 

На сайті курсу представлена навчальна програма, теоретичний матеріал, 

тести, лабораторні роботи, розрахунково-графічні завдання. За кожне виконане 

завдання студенту нараховуються бали, у викладача є можливість налагодити 

індивідуальний контакт з будь-яким студентом навчальної групи. Особливістю 

лабораторних робіт є те, що вони можуть бути виконані безпосередньо на сайті 

курсу разом з підсумковим звітом. При цьому широко використовуються java-

скрипти для програмної реалізації алгоритмів. 

Недоліком середовища «Веб-клас» було те, що тестова підсистема 

працювала в браузері Internet Explorer, але в даний час це обмеження зняте 

шляхом доопрацювання системи. Практика показала, що теоретичний матеріал 

найкраще представляти в вигляді розширених презентацій (тобто презентацій 

складаються зі слайдів з докладною текстовою інформацією). Сайт дозволив 

зібрати колекцію відеоматеріалів присвячених сучасним алгоритмам. 

Робота на сайті курсу дозволила виробити уявлення про стандартну 

структурі навчального курсу, оптимізувати кількість завдань, визначити 

розумне співвідношення в балах за виконання різних видів завдань. Важливо 

відзначити, що в рейтингових оцінках необхідно враховувати відвідування 

студентами очних занять і їх активність на них. Суттєвим моментом в курсі має 

бути наявність творчих завдань. На сайті курсу зібрана бібліотека текстових 

джерел, що дають можливість подивитися на теоретичні питання курсу з різних 

точок зору. Сайт дозволяє накопичувати інформацію про активність студентів 

поточної навчальної групи і порівнювати з попередніми циклами навчання. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОЛЕБАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сендеров А.А., Кощий Д.С.  

ХЗОШ № 164, Математический кружок, г. Харьков 

 
В этой работе была сделана попытка изложить основы математической 

статистики, на уровне, доступном для школьников и неспециалистов по 
математике. При данном подходе все законы статистики можно 
сформулировать достаточно просто и понятно. Эта методика полезна для 
лабораторных практикумов, выполняемых при измерениях экспериментальных 
наблюдений. Данная методика сопровождается специально разработанными 
компьютерными программами статистической обработки данных.  

Цель статистической обработки набора данных Хi заключается в 
попытке описать характеристики генеральной совокупности как можно точнее 
по отдельной выборке. При этом возникают ошибки измерений: 1) 
Систематические ошибки; 2). Промахи; 3). Случайные ошибки.  

Как правило, грубые ошибки легко обнаруживаются. Такие измерения 
следует отбрасывать, хотя при этом желательно определить причину данного 
промаха. Отсеивают промахи по правилу «Три СИГМА» «3σ» по формуле: |Xi – 
Xср.| <= 3σ Случайные ошибки. Статистическая обработка результатов 
измерений (т.е. учёт случайных ошибок) по Экспресс-методу.  

Суть этого метода заключается в 
следующем. Вычисляем моменты m1 , m2, 
m3, m4, . Эти моменты называются 
соответственно математическое 
ожидание, дисперсия, асимметрия и 
эксцесс. Также вычисляются 
вспомогательные характеристики: мода и 
медиана. Далее следует выполнить 
следующие расчёты  

Для нормального закона 
распределе-ния необходимо, чтобы 
m1=Мо=Ме, т.е. математическое 
ожидание измеряемой величины равно 
Моде и Медиане распределения этой 
измеряемой величины; m3=0, т.е. т.е. 

коэффициент асимметрии равен нулю, а m4 = 3, т.е. коэффициент эксцесса 
равен 3. При таком соотношении вычисленных параметров, закон 
распределения считается нормальным. Подобный экспресс-метод позволяет 
оценивать закон распределения автоматически, по компьютеру, не тратя время 
на работу со статистическими таблицами.  

Данная методика является основой для дальнейших расчётов по 
конкретным числовым данным, в процессе развития компьютерного экспресс-
метода. Таким образом, разработана и показана компьютеризованная методика 
статистического анализа случайных процессов. 

  

Рис. 1 Общий вид интерфейса и пример 

расчёта 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ  

ТЕЛ В ПОЛЕ ЗЕМНОГО ТЯГОТЕНИЯ 

Сендеров А.А, Тупчий Я.Р. 

ХЗОШ 164, математический кружок, 

г. Харьков  
 

Работа посвящена исследованию баллистических траекторий движения 

тел. в поле земного тяготения. и их практического применения с помощью  

современных программных средств, таких как ПаскальАВС, Делфи.  

Основатель науки «Баллистики» Галилео Галилей заложил в её основу 

исследование параболы. При этом наличие экстремальной точки, а также точки 

фокуса способствует стремлению использовать саму параболу в качестве 

математической модели для многих прикладных технических и природных 

процессов. Этапы решения задачи следующие:  

1)  Постановка задачи. Мы рассматриваем в качестве прикладного примера 

штурманскую задачу ─ это задача которая стоит перед штурманом 

бомбардировщика авиации, при горизонтальном ( т.е. ковровом) бомбометании.  
 Нужно так рассчитать время и точку сброса бомбы, при заданной 

скорости полёта самолёта и известной высоте полёта самолёта, так чтобы бомба 

попала в цель . 
2)  Математическая модель движения бомбы с начальной скоростью V0Х 

(т.е. скорость самолёта) и начальным значением высоты H0 (т.е. высота 

самолёта в момент бомбометания) определяется по формулам: 

t =  , X=V0Х×t; Y= H0 - gt2/2. 

В результате мы получаем уравнение движения тела в поле земного тяготения; 

3)  С помощью программы датчика случайных чисел имитируем процесс 

полёта бомбы (случайные значения переменных V0, H0 и помех в полёте 

бомбы, например - скорость ветра )  

4)  Графическое представление результатов расчётов и моделирования в 

среде Делфи (или Лазарус);  

На рис. 1 приведен пример работы 

нашей программы решения  

штурманской задачи, написанной 

на Делфи (Лазарусе). Как видим, 

из  рис.1, при всех вариантах 

решения этой задачи – 

траекторией полёта бомбы есть 

ветвь параболы.  Таким образом, в 

нашем докладе приведены 

полезные и нужные свойства 

параболы, открытые еще в давние 

времена, а используемые как 

тогда, так и в наше время.  

 

 

Рис.  26   Ілюстрація  роботи  програми  «Штурманська  задача»   

Рис. 1 Пример работы программы 

моделирования штурманской задачи. 
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ОБУЧЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: от STEM к STEAM 

Столяревская А.Л. 

г. Харьков 
 
В конце XX века инновации в образовании были, в основном, связаны со 

STEM [1] - образовательной программой, которая была разработана для 
подготовки учащихся начальной и средней школ к обучению в учреждениях 
высшей школы и в аспирантуре в областях науки, техники, инженерии и 
математики. Помимо обучения конкретным предметам, эта программа была 
ориентирована на то, чтобы способствовать поиску умов, поддерживать 
логические рассуждения и приобретать навыки сотрудничества. Основная цель 
STEM: создать мир, в котором каждый ученик преуспевает [2].  

В последние годы в аббревиатуру STEM была добавлена литера «А», что 
означает объединение искусства и дизайна с наукой, технологией, инженерией 
и математикой. Ряд современных исследователей [3] считает, что искусство и 
дизайн (Art+Design) смогут изменить образование XXI века так же ощутимо, 
как наука и техника изменила его в прошлом столетии. STEAM работает с 
искусством и дизайном как катализаторами содействия получаемым знаниям, 
навыкам и умениям, а также уделяет внимание, как коллективному 
творческому исследованию, так и самовыражению.  

Образование STEAM не противоречит образованию STEM; оно 
обогащает и расширяет сферу обучения STEM [4]. Образование STEAM - это 
философия учебной программы, которая позволяет преподавателям 
естественных наук участвовать в разработке учебных программ на базе школ. 
Образование STEAM включает преподавателей в развитие гуманистического 
видения образования XXI века и их роли как профессионалов. Образование 
STEAM обеспечивает творческий дизайн для учителей в разных областях 
обучения, чтобы сотрудничать в разработке интегрированных учебных 
программ. Обучение STEAM в скромном масштабе может быть разработано и 
внедрено отдельным инновационным учителем.  

С чего же начинать программу STEAM? Ее нужно начинать в 
собственной семье [5]. Это означает предоставлять окружающим вас людям 
инициативу, т.е. не искусственно подключать STEAM, а пытаться задавать 
вопросы как ученый, создавать дизайн как технолог, строить как инженер, 
творить как художник, выводить умозаключения как это делает математик. И 
тогда STEAM будет вокруг нас.  
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ДОСВІД НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ 

КУРСІ «CRYPTOGRAPHY I» 

Твердохлєбова Н.Є., Твердохлєбова А.С. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

У рамках вивчення дисципліни «Математичні методи захисту інформації» 
студенти 4 курсу кафедри комп'ютерної математики та аналізу даних 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
проходять навчання в дистанційному курсі «Cryptography І» від 
Стенфордського університету на базі проекту Coursera – проект по онлайн-
навчанню від провідних світових університетів [1].  

Криптографія є незамінним інструментом захисту інформації в 
комп'ютерних системах. Мета даного курсу для студентів – вивчення 
внутрішньої роботи криптографічних систем для правильного використання їх 
у реальних додатках. Тривалість курсу сім тижнів.  

Навчальний матеріал представлений у вигляді: відео-лекцій з 
коментарями викладача, які можна завантажити у форматі mp4, pdf або pptx;  
матеріалів для самостійного навчання; тестів; практичних завдань, які 
необхідно виконати до кінця кожного поточного навчального тижня. 

Курс розпочинається з детального обговорення того, як дві сторони, які 
мають загальний секретний ключ, можуть надійно спілкуватися, коли сильний 
супротивник підслуховує їх і забирає трафік. В курсі розглянуто багато 
розгорнутих протоколів та проаналізовано помилки в існуючих системах.  

У другій половині курсу обговорюються методи публічного ключа, які 
дозволяють двом сторонам генерувати загальний секретний ключ. Протягом 
усього курсу учасники вирішують цікаві проблемні питання у відповідній 
галузі та відпрацьовують елементи програмування.  

У дистанційному курсі працює зворотній зв’язок. При вивченні відео з 
лекційним матеріалом студенти у спливаючому вікні надають короткі відповіді 
на запитання викладача.  

Для успішного завершення навчального тижня студентам необхідно 
пройти тест. Тест вважається успішно пройденим, якщо студент правильно 
відповів на 80% тестових завдань.  

Навчання в дистанційному курсі відбувається англійською мовою. Відео-
лекції супроводжуються субтитрами на інших мовах, деякі навіть російською 
мовою. Курс можна пройти на безкоштовній основі, але якщо учаснику 
потрібно отримати сертифікат про навчання, то доведеться сплатити 79 $. 

Таким чином, онлайн-проект Coursera допомагає вітчизняним студентам 
отримати нові знання та навички від кращих світових університетів (Стенфорд, 
Гарвард, університет Пенсильванії і т.і.). 

 

Література 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ХІМІЯ ТА ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ»  

Токарєва І. А., Мухіна Т. П., Файнер А. І. 

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 

м. Харків 

 

Створення і розвиток сучасної, перспективної освітньої платформи – одна 

з ключових задач закладів вищої освіти (ЗВО). Актуальним напрямком 

розвитку є надання іноземним громадянам освітніх послуг англійською мовою. 

Цей процес породжує необхідність адаптації та вдосконалення організації 

освітнього процесу з метою підвищення ефективності, якості та затребуваності 

освітніх послуг серед іноземних студентів.  

Професійна культура фахівця ХХI століття вимагає в першу чергу вміння 

грамотно проводити експеримент і коректно обробляти та аналізувати одержані 

результати. При підготовці студентів за технічними напрямками слід звернути 

увагу на світову тенденцію щодо максимального зближення учбових і 

практичних задач. У зв’язку з цим в освітньому процесі особливо актуальне 

значення набуває організація лабораторних практикумів які сприяють 

інтенсифікації засвоєння матеріалу. 

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба готує фахівців технічного спрямування. Найбільший попит серед 

студентів отримав напрямок підготовки «Авіаційний транспорт», а саме 

спеціальність «Обслуговування повітряних суден». На першому курсі студенти 

вивчають загальні дисципліни серед яких і курс «Хімія та паливно-мастильні 

матеріали», ключовою відмінністю якого є тісне поєднання 

загальнотеоретичних основ хімії з фізико-хімічними і експлуатаційними 

властивостями авіаційних паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Для 

належного засвоєння теоретичного матеріалу та набуття іноземними 

студентами практичних навичок виникає потреба проведення лабораторного 

практикуму з зазначеної дисципліни. Відсутність сучасних методичних 

рекомендацій на англійській мові зумовила необхідність їх розробки. 

Узагальнено особливості формування освітнього простору підготовки 

іноземних студентів технічних спеціальностей. Запропоновано підхід щодо 

розробки методичного забезпечення курсу «Хімія та паливно-мастильні 

матеріали» на англійській мові. Опис кожної лабораторної роботи містить: 

мету, основні теоретичні положення, характеристику лабораторного 

устаткування, чітку послідовність виконання експериментальних та 

розрахункових завдань. Перелік контрольних запитань розроблено за рівнями 

складності. Для відповіді на запитання першого рівня достатньо володіти 

теоретичним матеріалом. Другий рівень потребує вміння вирішувати завдання, 

максимально наближені до реальних умов експлуатації ПММ.  

Можна зазначити, що задачі пов’язані з впровадженням лабораторних 

практикумів посідають важливе місце в освітньому процесі підготовки 

сучасного фахівця технічного профілю. 
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СПЕЦИФІКА ВИМОГ ДО СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ДИСКУРСУ В 

СВІТЛІ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

Томілін О.М. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

У роботі розглянуто питання навчального дискурсу, який, будучи 

достатньо заплутаним і складним явищем, має виразну і прозору тенденцію до 

подальшого ускладнення і розвитку, тим самим включаючи, образно кажучи, в 

свою орбіту нові сфери людської діяльності. У даному випадку можна говорити 

про історичний перехід від традиційних навчально-методичних комплексів до 

наступного, логічно обґрунтованого і методично підготовленого етапу 

навчання. 

На зміну нечисленним традиційним підручникам прийшли навчально-

методичні комплекси, головною і вирішальною перевагою яких була наявність 

робочого зошита, книги для викладача, вступного фонетичного курсу тощо. 

Тим самим вони забезпечували викладача небаченою раніше гнучкістю в 

організації навчального процесу в цілому і свободою в плануванні конкретного 

заняття з іноземної мови. 

Інтерес до так званого змішаного типу викладання також підігрівається 

його безперечною ефективністю в порівнянні з традиційними навчально-

методичними комплексами, які в свою чергу вважаються застарілими, якщо не 

підтримуються потужним комп'ютерним компонентом. Не можна не відзначити 

при цьому дедалі більшу роль цих навчально-методичних комплексів, що 

певним чином відображають потреби сучасного студента і вимоги до 

навчального процесу ХХІ століття.  

Наразі ми є свідками виникнення нового етапу в організації навчального 

дискурсу, пов'язаного з впровадженням інтернет технологій безпосередньо у 

навчальний процес. Для авторитетного і респектабельного вузу, яким є НТУ 

«ХПІ», було б великою помилкою не використовувати ті можливості, які 

надають такі технології. У свою чергу, використання нових можливостей 

забезпечило б закріплення провідних позицій в галузі викладання іноземної 

мови за нашим вузом. 
 

Література 

1. Dudley-Evans T., St. John M.J. Development in ESP. A multy-disciplinary approach. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 301 с. 
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СТАТИСТИЧНИЙ СПОСІБ ЗГОРТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

НАУКОВОГО ТЕКСТУ. 

Шокуров О.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Комп'ютеризація суспільства дозволяє не тільки підвищувати 
комфортність і якість нашого побуту, а й по-новому підходити до вирішення 
деяких проблем. 

Однією з таких проблем є проблема навчання роботі іноземних студентів 
з науковим текстом, не тільки його розумінню, а й умінню його згортання. 
Навчання згортання тексту до послідовності ключових слів (КС) є одним з 
пріоритетів як шкільного, так і вишівського освітніх процесів. КС – це ті 
лексичні елементи тексту, за допомогою яких може бути виражений зміст, 
основна інформація цього тексту. 

Останнім часом КС стали важливим елементом SEO-оптимізації тексту 
(пошукової оптимізації), оскільки правильно визначені КС є важливими для 
коректної роботи пошукових систем внаслідок високої частоти їх повторів в 
тексті. У російськомовному сегменті інтернету з'явилася значна кількість 
сторінок, де аналізується текстова інформація сайтів для покращення їх позицій 
в пошукових системах з метою підвищення їх конкурентоспроможності. 

Багато сайтів аналітико-синтетичної обробки тексту пропонують пошук 
не тільки КС, а й т.зв. семантичного ядра текстової інформації сайту. 
Семантичне ядро - це речення або словосполучення, в якому є два або більше 
КС.  

Найбільше КС знаходиться в заголовку наукового тексту. Це пояснюється 
важливою функцією заголовка наукового тексту. Саме в заголовку найчастіше 
виражена основна ідея, тема або рема тексту. 

Таким чином, після згортання лінгвістичним способом тексту можна 
надати студентам можливість перевірити результати цієї роботи статистичним 
(математичним) способом згортання наукового тексту. Алгоритм цього способу 
складається з наступних дій: проведення статистичного аналізу лексичного 
складу тексту, знаходження найбільш частотних слів, представлених в 
заголовку тексту або в семантичному його ядрі, виписуванні речень (бажано 
ключових речень) з цими найбільш частотними словами в порядку, 
відповідному логіці тексту. 

В результаті отримуємо послідовність тез, в яких відбивається основний 
зміст всього тексту. 

Статистичний аналіз тексту (або SEO-аналіз) можна зробити на будь-
якому з численних сайтів, що пропонують цю послугу. Якщо ж є проблеми з 
виходом в інтернет, можна скористатися однією з програм для статистичного 
контент-аналізу текстів. Таких програм досить багато. Наприклад, textstat, 
Yoshikoder, wordstat і т.п. Ми зупинили свій вибір на безкоштовній і досить 
зручній програмі Textus Pro. Ця програма дозволяє проводити аналіз тексту, 
використовуючи достатній набір налаштувань. 
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СЕКЦІЯ 13. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ НАУКОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ У МЕДИЦИНІ 

 

NASAL AERODYNAMICS WITH TYPICAL BREATHING DISORDERS 

Ibrahim Younouss Abdelhamid., Avrunin O.G. 

Kharkiv National University of Radio Electronics, 

Kharkiv 
 

An enlarged nasopharyngeal tonsil, curvature of the nasal septum and chronic 

rhinosinusitis and other disorders causing difficulty in nasal breathing, but the 

violation of breathing through the nose can be in the usual runny nose, and when 

foreign bodies get into the nasal passages. Objective information about the 

physiological processes occurring in the nasal airways allows us to select a suitable 

treatment strategy based on functional information.  

Under normal conditions the healthy nasal anatomy forms special aerodynamic 

elements that control the air flux by way that all respiratory functions can be fulfilled 

adequately [1]. It is thus interesting to study the most important aerodynamic 

processes occurring in the nasal airway specifically with nasal breathing disorders, 

and to identify the most important respiratory functions of the upper respiratory 

system [2].  

Performing aerodynamic which can be measure by using Reynolds method, for 

the conditional norm and pathologies with functional disturbances of nasal breathing, 

only the combination of the results of functional rhinomanometric studies and 

topographic and anatomical data from computed tomography makes it possible to 

achieve correct anatomical and physiological interpretation in testing nasal breathing 

disorders, when carrying out rhinomanometric measurements, as with any method of 

functional diagnostics, it is necessary to follow the survey protocol methodically and 

to monitor the correctness of the received data in order to avoid gross mistakes.  

It is necessary to take into account not only the maximum coefficient of 

aerodynamic nasal resistance, but also the values of pressure drop and air flow in the 

region of transition to the turbulent quadratic flow mode. It is necessary to take into 

account the relative roughness of the mucous membrane of the nasal cavity, which 

allows not only to calculate the critical values of Reynolds numbers, but in the future 

to assess the effect of air flow on the walls of the nasal cavity at the micro level, that 

is why leading to increased tendency to develop methods to detect such diseases of 

the upper respiratory tract. 
 

References: 
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2. A.K. Al_Omari, H.F. Ismail Saied, and O.G. Avrunin, “Analysis of Changes of the 

Hydraulic Diameter and Deter-mination of the Air Flow Modes in the Nasal Cavity,” Image 
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HEART RATE DATA PROCESSING IN IOT ENVIRONMENTS 

Biloborodova T., Velykzhanin A., Skarha-Bandurova I. 

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 

Severodonetsk  
 

Portable medical devices (wearable and embedded ones) are getting 
widespread due to recent trends in IoT and are used extensively for different health 
purposes, from sensing and monitoring various health parameters to recognition of 
activities and managing metabolic changes in the body. Potentially cardiac disorders 
can be detected through analysis of QRS-complex morphology and heart rate 
variability of the ECG signal. However, most of the existing methods developed for 
hospital environment do not suit for IoT in view of their relative computational 
complexity or high resource requirements. For these reasons, it has been necessary to 
perform their adaptation and optimization for portable embedded systems or wearable 
devices. 

The study purpose is to explore and find effective methods for feature 
extraction and anomaly detection in heart rate signal.  

In general case, a process of heart rate data processing includes noise 
reduction, filtering, segmentation, feature extraction and anomaly detection.  For our 
purposes, we choose the ECG signals processing method based on QRS detection 
algorithm [1] and implement it in Python. The general stages of ECG signal 
processing include:  

 Linear digital filtration; 

 Nonlinear transformation; 

 R peaks detection; 

 Calculation of heart rate based on the time distance between each two 
consecutive R peaks. 

For linear digital filtering, the moving average was chosen. It is a type of finite 
impulse response filter enabling to analyze data points by creating series of averages 
of different subsets of the full data set. Then, we used the fast Fourier transform as a 
method for signal nonlinear transformation.  It produces the same result as the other 
approaches, but more efficient at the expense reducing the computation time.  

As a result, the following parameters were obtained: a position of all R-peaks, 
RR-intervals between adjacent R-peaks, RR-differences between adjacent RR-
intervals, the standard deviation of RR-intervals and differences between RR-
intervals. To obtain wave feature information in addition to the slope of R wave 
moving window integration is performed. This algorithm is very simple. It enables to 
save the computing time and not require high power, but effective for processing the 
ECG signal. For these reasons, it can be easily implemented in the microprocessor 
unit. The further stages will be devoted to testing this technique within the Pan-
Tompkins QRS detection algorithm, comparison their efficiency for detecting and 
forecasting.  

 

References: 

1. Pan, J., & Tompkins, W. J. (1985). A real-time QRS detection algorithm. IEEE 

transactions on biomedical engineering, (3), 230-236.  
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DETECTION OF EMOTIONAL DISORDERS BASED ON 

REGISTRATION ANALYSIS 

Vуsotska O.1, Rysovana L. 2 

1Kharkov National University of Radio Electronics, Kharkiv 
2Kharkiv National Medical University, 

Kharkiv 

 

To date, cerebrovascular pathology (CVP) is 30-35% of all diseases of the 

circulatory system, 40% of all brain diseases, and, importantly, it accounts for 14% of 

all deaths. In Ukraine there are about 3 million patients with cerebrovascular diseases 

of various forms, of which 40% are persons of working age. Over the past 10 years, 

the growth rate of chronic forms of cerebral vascular pathology increased by 2 times 

[1]. 

One of the main reasons for the development of this pathology are emotional 

disorders that contribute to a change in the hormonal background with subsequent 

changes in hemodynamic processes [2]. 

The importance of early detection of emotional disorders is due to the need to 

prevent cerebrovascular pathology, as well as the timely launch of comprehensive 

medical and corrective care. This problem is relevant not only as a medical one, but it 

also has a social character. 

The purpose of the work is to synthesize a mathematical model for detecting 

emotional disorders to reduce the likelihood of a cerebrovascular pathology 

occurrence and timely psychic correction. 

The data of 89 psychological indices of 350 patients with chronic form of 

cerebrovascular pathology were analyzed. 

At the same time, tests and questionnaires were divided into the following 

blocks: satisfaction, family crisis, psychic-emotional state, self-realization and 

personality block. 

To determine the informative features, the logistic regression method was used. 

Seven significant signs are highlighted: credulity, diplomacy, anxiety, depression, 

psychosocial stress indicator and adaptation, allowing determining the presence or 

absence of emotional disorders. 

The application of the developed mathematical model allows determining the 

probability of occurrence of a cerebrovascular pathology and helps to reduce the 

disability and, even, the mortality of patients. 
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Дыхание – одна из важнейших функций жизнедеятельности организма 

человека. Отсутствие дыхание в течение нескольких минут приводит к гибели 

организма. Дыхание сопровождается целым рядом физических, биохимических 

и нервных процессов, нарушения которых приводит к патологиям дыхательной 

функции в целом. Важнейшим звеном дыхательной системы является нос и 

околоносовые полости, обеспечивающие защиту организм человека от влияния 

вредных факторов воздушной среды. Увеличивается частота риносинусогенных 

орбитальных и внутричерепных осложнений, которые могут закончиться 

летально [1]. Большое количество больных подвергается хирургическому 

лечению риносинусита, иногда это сопровождается вмешательством на 

структурах орбиты и полости черепа. Опасность осложнений напрямую зависит 

от того, насколько врач обладает знаниями топографической анатомии 

оперируемого органа.  

Знание структуры верхних дыхательных путей также имеет большое 

значение при диагностике и лечении храпа и появления синдрома 

обструктивного апноэ сна (СОАС). Поскольку храп и спадание дыхательных 

путей являются очень распространенной проблемой у пациентов с СОАС, 

большое количество исследований было сделано с упором на поиск места 

расслабления мягких тканей, являющегося причиной храпа.  

С целью получения детальной топографии носа и околоносовых полостей 

была создали 3D модель глоточных и носовых полостей, с использованием 

изображений компьютерной томографии (рис.).  

   
 а б 

Рис. Модель глоточных и носовых полостей (а – вид спереди; б – вид сбоку) 

 

Использование предложенной модели позволит проводить более точную 

диагностику СОАС и прогнозировать хирургическое вмешательство.  
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м. Харків 
 

Для проведення доклінічних досліджень медичних препаратів необхідно 
мати технічні засоби, що дозволяють здійснювати тривалі експериментальні 
дослідження на піддослідних тварин.  

Для забезпечення живлення пристрою протягом тривалого часу, аж до 
закінчення життєвого циклу тварини, необхідний бездротовий зарядний 
пристрій для підтримки дієздатності датчика-імплантату. Такий підхід дозволяє 
проводити лонгітюдні дослідження варіабельності серцевого ритму в нормі – 
під час дослідження вікових особливостей організму та/або після моделювання 
та лікування патологічних станів в динаміці, наприклад, експериментального 
інфаркту міокарда. 

Розроблений бездротовий зарядний пристрій є матрицею 5x5 пласких 
котушок у друкованому виконанні з розмірами (20x20) см. Кожна котушка 
комутується до електричного кола послідовного коливального контуру. 
Бездротовий зарядний пристрій розміщується безпосередньо під кліткою, де 
перебуває тварина. 

Оскільки датчик-імплантат крім даних ЕКГ передає напругу і струм заряду 
акумулятора, то є можливим розробити алгоритм локалізації піддослідної 
тварини для оптимізації процесу зарядки акумулятора. При цьому, напруга 
подається на ту котушку, що забезпечує максимальний струм заряду 
імплантату. Такий підхід дозволяє зменшити потужність електромагнітного 
випромінювання, що призводить до нагріву елементів імплантату та є 
чинником стресу у тварини. Пристрій складається з генератора імпульсів на 
основі ШІМ контролера і схеми керування котушками. 

Для оптимізації процесу зарядки акумулятора розроблений алгоритм 
пошуку піддослідної тварини. Запропонований алгоритм програми роботи 
зарядного пристрою простий і складається з двох етапів: первинний 
(глобальний) пошук об’єкта і супровід об’єкта (опитування прилеглих 
котушок). 

Таким чином, розроблено оригінальний бездротовий зарядний пристрій 
для підтримки заряду акумулятора датчика-імплантату, що дозволяє проводити 
тривалі електрокардіографічні дослідження. Даний підхід дозволяє підвищити 
ефективність. процесу зарядки і забезпечити безперервний моніторинг 
фізіологічних параметрів піддослідної тварини. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

НЕЧЕТКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
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Особенностью социально-биологических систем является их поведение, 

которое отражается динамикой слабоструктурированного случайного процесса, 

а соответствующие им временные ряды   
1

n

i i
x t


 (ВР) характеризуются 

высокой степенью неопределенности. Причинами этой неопределенности 

являются нестационарность изучаемых процессов, объективная неточность, 

недостаточная длительность наблюдения и слабовыраженная или просто 

отсутствующая тенденция развития. Наличие этих свойств в поведении ВР 

определяет причины, по которым исследование рядов проводится методами 

нелинейной динамики (фрактальная геометрия, теория хаоса, нечеткая  логика, 

нечеткие множества и другие). Нечеткие модели ВР не претендуют на высокую 

точность прогнозирования. Они ориентированы на  получение качественной 

информации о динамике изучаемой системы.  

Нечеткое моделирование поведения сложных систем по имеющемуся ВР 

базируется на модели нечеткого динамического процесса, который называется 

«нечеткий ВР» (НВР). Метод представления ВР в виде НВР основан на 

предположении, что не только принципиально возможна, но и реально 

построена лингвистическая интерпретация значений    1,ix t i n  ВР, 

соответствующая понятию нечеткого множества. Такие оценки значений  ix t  

ВР не учитывают их незначительных изменений, но позволяют перейти к 

описанию динамики системы на языке НВР, в частности, к понятию нечеткой 

тенденции, выражающей изменения в динамике системы в нечетких значениях 

ВР. Состояниям  системы соответствуют нечеткие значения    1,ix t i N% , 

которые моделируются параметрическими функциями принадлежности 

°      1, , 1,
i

i i nx
t t i N     . Переход системы  из состояния  в состояние   

происходит по правилам, которые строятся по наблюдениям ВР и представляют 

собой базу нечетких правил. Нечеткая тенденция содержит информацию, 

выраженную в значениях лингвистической переменной, таких как «Рост», 

«Спад», «Стабильность» и др. Последовательность нечетких тенденций  НВР 

порождает НВР с нечеткой тенденцией. Прогнозирование НВР осуществляется 

на основе алгоритма нечеткого логического вывода.  

Применение к анализу  ВР технологии нечеткой тенденции позволит 

обнаружить новые закономерности изучаемого случайного процесса и извлечь 

из ВР информацию, недоступную другим подходам к моделированию.  
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АНАЛІЗ АПАРАТУ «ШТУЧНА БЕТА КЛІТИНА» 
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м. Вінниця 
 

Апарати «Штучна бета клітина» є технічними регуляторами, збудованими 
на кібернетичних принципах. Загальна структура апарату складається з трьох 
основних функціональних модулів включених послідовно [1]: модуля 
моніторингу глікемії; модуля керування глікемією; модуля інфузії інсуліну. 
Окрім основних модулів апарати «Штучна бета клітина» можуть мати 
додаткові функціональні модулі.   

Модуль моніторингу глікемії реалізується у вигляді глюкозного сенсора, 
що перетворює виміряну величину, пов’язану з глікемією в електричний 
сигнал. Цей сигнал підсилюється та перетворюється за допомогою АЦП для 
подальшої обробки. Для доставляння крові до сенсора використовується, у разі 
необхідності, кровозабірна магістраль із пластикової трубки та катетера і 
спеціальний насос [2]. Модуль керування глікемією реалізується на 
стандартних засобах обчислювальної техніки, включаючи центральний 
процесор, оперативну на зовнішню пам'ять та інтерфейси вводу-виводу. 
Модуль інфузії інсуліну реалізується у вигляді спеціального керованого насосу 
та інсулінонагнітаючої трубки та перехідника. До перехідника підєдується 
магістраль для нагнітання фізіологічного розчину з мінімальною постійною 
швидкістю з цілю кращого вимивання гормону в кровотік без суттєвої 
затримки. В деяких апаратах із за недосконалості алгоритмів може бути 
передбачена інфузія глюкози або глюкагону, для попередження гіпоглікемії [2]. 
Апарати «Штучна бета клітина» працюють наступним чином: давач фіксує 
глікемію пацієнта, цей сигнал оцифровується за допомогою АЦП і передається 
по дротовому або бездротовому з’єднанню на модулю керування, там у 
відповідності до алгоритму формується сигнал роботи насоса. Клавіатура 
використовується для коригування налаштування апарату «Штучна бета 
клітина», блок індикації забезпечує своєчасне оповіщення пацієнта про 
закінчення заряду акумулятора, закінчення інсуліну, помилки в роботі апарату. 
Блок вводу виводу даних застосовується для зберігання результатів 
вимірювань, оновлення програмного забезпечення та дистанційного 
моніторингу та керування апаратом лікаря.   

Висновок. Блок вводу виводу даних в апараті «Штучна бета клітина» 
потребує вдосконалення та створення додаткового інтелектуального блоку, що 
додатково коригуватиме та контролюватиме алгоритм роботи апарату «Штучна 
бета клітина» та приймати рішення в разі гіпо- або гіперглікемії.   
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Повышенная значимость здоровья в современном обществе потребовала 

изучение социального здоровья  как отдельного статуса здоровья в контексте 

целостного подхода к человеку. Дальнейшее продуктивное решение проблемы 

социального здоровья лежит на новых подходах, принципах его исследования, 

где особое место занимают методы информационных технологий.  

Анализ  глобальных  детерминант  социального  здоровья  современной 

личности позволяет нам выделить его критерии: включенность личности в 

общество, в различного уровня социальные связи и отношения; 

удовлетворенность личности  этими характеристиками (реализация потребности 

в признании  и принадлежности  к социальной группе); доступность социальных 

ресурсов и возможность влияния на  их  формирование  и  распределение; 

характеристики  социальной  активности (адаптивная или  преобразующая); 

потенциал социальной  мобильности -  возможность  изменения  статуса  в 

соответствии  с индивидуальными  потребностями (набор  соответствующих 

личностных  и профессиональных  качеств);  социальная  направленность  этих 

характеристик (соотношение  индивидуальных и общественных потребностей и 

ценностей) и т.д. При этом основными критерием оценки состояния 

социального здоровья должны являться, по нашему мнению,  уровень 

способности человека к приспособлению в нашем сложном и требовательном 

мире и уровень его фактического приспособления; уровень его социального 

статуса в обществе и субъективная оценка своего социального положения. 

Разработанная нами оценка состояния социального здоровья человека имеет три 

составляющих, отражающих следующие аспекты внутреннего и внешнего 

реагирования человека на социальное окружение: социальная 

адаптированность - степень комфортности человека в социуме; социальная 

удовлетворенность - уровень психологического напряжения  (степень 

дискомфорта при субъективном восприятии человеком его жизненной 

ситуации); социальная активность - тип адаптации в социальной среде как 

вариант возможного поведении человека в той или иной ситуации, стиле 

решения им своих проблем.  

Для разработки информационной технология исследования и управления 

социальным здоровьем человека  нам необходимо было решить такие задачи: 

разработать структурную организацию компонент социального статуса 

здоровья человека; построить информационную технологию тестирования и 

оценки состояния социального статуса; наполнить информационно-матричную 

модель управляющих воздействий на социальный статус здоровья;  

синтезировать информационно-технологической основы оздоровительной 

стратегии.  
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КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОГЕНЕЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ЛЕГКОЮ 

ЗАКРИТОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ, ВИКЛИКАНОЮ 

ДІЄЮ ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ 

Бовт Ю.В., Забродіна Л.П. 

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології 

Національної академії медичних наук України», 

м. Харків 
 

В роботі представлені результати електроенцефалографічного (ЕЕГ) 
дослідження у 23 комбатантів, середній вік яких склав 31,3±2,2 роки в гострому 
періоді легкої закритої черепно-мозкової травми (ЛЗЧМТ), викликаної дією 
вибухової хвилі. Запис ЕЕГ здійснювався в динаміці до початку та після 
проведення курсу лікування за допомогою комп'ютерного комплексу «Нейрон-
Спектр 4/ВПМ» із застосуванням 20 стандартних монополярних відведень по 
Міжнародній системі «10-20». 

Нами встановлено, що в гострому періоді вибухової ЛЗЧМТ загальним 
для всіх пацієнтів була активація неспецифічних систем мозку, ступінь 
вираженості якої корелювала з клініко-неврологічним станом пацієнтів. У 
73,9% пацієнтів (1 група) неспецифічна активація, виявлялася в достовірно 
високих показниках нормованої спектральної потужності біопотенціалів мозку 
в діапазонах бета1- та бета2-частот, що стало важливим нейрофізіологічним 
показником позитивної клініко-неврологічної динаміки. У 26,1% (2 група) 
пацієнтів зміни на ЕЕГ свідчили про залучення в патологічний процес 
діенцефально-стовбурових структур мозку, що проявлялося представленістю на 
ЕЕГ низькочастотних коливань, формуванням пароксизмальної активності в 
тета-, дельта-діапазонах, достовірним підвищенням нормованої спектральної 
потужності тета-коливань в лобових, тім’яних і скроневих відведеннях, зміною 
міжкортикальних та внутрішньокортикальних взаємовідносин.  

Після проведеного курсу лікування у пацієнтів обох груп простежувалося 
зменшення вираженості загальномозкових змін на ЕЕГ. У пацієнтів 1 групи 
позитивна динаміка ЕЕГ виявлялася в зниженні представленості 
низькочастотних ритмів, відновленні просторово-часових і частотно-
амплітудних параметрів альфа-ритму, відсутності локальних змін, що 
поєднувалося з позитивною динамікою клінічної симптоматики. У пацієнтів 2 
групи на тлі зменшення загальномозкових і стовбурових порушень 
електрогенезу мозку в лобових і скроневих відведеннях переважно 
монолатерально реєструвалася локальна активність, яка у 67% пацієнтів була у 
вигляді поодиноких гострих хвиль, комплексів гостра хвиля-повільна хвиля, а у 
33% - у вигляді локальної групи повільних хвиль тета-, дельта-діапазонів. 
Також у пацієнтів 2 групи виявлено достовірно високі показники 
міжпівкульової когерентності в скроневих відведеннях, що поряд з даними 
візуального та спектрального аналізу ЕЕГ вказують на формування локальної 
монолатеральної скроневої біоелектричної активності травматичного генезу і 
можуть розцінюватись як критерій прогредієнтного перебігу 
посттравматичного процесу. 
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МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ  

УЛЬТРАЗВУКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ  

Горенко Н. О., Філатова Г. Є. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 
 

Ультразвукові дослідження є популярним і ефективним методом 

діагностики в медицині, у зв’язку з цим постає необхідність у отримані якісного 

зображення. На заваді цьому стає неякісне зображення, а саме шуми різного 

типу. Тип шуму, який зустрічається на ультразвукових зображеннях, 

називається спекл-шум. Саме тому питання обробки цифрових ультразвукових 

зображень залишається актуальною науковою задачею. 

Когерентна природа ультразвуку призводить до спотворення 

отримуваних зображень спекл-шумом внаслідок взаємодії скануючого променя 

із шорсткуватими границями і дифузними розсіювачами біологічних 

середовищ, що утруднює інтерпретацію отримуваних акустичних зображень 

навіть для досвідчених клініцистів. Крім того, ускладнюється завдання 

сегментації зображень. В даний час розроблено безліч методів видалення 

шумів: лінійне усереднення пікселів по сусідах, медіанна фільтрація, 

математична морфологія, гаусовське розмиття, методи на основі вейвлет-

перетворень, фільтри Вінера та інші [1]. Спільною проблемою численних 

розроблених методів усунення спекл-шуму є високий ризик «стирання» або 

значного «розмивання» дрібних структур (наприклад, судин) і граничних 

областей на зображенні, які представляють для клініциста першочергове 

діагностичне значення. Це відбувається внаслідок того, що фільтр, який 

очищує, ідентифікує дрібні структури зображення як шум. 

Спекл-шум, як відомо, в окремих випадках описується релеєвським 

законом розподілу. Проте зображення, отримані за допомогою ехо-імпульсної 

ультразвукової системи, мають різноманітні особливості. Однією з них є 

попереднє логарифмічне стиснення сигналів. Аналітичні дослідження 

логарифмічно стиснутих релеєвських сигналів показали, що лінійний зв’язок 

між математичним сподіванням і середньоквадратичним відхиленням 

неприпустимий для випадку ультразвукових зображень. 

В результаті виконаної роботи неможливо виділити певний метод 

видалення спекл-шуму на ультразвукових зображеннях з огляду на те, що деякі 

методи вимагають особливих зусиль, які не завжди здатні видалити спекл-шум 

без "шкоди" зображенню. 
 

Література: 

1. Широ Е.Г. Метод снижения спекл-шума в радиолокационных изображениях / 

Широ Е.Г., Широ Г.Э. // Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА. – Москва: Московский 

государственный институт электронной техники (технический университет), 2010. - №6(86).- 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ МЕДИЧНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Гульчак Ю.П. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 

м. Вінниця 

 

Реформування медичної галузі передбачає в першу чергу широке 

впровадження в практику новітніх інформаційних технологій. Сучасний 

медичний заклад будь-якого рівня немислимий без комп’ютерної техніки, 

сучасних телекомунікаційних засобів, загального і прикладного програмного 

забезпечення.  Важливе місце в процесі інформатизації медицини займають 

питання комп’ютерної безпеки і захисту персональних даних зокрема. Кількість 

проблем та ризиків, пов’язаних з інформаційною безпекою постійно 

збільшується. 

Для розробки і впровадження політики безпеки будь-якої організації 

необхідно керуватись наявною нормативно-правовою базою, актуальною на 

даний період. В роботі представлений огляд нормативних документів, які 

регламентують процеси інформаційної взаємодії з точки зору захисту 

інформації, починаючи від Закону України «Про інформацію» 1992 року і до 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» до 2020 року. 

Опираючись на ключові закони і підзаконні акти в галузі інформатизації 

сформульовані основні вимоги до захисту інформаційних ресурсів при 

практичному впровадженні заходів і засобів комп’ютерної безпеки в медичних 

інформаційних системах (МІС) закладів охорони здоров’я різних рівнів. 

Проаналізовані напрямки вдосконалення надання якісних медичних 

послуг населенню України виходячи з Загальнодержавної програми “Здоров’я - 

2020: український вимір”, яка повинна органічно вплітатись в програму 

Європейського Союзу “Європейська стратегія здоров’я 2020”.  Документ 

визначає поняття е-медицина (електронна медицина) яка повинна 

регламентувати взаємодію між пацієнтами, медичними працівниками та 

установами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

Принципово новим для України підходом до реформування медичної 

галузі «…є створення єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи 

обліку стану здоров’я громадян України … на основі електронної ідентифікації 

пацієнтів у закладах охорони здоров’я, збору даних профілактичних обстежень 

з метою подальшого використання в аналітичних, експертних і статистичних 

системах». 

Для впровадження в практику заходів по захисту інформації в МІС 

важливо визначити яким чином і за допомогою яких засобів можливо 

забезпечити достатній рівень захисту з мінімальними затратами ресурсів 

медичного закладу. В роботі проаналізовані функціональні профілі захищеності 

автоматизованих систем 1 – 2 класів і запропоновані оптимальні профілі 

забезпечення конфіденційності, цілісності та спостережності для медичних 

установ первинного, вторинного і третинного рівнів. 
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МЕДИЦИНА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дидманидзе И.Ш., Кахиани Г.А., Дидманидзе Д.З. 

Батумский государственный университет Шота Руставели, 

г. Батуми 
 

В работе рассмотрены вопросы применений информационных 
технологии в медицине. 

Настоящий этап развития медицины характеризуется активным 
внедрением современных информационных и компьютерных технологий; 
автоматизированные системы сбора, обработки и анализа медицинской 
информации актуальны для всех структур здравоохранения, этот процесс в 
полной мере находит отражение во всех компонентах специализированной 
онкологической службы. Основой информатизации является создание 
информационной среды, которая представляет собой совокупность 
информационных ресурсов и систем, телекоммуникационных систем и сетей, 
функционирующих на основе взаимоувязанных принципов, обеспечивающих 
оптимальное информационное взаимодействие субъектов. 

Важной разновидностью специализированных медицинских 
информационных систем являются медицинские приборно-компьютерные 
системы. 

В настоящее время одним из направлений информатизации медицины 
является компьютеризация медицинской аппаратуры. Использование 
компьютера в сочетании с измерительной и управляющей техникой в 
медицинской практике позволило создать новые эффективные средства для 
обеспечения автоматизированного сбора информации о состоянии больного, ее 
обработки в реальном масштабе времени и управление ее состоянием. Этот 
процесс привел к созданию МПКС, которые подняли на новый качественный 
уровень инструментальные методы исследования и интенсивную терапию. 
Медицинские приборно-компьютерные системы относятся к медицинским 
информационным системам базового уровня. Основное отличие систем этого 
класса – работа в условиях непосредственного контакта с объектом 
исследования и в реальном режиме времени. Они представляют собой сложные 
программно-аппаратные комплексы. Для работы медицинские приборно-
компьютерные системы помимо вычислительной техники, необходимы 
специальные медицинские приборы, оборудование, телетехника, средства 
связи. 

Тем не менее, не стоить считать, что компьютеризация ведет к 
непосредственному улучшению лечения больных. Информационные 
технологии способствуют оперативному вмешательству и представлению более 
полной истории заболеваний и состояния пациента, однако принимают 
решения пользователи – врачи. 
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Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології 

Національної академії медичних наук України», 

м. Харків 
 

Метою дослідження було визначення об’єктивних змін в структурі 
нічного сну у хворих в гострому періоді легкої закритої черепно-мозкової 
травми (ЛЗЧМТ), обумовленої дією вибухової хвилі. Дослідження нічного сну 
проводилось за допомогою комп'ютерного комплексу «Нейрон-Спектр 4/ВПМ» 
з паралельною реєстрацією електроенцефалограми, електроокулограми, 
електроміограми та електрокардіограми у 23 комбатантів, всі чоловіки, 
середній вік яких склав 31,3 ± 2,2 років. В неврологічному статусі всіх пацієнтів 
визначалась розсіяна мікросимптоматика, відсутність симптомів вогнищевої 
патології мозку. Запис нічної полісомнограми відбувався до початку 
призначення курсу лікування. Оцінка стадій та фаз нічного сну здійснювалась 
за Міжнародною класифікацією, тривалість епохи аналізу дорівнювала 30 с.  

Було показано, що в гострому періоді вибухової ЛЗЧМТ відбувається 
порушення церебральних механізмів регулювання нічного сну. У 73,9% 
пацієнтів (1 група) зміни структури сну проявлялися в перебудові тимчасових 
співвідношень представленості стадій повільнохвильового сну. Виявлене 
достовірне підвищення тривалості стадії «сонних веретен» і скорочення 
тривалості дельта-сну, що корелювали з позитивною динамікою клінічної 
симптоматики. На наш погляд, активація механізмів регуляції поверхневого 
повільнохвильового сну з проявами пароксизмальної активності у вигляді 
«сонних веретен» є проявом включення адаптивних механізмів мозку в умовах 
гострого періоду вибухової ЛЗЧМТ.  

У 26,1% пацієнтів (2 група), більшість із яких склали пацієнти з 
повторними  вибуховими ЛЗЧМТ в анамнезі, виявлені більш грубі порушення 
регуляторних механізмів сну. Зміни структури нічного сну проявилися в 
порушенні організації як фази повільнохвильового, так і фази швидкого сну, 
достовірному скороченні числа завершених циклів сну. У пацієнтів 2 групи 
найбільш значущі порушення визначались в організації та реалізації фази 
швидкого сну, що проявлялось у достовірному скороченні числа його епізодів, 
зменшенні їх тривалості, порушенні стабільності фази швидкого сну через часті 
переходи до повільнохвильового сну та, навіть, до неспання, що свідчило про 
гальмування гіпоталамічних активуючих сомногенних механізмів та 
корелювало з несприятливою клінічною динамікою.   

Таким чином, виявлені у пацієнтів 2 групи достовірне зниження 
представленості фази швидкого сну і порушення циклічності сну з урахуванням 
динаміки клінічної симптоматики та літературних даних дозволяють 
розглядати дані показники в якості нейрофізіологічних предикторів 
формування ускладненого перебігу захворювання. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

44 

 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОЗ  

В СИСТЕМІ 3D-ПЛАНУВАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ  

Завозєєва Я.Ю. 1,  Самофалов І.О.1,2, Аврунін О.Г.1, Старенький В.П.1,2 
1Харківський національний університет радіоелектроніки,  

2ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», 

м. Харків 

 

В роботі розглянуті актуальні питання застосування різних алгоритмів 

розрахунку плану розподілу доз іонізуючого випромінювання (ІВ) для 

дистанційної променевої терапії злоякісних пухлин. В сучасній технології 

дистанційної променевої терапії використовуються комп’ютерні плануючі 

системи (Treatment Planning Systems, TPS), які дозволяють змоделювати 

індивідуальний оптимальний розподіл дози на пухлину за рахунок застосування 

даних рентгенівської комп’юьерної томографії та дозного поля терапевтичного 

пучку, спрощують і підтримують розрахунки для тривимірної конформної 

променевої терапії (3D CRT) [1]. Системи TPS містять в собі методики 

моделювання дозного розподілу з можливістю створювати персоналізовані 

плани за найменший час з розрахунками розподілу дози ІВ в пухлині.  

Актуальною задачею у системі забезпечення якості ДПТ є верифікація 

алгоритмів розрахунку розподілу доз та їх порівняння. В роботі аналізувались 

чинники формування відмінностей у розрахованих дозних розподілів шляхом 

порівняльного аналізу алгоритмів розрахунку Analytical Anisotropic Algorithm 

(AAA) та алгоритму Pencil Beam Convolution (PBS) в плануючій системі Eclipse 

радіотерапевтичного комплексу Varian Medical Systems при використанні пучку 

фотонів енергією 6 МеВ [2].  

Виявлено, що при зміні геометрії ізодоз формується більш різкий перехід 

на краях полів при використанні алгоритму PBC, що може бути зумовлено 

недостатньо коректною або відсутньою змодельованою напівтінню, яка 

утворюється при обмеженні поля терапевтичного пучка вторинним  

багатопластинчастим коліматором MLC. За результатами дослідження 

отримано, що при використанні алгоритму PBC в плануванні ДПТ ми матимемо 

на 2…4% меншу практичну дозу в мішені. В залежності від локалізації – для 

гетерогенних середовищ така різниця буде істотно більшою. Результати 

досліджень можуть бути використані для розробки рекомендацій із 

застосування наявних алгоритмів планування ДПТ щодо конкретних 

локалізацій пухлинних осередків.  
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Кифоренко С.И., Котова А.Б., Гонтарь Т.М.  

Международный научно-учебный центр информационных технологий и 

систем НАН Украины и МОН Украины, 

г. Киев 
 

Физическое здоровье – важнейший компонент здоровья организма 

человека. Именно физическому статусу принадлежит ответственная роль в 

материально-энергетическом обеспечении функционирования физиологических 

систем организма и поддержании их в границах гомеостатической нормы. 

Акцентирование  внимания на  мотивации и самоконтроле состояния своего 

здоровья, на  адекватной ориентации в использовании современных 

здоровьесберегающих технологий является  актуальным.  

Современные  данные мониторингов  о состоянии физического здоровья 

населения страны, а также о состоянии системы здравоохранения  в Украине в 

целом и обусловливает актуальность и необходимость решения поставленной 

нами задачи – разработать информационную технологию персональной 

поддержки принятия решений пользователем при количественной оценке и 

поддержке физического здоровья в границах нормы или коррекции его 

нарушений. 

Предлагается  информационная технология количественного оценивания 

физического здоровья, основанная на структурном представлении, в котором  

наряду  с  внутренними физиологическими и координирующими системами, 

организма структурно выделен модуль, отвечающий за готовность организма к 

физическим нагрузкам, информирующего об уровне  физического развития, 

подготовленности  и его  резервных возможностях.  

Алгоритмы оценивания основаны на использовании объективно-

субъективных аспектов  характера данных, которые дают более полное 

представление о возможностях реализации процедуры оценивания здоровья  с 

позиций «инвазивности»/«неинвазивности», а также скорости их обработки. 

С учетом сложности объекта оценивания, связанную с объемностью, 

многофункциональностью, многогранностью, многофакторностью такой 

категории живого объекта как здоровье, разработана технология многомерного 

оценивания состояния здоровья и его составляющих со всеми внутренними 

структурными вложениями, в основе которой  – иерархическая система шкал, 

определяющих метрическую определенность отобранных для измерения 

признаков, предопределяющих количественное или качественное выражение 

измеряемого свойства. Результаты оценивания формируются в 

диагностических выводах.  

Перспективная реализация разработанных алгоритмов в компьютерных и 

мобильных приложениях повысит эффективность поддержки самостоятельного 

принятия решений при контроле и коррекции свого физического здоровья 

человеком. 
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г. Киев 
 

Современный этап развития информационного общества характеризуется 

стремительным развитием компьютерных технологий. В повседневную жизнь 

все больше проникают портативные электронные устройства для 

самостоятельной  поддержки принятия решений в самых различных сферах 

жизнедеятельности. Активно растет mHealth-индустрия – разработка мобильных 

приложений, устройств,  касающихся  обеспечения информационными услугами 

широкого круга пользователей. 

В докладе сообщается о разработке информационной технологии 

персонализированной поддержки принятия решений пользователем при 

количественной оценке и поддержке физического здоровья в границах нормы 

или коррекции его нарушений. Создан программно-алгоритмический комплекс 

«ЗДОРОВЬЕ», для использования в персональных компьютерах, выполнена его  

адаптация для применения в мобильных устройствах. Основу комплекса 

составляют модули «Ранняя диагностика»  – для оценки состояния и 

«Энергобаланс», в которых используются базы данных, представляющие 

основной информационный  ресурс для организации сбалансированного 

процесса жизнедеятельности. 

Приложение «ЗДОРОВЬЕ» разработано под операционную систему 

Android, для использования  в мобильных  смарт-устройствах. 

Информационная система реализована с помощью следующего  

инструментария, средств и языков программирования: Android studio - среда 

разработки программ на мобильные устройства с операционной системой 

Android; Java - объектно-ориентированный язык программирования; SQLite- 

встроенная реляционная база данных платформы Android. 

Приложение предназначено для поддержки принятия решений, связанных 

с выбором сбалансированного питания, согласованного с энерготратами при 

различных видах активности. Именно эти факторы являютися основными 

управляющими факторами не только для здорового организма, но также  и для 

граждан, отягощенных проблемами, связанными с нарушениями обменных 

процессов. При этом сам человек является главным звеном в управлении 

процессом оздоровления, осуществляя осознанный выбор из ряда таких 

профилактически-оздоровительных воздействий,  как валидизированные 

физические нагрузки, системы закаливания, сбалансированное питание,  

комплексы дыхательных упражнений и др.  Мобильные технологии делают 

более доступной необходимую информацию, снижают расходы на медицинское 

обслуживание за счет более эффективной организации профилактических 

мероприятий. 
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТА РЕСУРСІВ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 

РОЗУМОВОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Кобзар Т.А., Крячок Т.В., Сєміхова О.С., Вєткіна З.В. 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем, Національна академія наук України, 

м. Київ 
 

Актуальність. Розвиток творчого проекту «Керування індивідуальним 
здоров’ям»[1], який ставить за мету досягнення визначеного ВООЗ стану 
фізичного, психічного та духовного благополуччя та базується на формуванні 
стійкої мотивації індивіда до досягнення цього благополуччя є наразі 
актуальним і буде таким надалі. У цьому сенсі залишаються актуальними і 
питання самоконтролю індивідом власного здоров’я, що є проявом свідомого 
самокерування - усвідомлених заходів, направлених на саморозвиток індивіду, 
де необхідною умовою є знання ресурсів свого здоров’я, а також бажання 
підтримувати його і розвивати.  

Мета – визначення підходу до можливості самооцінювання індивідом 
рівня та ресурсів свого здоров’я.  

Результати. Оскільки сучасний ринок достатньо добре насичений 
діагностичною технікою індивідуального призначення, то за відносно 
незначних фінансових вкладень та відповідних елементарних навичок індивід 
може  особисто виконувати попередньо-діагностичні процедури для 
самомониторингу індивідуального здоров’я, розраховувати кількісні оцінки 
його рівня, а також ефективно співпрацювати з консультантом в напрямку 
оптимізації його ресурсів. Працівники розумової сфери діяльності часто 
потерпають від перевантажень, зазнаючи на собі постійний вплив  
інтелектуального та психо-емоційного напруження, зумовлених специфікою їх 
роботи, що в поєднанні з гіподинамією та перевантаженням органів зору, 
пов’язаними з роботою за ПК, ведуть до напруження і навіть зриву механізмів 
адаптації та, як наслідок, погіршення стану здоров’я. За таких умов 
своєчасними діагностичними заходами є самоконтроль власного 
функціонального стану за допомогою опитувальників, дослідження ступеня 
напруження регуляторних систем та рівня стресу за варіабельністю серцевого 
ритму та показників системи гемодинаміки та метаболічної системи, таких як 
АТ, ЧСС,  цукор крові, оскільки їх розлади мають єдину патогенетичну основу 
[2], та ряду узагальнених інтегральних показників, що розраховуються 
індивідом та консультантом для підвищення їх діагностичної цінності. 

Висновки. Запропонований підхід надає можливість оперативного 
самоконтролю індивідуального здоров’я та своєчасної його корекції. 

 
Література: 
1. Кобзарь Т.А. Информационная технология самоуправления при конструировании 

здоровья индивида / Т.А.Кобзарь, О.Г.Пустовойт // Автоматика-2005: матер.12 міжн.конф. з 
автом. упр. м.Харків, 30 травня-3 червня 2005.- С.196 – 197. 

2. Митченко Е.И. Новый взгляд на патологию, произрастающую на общей почве: 
диабет и сердечно-сосудистые заболевания / Е.И.Митченко // Укр.мед.часопис. – III / IV 
2007. - № 2 (58) – C. 1 -10.  



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

48 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ССС ДІТЕЙ 

ЗА СИСТЕМОЮ ПОКАЗНИКІВ ЕКГ 

Кривова О.А. 1, Козак Л.М. 1,Чайковский І.А.2 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем НАН України та МОН України, 2Інститут кібернетики  

імені В. М. Глушкова НАН України, 

м. Київ 
 

Для виконання завдань кардіологічного скринінгу важливим є 
комплексне оцінювання донозологічних функціональних станів (ФС) на основі 
визначення інформативних показників - діагностичних маркерів.  

Мета дослідження: обґрунтування технології комплексного оцінювання 
системи показників ЕКГ.  

Результати. Технологію багаторівневого аналізу ЕКГ апробовано під час 
аналізу стану дітей з ознаками серцевої недостатності.  

Обґрунтовано інформативність ієрархічної системи показників, яка 
формується за 446 ознаками 6 канальної ЕКГ. Комплексні показники (в %) 
характеризують: 1) оперативний контроль регуляції ССС, 2) стан резервів 
регуляції, 3) комплексну оцінку регуляції, 4) оперативний контроль стану 
міокарда, 6) оцінку резервів міокарда, 5) поглиблений аналіз ЕКГ, 
7) комплексний показник стану міокарда, 8) інтегральний індекс 
функціонального стану ССС [1]. Для цього застосовано методи багатовимірної 
статистики (кореляційний, дисперсійний, кластерний, факторний, 
дискримінантний аналізи), моделі інтелектуального аналізу даних.  

Задача побудови оптимальної класифікації за комплексними показниками 
була вирішена методами кластеризації, в результаті виділено три специфічні 
класи (Wilks’λ= 0,055; p=4,5E-14). Клас 1 та клас 2 мали істотні зміни стану і 
резервів міокарда, Особливість класу 1 – найнижча оцінка за поглибленим 
аналізом ЕКГ, виражене перевантаження шлуночків серця. Характерна риса 
класу 2 - найменша оцінка резервів вегетативної регуляції ССС (39,8±5,8%) та 
низький індекс ФС (54,6±7,6%). Найвищі оцінки за всіма комплексними 
показниками мав клас 3, який характеризується високою оцінкою резервів 
міокарда (74,9±6,1%) та найвищим індексом функціонального стану ССС 
(близько 70%).  

Визначено оптимальний комплекс інформативних параметрів ЕКГ, які з 
високою точністю (90,1%) характеризують типологічні групи з різними рівнями 
індексу функціонального стану ССС. До комплексу належать три амплітудно-
часові індекси зубців ЕКГ та три показника поглибленого аналізу ЕКГ.  

Висновки. Обґрунтовано інформативність багаторівневого аналізу ЕКГ. 
Методами статичного аналізу виявлено оптимальне поєднання ЕКГ ознак, що 
дозволяє класифікувати обстежених дітей в специфічні класи.  

 
Література: 
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ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ШУМУ 

НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ НА ВИРОБНИЦТВІ 

Кучук Г.А., Черних О.П., Костенко Б.Є. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 
 

За останні роки шум став одним з небезпечних факторів зовнішнього 

середовища на виробництві. Це пов’язано з підвищенням потужності та 

продуктивності машин, їх повсюдним застосуванням у всіх сферах 

виробництва.  

Тому необхідною умовою є визначення очікуваних рівнів шуму на 

робочих місцях за допомогою акустичного розрахунку і розробки на його 

основі засобів і методів захисту від шуму. 

Враховуючи, що шум може впливати на різні функції організму, для різних 

типів приміщень установлюються різні допустимі рівні шуму (Держстандарти 

на шум). Кожна машина повинна мати свій Держстандарт, його необхідно 

дотримуватись, для нових машин установлюється шумова характеристика. Так 

наприклад, для приміщення програмістів обчислювальних машин рівень шуму 

є 50 дб, для виробничих приміщень складає 80 дб при частоті 1000 гц 

(стабільна частота для більшості виробництв) [1].  

Для зниження негативного впливу шуму на робочому місці та більшої 

працездатності людини авторами була розроблена система “Noize” для оцінки 

рівня шуму на організм людини. 

Акустичний розрахунок виконувався за алгоритмом: 

– вибір точок в приміщеннях, на яких проводиться акустичний 

розрахунок; 

–  введення значень радіусу від джерела шуму (одного або декілька) та 

типу приміщення; 

– розрахунок рівня шуму (шумовий фон) в октавних смугах частот при 

відключеному джерелі шуму, середнього рівня шуму для октавних смуг, 

потужності шуму джерела, рівня звукового тиску;  

– визначення допустимих рівнів звукового тиску в розрахункових точках 

відповідно до таблиці; 

– будування графіку залежності частоти звуку від шуму;  

– порівняння з нормами ДСТУ [2];  

– вибір заходів по боротьбі з шумом: технічні (технологічні, санітарно-

технічні), архітектурно-планувальні, організаційні і медико-профілактичні. 

Запропонована система наддасть змогу вибору комплексних дій для 

зниження негативного впливу шуму на організм людини на виробництві. 
 

Література: 
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ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПОРІВНЯННОСТІ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ОЛІЇ 

У ЗЕРНІ КУКУРУДЗИ ПРИ РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ  

У РІЗНИЙ ЧАС 

Ларінцева Н.В., Горбунов Л.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Відсутність методів кількісного аналізу гетерогенності моногенних 

ендоспермових мутантів кукурудзи при оцінці технологічних операцій по 

створенню високопродуктивних сортів та гібридів призводить до 

непорівнюваності та не відтворюваності результатів отриманих при різних 

експериментальних умовах. Це ускладнює проведення багатофакторного 

аналізу та оптимізацію біотехнологічного експерименту. Використання 

математичних моделей у селекції сільсько-господарсько цінних рослин дає 

можливість виявляти та пояснити залежності, що дозволить створювати 

принципово нові сорти та гібриди з поліпшеними цільовими характеристиками. 

Метою цього дослідження є виявлення закономірностей впливу 

гетерогенності інбредних ліній кукурудзи і ефективності етапів їх вирощування 

на вміст олії у зерні за допомогою розробленої імітаційної моделі. 

Об’єктами дослідження було обрано по 6 інбредних лінії кукурудзи носіїв 

моногенних ендоспермових мутацій waxy endosperm (wx), sugary endosperm 1 

(su1), sugary endosperm 2 (su2), shrunken endosperm 1 (sh1), shrunken endosperm 2 

(sh2) та amiloza extender (ae) в якості контролю використовували лінії кукурудзи 

нормального генотипу. Лінії кукурудзи вирощувалися на Державному 

підприємстві «Дослідницьке господарство «Елітне» Інституту рослинництва ім. 

В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України» та Устимівській 

дослідній станції рослинництва Інституту рослинництва Національної академії 

аграрних наук України. Побудова описової математичної моделі проводилася 

методом регресійного аналізу. Імітаційна математична модель розроблена як 

гібрид отриманої описової та аналітичної моделі відповідно до 

загальноприйнятих підходів моделювання біотехнологічних процесів. 

Нами було проаналізовано вміст олії у лініях кукурудзи, що 

вирощувалися у різних кліматичних зонах у період з 2011 по 2013 рік 

Середньозважені величини представлених вибірок вмісту олії у 

досліджених лініях по відносним показниками по роках 2011 - 2012 та 2012 - 

2013 склала 0,95±0,01 і 0,99±0,01, коефіцієнти варіації 2,74% і 2,31% з рівнем 

надійності 97,53% і 97,82%, відповідно.  

Таким чином, отримана закономірність розбіжності вмісту олії у зерні 

досліджуваних ліній кукурудзи вирощених у двох науково-дослідних 

господарствах, що знаходяться у різних кліматичних зонах, в різні роки. 

Відносний показник розбіжності вмісту олії у зерні з високим рівнем надійності 

відображає відмінність зразків не більше 5% у рослин, що вирощені в одному 

господарстві в різний час. Це є вагомим підґрунтям для початку подальшої 

розробки запропонованої імітаційної моделі. 
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«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 

 

В работе рассмотрены вопросы автоматизации получения 

диагностического заключения о состоянии системы регуляции кровообращения 

на основании результатов комплексного инструментального исследования. 

Исследования в  данном направлении дают возможность выявить  на ранних 

стадиях заболевания, которые связаны с нарушениями работы механизма 

регуляции системы кровообращения, например, стеноза аорты или аортальной 

недостаточности. Этим и обусловлена их актуальность. Диагностика состояния 

системы кровообращения производится с помощью определения и анализа 

показателей фазовой структуры сердечного цикла. Исходными данными для 

определения этих показателей являются результаты комплексного 

инструментального обследования, включающего в себя синхронную запись и 

обработку сфигмограммы сонной артерии, фонокардиограммы и одного 

отведения электрокардиограммы. После ввода указанных сигналов 

производится определение их амплитудных и временных параметров на 

основании выделения характерных точек. Полученные в результате обработки 

параметры характерных точек сигналов, используются для вычисления 

продолжительностей фаз сердечного цикла, таких как, длительности фаз 

асинхронного и изометрического сокращения; длительности механической, 

электрической, акустической и общей систолы; длительности диастолы и 

протодиастолы. Эти  длительности фаз сердечного цикла далее используются  

для определения межфазовых и комплексных показателей кардиодинамики: 

внутрисистолический показатель; индекс напряженности миокарда; время 

изгнания минутного объема; механический коэффициент по Мюллеру - 

Блюмбергеру и др. Полученные в результате обследования комплексные 

показатели кардиодинамики сравниваются с существующими 

физиологическими нормами с учетом допустимых границ изменения этих 

норм. Эти сравнения используется для диагностики возможного наличия 

одного из пяти фазовых синдромов, в качестве которых рассматриваются: 

синдромы гиподинамии или гипердинамии; синдром нагрузки объемом; 

синдром высокого диастолического давления; синдром стеноза исходного 

тракта желудочка. Для формирования диагностического заключения  о 

возможности наличия у пациента одного из указанных фазовых синдромов 

используется метод сравнения с эталоном (прототипом). При реализации 

методики было разработано программное обеспечение, испытанное на тестовых 

сигналах. Результаты этих испытаний позволяют сделать вывод о 

перспективности дальнейших исследований в данном направлении для 

последующей возможности использования разработки в медицинской  

практике. 
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Рис. 1 Спектральний 

аналіз ЕЕГ: у тиші (знизу) 

та під час стимулу 

(зверху) 

ВПЛИВ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА СПЕКТРАЛЬНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ 

Овчаренко Г.Р.*, Дацок О. М.*, Александрова К.О.**, Александров О.Р.** 

* Харківський національний університет радіоелектроніки м. Харків, 

**Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, м. Київ 
  

В роботі розглянуто вплив спектральних характеристик звукового сигналу 
на характеристики електроенцефалографічного (ЕЕГ) запису. 

У попередніх публікаціях авторів розглянуто доцільність використання 
математичних методів оцінки ЕЕГ та обрано методику дослідження [1]. 
Матеріалами експериментального дослідження було 90 випробувань, 
проведених на 35 добровольцях основної вікової групи від 20 до 23 років. Для 
аналізу використовувався апаратно-програмний комплекс Tredex. Дослідження 
звукових сингалів відбувалося шляхом спектрального аналізу у середовищі 
Matlab з використанням швидкого перетворення Фур’є. Оцінка звукового 
сигналу проводилася на тих проміжках, під час яких були помічені сталі зміни 
ЕЕГ. Записи ЕЕГ були проаналізовані за 
спектральними складовими вкладів ритмів у Tredex.  

Записи ЕЕГ під час прослуховування музичного 
файлу було розділено на ділянки по 10 секунд та 
порівняно з ділянкою в 10 секунд у тиші (рис. 1.) На  
багатьох ділянках відбувались незначні зміни. Нами 
було помічено ряд послідовних відрізків на яких 
відбувались помітні підвищення альфа ритму та 
пониження бета ритму й тенденція зберігалась. На 
рис. 1 відрізок від 54 с до 1 хв 38 с представляє 
показові та стабільні зміни у ЕЕГ.  

Наступним етапом було дослідження АЧХ 
звукового сигналу відповідного проміжку. З 
проведеного аналізу виявлено, що у досліджуваному 
відрізку переважають низькочастотні впливи. Вони 
спричиняють підвищення альфа та пониження бета 
ритмів. Оскільки у досліджуваному фрагменті були 
виявлені майже усі амплітуди, можна зробити 
висновок, що вони не викликають змін у електричній 
активності мозку.  

Висновки. В результаті дослідження  виявлено, що аудіо сигнали з низько 
частотними компонентами викликають підвищення електричної активності 
Альфа та пониження Бета-ритму мозку людини. Амплітуда аудіо сигналу не 
викликає вірогідних змін спектральної щільності потужності у дослідженні 
активності Альфа та Бета-1-ритму. 

 
Література: 
1. Александрова К.О. Статистичні методи обробки показників ЕЕГ в сучасних 

дослідженнях реакції головного мозку на певні звукові подразники / Матеріали науково-
практичної конференції «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я». –  ФБМІ 
НТУУ «КПІ», Київ. – 2016 – С. 16 – 17. 
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ПРО ОДИН З ПІДХОДІВ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ 

МЕДИЧНИХ ДАНИХ 

Перова І.Г., Бражнікова Є.М., Мірошниченко Н.С. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, 

м. Харків 

 

В роботі розглянуто актуальне питання обробки даних медико-

біологічних досліджень для проведення на їх основі медичної діагностики. Для 

вирішення задачі діагностування дані, що потрапили на обробку, слід 

підготувати, для чого здійснити такі кроки: нормування, стандартизація, 

кодування. 

У медичних вибірках даних інформація часто представлена у вигляді так 

званої таблиці "об'єкт-властивість", в якій рядки відповідають пацієнтам, а 

стовпці то є ознаки, що їх характеризують. В цю таблицю інформація може 

поступати з абсолютно різних джерел і бути вже обробленою за раніше 

заданими і невідомим шкалами або не бути такою. У будь-якому випадку перед 

будь-якою обробкою цієї таблиці (перш за все, за допомогою методів 

обчислювального інтелекту [1,2]) необхідно провести перетворення (або 

кодування) всіх даних, для чого можна використовувати уніфікований підхід 

[3]. Таким чином дані, що були виміряні у різних шкалах і метриках (кількісна, 

якісна, рангова) стануть уніфікованими та можуть надходити на подальшу 

обробку. Якщо таблиця "об'єкт-властивість" містить пропущенні значення 

ознак, тобто не всім пацієнтам проводилось вимірювання кожного з параметрів, 

то пацієнтів із пропусками потрібно виключати з подальшого аналізу або слід 

заповнити пропущені значення. Класичні методи заповнення пропусків не 

можуть бути використані за причиною відсутності репрезентативної вибірки 

(мала кількість пацієнтів). В цьому випадку методи лінійної просторої 

екстраполяції, а саме їх модифікована процедура [4] можуть забезпечити 

необхідну оцінку векторного поля ознак. Підготовані таким чином медичні 

показники є основою проведення медичної діагностики.  
 

Література: 
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ОБОСНОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Поворознюк А.И., Шехна Х. 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 
 

Внедрение компьютерных и информационных технологий в 

медицинскую практику привело к созданию широкого спектра медицинских 

информационных систем (МИС) от электронных историй болезни до сложных 

систем поддержки принятия решений (СППР). Наибольшее распространение 

МИС получили в составе диагностических комплексов, с помощью которых 

проводятся различные инструментальные обследования пациентов. 

Подавляющее большинство диагностической информации содержат 

данные, которые получаются при визуализации и морфологическом анализе 

(выделение диагностически-значимых структурных элементов на фоне помех) 

биомедицинских сигналов и изображений. Медицинские изображения 

(ренгенограммы, маммограммы, УЗИ и др.) являются одним из важных средств 

получения визуальной информации о внутренних структурах и функциях 

человеческого тела, которая не воспринимается непосредственно зрением. 

Существующие методы обработки изображений имеют ограниченную 

сферу применения при обработке медицинских изображений, так как указанные 

изображения малоконтрастные, содержат значительное шумовую 

составляющую, а диагностические элементы – значительную вариабельность. 

Кроме того, некоторые элементы имеют нерегулярную (фрактальную) 

структуру (например – микрокальцинаты в маммографии). Поэтому в работе 

обосновывается разработка специализированных методов улучшения 

визуализации и морфологического анализа, основанные на учете особенностей 

рассматриваемых изображений в виде моделей полезных сигналов, в частности 

моделей фрактальной размерности. При этом необходимо: 

– разработать математическую модель цифрового медицинского 

изображения в данной предметной области медицины; 

– на основе полученной математической модели разработать метод 

повышения качества визуализации анатомических и патологических структур 

цифровых медицинских изображений; 

– разработать метод морфологического анализа анатомических и 

патологических структур на слабоконтрастных полутоновых изображениях; 

– разработать подсистему визуализации цифровых медицинских 

изображений; 

– провести экспериментальную проверку разработанных методов 

повышения качества визуализации и морфологического анализа. 

Программная реализация разработанных методов в виде модулей 

адаптивной фильтрации в составе СППР позволят врачам повысить 

достоверность диагностики и выбора адекватной лечебной тактики. 
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ПОБУДОВА СЕМАНТИЧНОЇ МЕРЕЖІ ЗНАНЬ У АВТОМАТИЧНОМУ 

РЕЖИМІ З НАКОПИЧЕННЯМ ЗНАНЬ 

Савченко М.М., Крячок О.С. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ 
 

Знання, які закладені у величезній кількості текстової інформації, які 
здобуті людством, дуже складно вилучати і обробляти саме через обсяги 
існуючої та нової інформації. Також існує необхідність розробки систем 
реального часу, які працюють в повністю автоматичному режимі [1, 2]. 

Припустимо що нам необхідно проаналізувати текстовий корпус із 
більше ніж 2500 окремих документів (статей) та отримати граф знань, 
побудований на основі цих документів. Вилучення усіх можливих концептів та 
зв’язків між ними утворить величезний граф, який матиме велику кількість 
абсолютно нерелевантної інформації. Виникає необхідність розробки 
алгоритмів та програмного забезпечення, які б дозволяли виконувати наступне: 

1. Вилучати не всі, а лише найбільш релевантні знання із кожного 
тексту, поєднуючи їх у єдину загальну семантичну мережу знань. 

2. Накопичувати знання: загальновідомі факти мають доповнювати 
задану інформацію для виявлення нових зв’язків між концептами текстів. 

3. Використовувати систему у автоматичному режимі без експертів. 
Розроблено програмний комплекс (PoC, Proof of Concept), який вирішує 

поставлені проблеми та демонструє побудову графів знань із застосуванням: 
1. Для вилучення найбільш релевантних у даному контексті, 

використовується метрики TF-IDF для оцінки концептів (окремих термінів). 
2. Розроблений алгоритм не обмежений аналізом одного тексту і легко 

комбінує декілька графів у один шляхом оцінки схожості концептів. 
3. Алгоритм передбачає комбіноване використання інших алгоритмів 

(TF-IDF для оцінки концептів, PoS Tagging для ідентифікації частин мови на 
основі нейронних мереж та розроблений алгоритм побудови семантичної 
мережі за заданими правилами граматики природної мови), які не потребують 
втручання експертів у систему і є повністю автономними. 

Приклад результату роботи алгоритму показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – приклад роботи алгоритму побудови семантичної мережі 
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г. Харьков  
 

Современная сварка, прошедшая длительный и весьма тяжелый путь 
своего становления и совершенства, смогла соединить казалось-бы 
несовместимые вещи – человеческую плоть. С ее помощью впервые были 
восстановлены повреждённые органы сердечно-сосудистой и нервной систем, а 
также органы двигательного аппарата. 

Она представляла собой, прежде всего инновационный метод замены 
обычной малоэффективной хирургической нити, а в некоторых случаях и 
удаляющей орган операции, на малокровный способ заварки ткани с 
минимальным вложением энергетической составляющей. При сварке ткани, как 
впрочем, и металла на основных элементах сварного соединения формируется 
так наз. зона термического влияния (ЗТВ) нагрева сварочной головкой. При 
сварке металла ее структуру и свойства предпочтительно восстановить до 
коэффициента 0,9 от основного металла использованием дополнительных 
технологических операций. При сварке ткани восстановление указанной зоны, 
как правило, происходит путем обновление клеток плоти, а сформированный 
термический ожог исчезает с некоторым промежутком времени (зависит от 
степени сложности операции). Внедрению рассмотренной сварочной 
технологии в медицинскую практику предшествовали многочисленные 
исследования на кишечнике, печени, желчном пузыре. Особенностью  
применения разработанной технологии сварки является универсальность ее 
применения в хирургии; бескровное, быстрое, удобное для хирурга и 
малотравматическое для пациентов выполнение операционных вмешательств; 
надежный гемостаз (сохранение жидкого состояния крови); снижение 
кровопотерь; сокращение времени длительности операций на 20…50 %; 
высокая эластичность проведения операции; отсутствие нагноения в тканях; 
быстрая и полноценная реабилитация пациента [1]. 

Проблема реконструктивно-восстановительной хирургии охватывает 
материалы, технологии, аппаратуру, хирургические методики для 
использования в ортопедии, травматологии, челюстно-лицевой хирургии, 
стоматологии для эффективности операционных вмешательств, сокращения 
сроков восстановления целостности и функций опорно-двигательного аппарата. 
Отдельные направления касаются также протезирования, онкологии, 
нейрохирургии и вертебрологии (в части восстановления целостности костей, 
межпозвоночных дисков, обеспечения подвижности позвоночника). 

Применение сварки в медицине является перспективным научно-
практичным направлением во многих аспектах современной науки. 

 
Литература. 
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г. Харьков 
 

В работе изложены методические подходы и обоснована принципиальная 

возможность применения разработанной авторами автоматизированной 

информационной системы (АИС) по диагностике и профилактике  

лекарственной болезни (ЛБ) и аллергодерматозов (АД) при анализе 

заболеваемости   рабочих кожевенных предприятий. Обследования рабочих 

проводились с участием терапевта, невропатолога, отоларинголога, 

офтальмолога, аллерголога и дерматолога. Дерматологическое обследование 

включало опрос, сбор анамнестических данных и визуальный осмотр кожи и 

слизистых оболочек. Клинико-лабораторными исследованиями 

предусматривалось определение клинического анализа крови, исследования 

иммунного статуса, оценка гормонального статуса щитовидной железы, 

биохимические исследования, определение уровня реакций адаптации 

организма  и сенсибилизации к лекарственным, бытовым и  пищевым  

аллергенам  В процессе работы  для АИС был создан информационный банк 

данных на основе специально разработанной кодированной информационной 

карты, которая анализировалась АИС. Структура блока АИС  включала 4 

подблока: 1. Подблок «Предрасположенность к аллергенам» (по данным 

аллергологического анамнеза и индекса предрасположенности);  

2. Подблок «Оценка результатов обследования» (по данным обследования 

врачей различных профилей и клинического анализа крови); 3. Подблок 

«Оценка состояния здоровья» (по данным выраженности адаптационных 

реакций и теста личностной тревожности); 4. Подблок «Профотбор и прогноз». 

Наличие этого блока в АИС позволило проводить в условиях кожевенного 

предприятия (мед.пункт, медсанчасть, профилакторий) учет заболеваемости 

аллергодерматозами, а также коррекцию состояния лиц групп риска по 

минимуму лабораторных тестов в соответствии с  разработанными курсами 

профилактики. 

Выводы. Анализ заболеваемости и комплексная оценка воздействий на 

кожу выявленных факторов риска с помощью разработанной  АИС  явилось 

основанием для ее внедрения при обследовании рабочих кожевенной 

промышленности, поскольку это увеличило эффективность диагностических, 

лечебных и профилактических мероприятий. 
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ПОМОЩЬЮ ПАРСЕРА 

Стрельцов В.В., Черных Е.П. 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 

 

Большую часть времени пользователь тратит в интернете на поиск 

интересующей его информации для оказания медицинской помощи. 

Существует много способов – официальные веб-сайты, онлайновая 

энциклопедия, подписка на рассылку по интересующей теме, советы 

компетентных людей на форуме и другие. Многие пользуются услугами 

поисковых систем и даже не задумываются над тем, как они работают. 

Каждая поисковая система сканирует сайт и индексирует контент страниц 

сайта для записи в базу. Вследствие чего данные страницы сайта будут 

отображаться обычным пользователям при вводе нужного запроса. Для этого 

используют поисковых роботов, которые учитывают поведенческие факторы 

посетителей сайта.  

Время, которое тратится на поиск, можно существенно сэкономить, если 

знать и использовать синтаксис языка запросов.  

Парсинг (parsing) – принятое в информатике определение синтаксического 

анализа. Для этого создается математическая модель сравнения лексем с 

формальной грамматикой, описанная одним из языков программирования: PHP, 

Perl, Ruby, Python. 

Авторами был предложен подход – разработка скрипта (парсера), дающего 

возможность компьютеру «читать» – сравнивать ключевые слова с 

имеющимися в Интернете.  

Алгоритм работы парсера: 

– выход в интернет, получение доступа к коду веб-ресурса и его 

скачивание; 

– чтение, извлечение и обработка данных; 

– представление извлеченных данных в различных удобных форматах – 

.txt, .sql, .xml, .html и других. 

Фиксируется вход робота на сайт, а входящий и исходящий трафики 

учитываются. Количество подключений к веб-ресурсу в секунду устанавливает 

сам создатель программы. 

Предложенный подход позволит быстро и эффективно помочь выбрать 

клинику и конкретного врача по отзывам и местоположению, а также ценам на 

услуги; записаться к доктору или, просмотрев уже имеющиеся записи, сделать 

отмену; напомнить о приеме лекарств; найти вкладку с описанием, условиями 

хранения, побочными действиями и правилами приема необходимого  

лекарства – всю необходимую информацию, которая может понадобиться для 

тех, кто не любит хранить инструкции от лекарств. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Филатова А.Е. 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 
 

В настоящее время имеется широкий спектр компьютерных 
диагностических систем в различных предметных областях медицины, в 
которых используются различные математические методы поддержки принятия 
решений (детерминированная логика, вероятностный поход, нечеткая логика, 
нейронные сети и т.д.) и современные информационные технологии, включая 
телемедицину. Результатами инструментальных обследований врачами-
специалистами являются заключения, которые формируются из 
морфологического анализа биомедицинских сигналов и изображений (БМС/И) 
с локально сосредоточенными признаками (ЛСП), поэтому методам их 
обработки с целью определения диагностических признаков уделяется большое 
внимание. Однако в настоящее время не существует единого формализованного 
подхода к решению задачи морфологического анализа БМС/И с ЛСП для 
построения биомедицинских СППР, а так же не выделены этапы 
преобразования информации, получаемой в результате инструментального 
обследования пациента. 

Для повышения эффективности инструментального обследования 
необходимо выполнить системный анализ процесса выработки решений, 
которые основаны на обработке БМС/И с ЛСП, с целью выделить критические 
элементы системы поддержки принятия решений, которые могут привести к 
выработке некорректных решений или отказу от принятия решений. 

В работе предлагается функциональная модель инструментального 
обследования, полученная с помощью методологии функционального 
моделирования IDEF0. Для декомпозиции контекстной диаграммы были 
выделены 4 основных работы: зарегистрировать пациента; выполнить 
регистрацию и анализ БМС/И с ЛСП; выполнить диагностику; сформировать 
протокол обследования. Первая и последняя работы достаточно легко 
автоматизируются, особенно при наличии стандартов ведения медицинских 
карт и оформления протоколов обследования. При этом 2-я и 3-я работы 
являются наиболее ответственными, влияющими на качество и эффективность 
инструментального обследования. Кроме того, ошибки на этапе анализа БМС/И 
с ЛСП являются критическими для всего процесса инструментального 
обследования. Поэтому была выполнена дальнейшая декомпозиция 
функциональных блоков 2 и 3. 

Таким образом, разработана функциональная модель процесса 
инструментального обследования пациента, учитывающая этапы 
преобразования информации, получаемой, в том числе, из регистрируемых 
БМС/И с ЛСП. Предложенная функциональная модель инструментального 
обследования является основой для разработки структуры биомедицинской 
СППР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИКСИРУЮЩИХ ВИНТОВ ПРИ 

НАКОСТНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 

Шайко-Шайковский А.Г.1, Белов М.Е.1, Сорочан Е.Н.4, Бурсук Е.И.2, 

Билык Г.А.3, Бурсук Ю.Е.5 
1) Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, 

 2) Черновицкая областная клиническая больница, 
3)  Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, 

4) Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь, 
5) Клиника современной ортопедии, г. Киев 

 

Лечение переломов и повреждений длинных костей остаётся в наше 
время важной и актуальной задачей. Её решение и реализация требует 
совместных комплексных усилий как специалистов-медиков, так и участия 
инженеров, технологов, материаловедов, специалистов компьютерной техники 
и программирования. Стремление к установке накостных пластин с целью 
создания прочного, стабильного остеосинтеза (статического, динамического, 
компрессионного) выдвигает необходимость выполнения большого числа 
противоречивых условий. Лечение диафизарных, дистальных, проксимальных 
и суставных переломов делает эту задачу ещё более сложной. Стремление к 
снижению массы фиксирующих конструкций с одновременным повышением 
стабильности и надёжности остеосинтеза выдвигает требование использования 
математического компьютерного моделирования с целью научно 
обоснованного решения этой задачи. Малоинвазивность и минимизация 
оперативных вмешательств – важное условие современных травматологических 
операций [1, 2]. 

В работе предложено с помощью метода конечных элементов оценить 
напряжённо-деформированное состояние материала биотехнической системы 
при остеосинтезе с помощью 8-ми винтовых накостных фиксаторов в случаях 
использования различного числа фиксирующих элементов, при разных 
вариантах их расположения на корпусе пластины, а также - различных типах 
простых и сложных видах внешних нагрузок. Программно выбирается такое 
расположение винтов, при котором возникающие напряжения и деформации в 
кортикальном веществе повреждённых отломков будут минимальными [3]. 
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CЕКЦІЯ 14. ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ ТА МІЖНАРОДНИЙ 

БІЗНЕС 

 
CLASSIFICATION OF CORPORATIVE BANKS 

Sikorska Małgorzata, Pererva P.G. 
Higher School of Labour Safety Management (WSZOP), 

Katowice 

The commercial bank, as an enterprise created for profit, tries to maximize its 
financial results, which is always associated with a variety of risks. A special role in 
this is the specialization of a commercial bank. After all, recognizing its 
specialization or, conversely, trying to be universal, the bank thus restricts or 
diversifies the risks accompanying the provision of those or other banking services. 
Yes, specialized banks are constantly confronted with some types of risk. This allows 
us to develop an effective system of management methods for them. However, in this 
case the bank gets directly dependent on these risks. Universal banks, widening the 
scope of their activities, diversify and risks. On the other hand, a universal 
commercial bank is able to diversify its risks by simultaneously executing diverse 
operations. Consequently, the risk sharing, depending on the Bank's specialization, is 
important for creating theoretical foundations for developing an effective bank risk 
management program. 

Despite the fact that commercial banks in the process of their activities face 
different types of risks that can be classified for many features, in our opinion, it is 
best to divide them into "traditional", that is, those that the bank faces constantly and 
for quite a long time (credit, deposit, interest, currency, inflation, etc.) and "non-
traditional", which is conditioned by the expansion of the bank's activities 
(innovative, leasing, competitive, etc.). 

To manage "traditional" risks, banks have sufficiently effective methods to 
assess and minimize them. For example, in assessing and managing the bank's credit 
risk, it has been developed as a macroeconomic requirement (normative legal acts 
and guidance acts of the NBU that define the rules of the bank's mandatory reserves 
for credit operations and credit risk norms) and measures implemented by banks at 
the micro-level for reduction and limitation risks on a loan portfolio. 
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прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – № 11-2. – С. 118-121. 
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науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 24 (1246). – С. 153-158. 
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DEVELOPMENT OF TRADE AND COMMERCIAL THEORIES 

Szabolcs Nagy 

University of Miskolc, Miskolc 

Development of trade can be traced back to antiquity, which is accompanied 
by negative judgment on it. In the early Middle Ages, the teachings of St. Thomas 
Aquinas show the view that intra-town trade is unnecessary and condemnable, but 
considers it indispensable and desirable among cities and countries. In fact, he was 
the first to formulate international trade benefits for the participants. In the course of 
trade development, the marketing approach has become increasingly appreciated 
because the consumer and its needs play a central role. In a rapidly changing and 
developing world, consumers are increasingly conscious so the traditional trading 
techniques often fail to reach the trader's expected impact. The benefits of 
international trade are being studied by several theories, but each theory agrees that 
countries can make better use of their resources through exports, and import goods 
expand their internal supply. Thus, if products are free to flow, participation in 
international division of labour may lead to increase in prosperity. Benefits for the 
business community are the goal of achieving benefits that can be leveraged to 
direct and indirect benefits. Direct benefits can be divided into absolute and 
comparative advantages that explain their differences in the international level of 
natural and economic conditions [2].  

Table 1 shows the comparison of the most significant commercial theories 
based on what the theories focus on. We are looking for the answers to the questions 
in the headline. The dash indicates that the theory does not address the issue. 

Table 1-  Comparison of major international trade theories [1, 2] 
 Description of Natural Trade Prescription of Trade Relationships 

Theory How 

much 

is 

traded? 

What 

products 

are 

traded? 

With whom 

does trade 

take place? 

Should 

government 

control 

trade? 

How 

much 

should be 

traded? 

What 

products 

should be 

traded? 

With whom 

should trade 

take place? 

Mercantilism - - - yes    

Neomercantilism - - - yes  - - 

Absolute advantage -  - no -  - 

Comparative 

advantage 

-  - no -  - 

Country size   - - - - - 

Factor proportion -   - - - - 

Country similarity -   - - - - 

Product life 

cycle (PLC) 

-   - - - - 

Diamond of 

national advantage 

-  - - - - - 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

Верес Шомоши Марианн, Перерва П.Г. 

Мишкольцский университет, 

г. Мишкольц 

Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности и инновационного 

потенциала национальной экономики во многом определяется эффективностью 

системы налогообложения. Согласно Концепции реформирования налоговой 

системы Украины, совершенствование системы налогообложения должно 

осуществляться исходя из стратегических целей нашего государства - 

построения конкурентоспособной социально ориентированной рыночной 

экономики и интеграции в европейское сообщество.  

Состояние современной экономической политики Украины, в частности 

налоговой, вызывает обеспокоенность в связи с выбранным 

евроинтеграционным курсом страны. Разработка налоговой политики, 

направленной на решение задач повышения конкурентоспособности как 

отечественных субъектов хозяйствования, так и национальной экономики в 

целом, должно базироваться на исследованиях, связанных с выяснением 

вопроса о том, на какой именно стадии конкурентоспособности находится 

экономика нашей страны. Влияние налоговой системы на 

конкурентоспособность украинской экономики является многоаспектным.  

Во-первых, налоги влияют на уровень цен. То есть, если ставки налогов 

повышаются, то это приводит к уменьшению чистой прибыли или к 

повышению цен продажи. И в первом, и во втором случаях результатом 

является падение конкурентоспособности предприятия. 

Во-вторых, повышение уровня налогов, уплачиваемых за счет прибыли 

предприятия, приводит к уменьшению финансовых результатов его работы, 

уменьшает инновационно-инвестиционный потенциал предприятия, а 

следовательно, и падение конкурентоспособности. А если товаропроизводитель 

повысит цены на свою продукцию, он «переведет» налоговое бремя на плечи 

покупателю, что приведет к снижению конкурентоспособности, но уже по 

ценовому фактору. 
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КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Коциски Дердь, Перерва П.Г. 

Мишкольцский университет, г. Мишкольц 

По большому счету комплаенс-программа — это комплекс встроенных в 
бизнес-процессы предприятия различных видов комплаенс-контроля, 
установленных для соблюдения внешних и внутренних нормативов и 
требований. Описание комплаенс-контроля для промышленных отраслей в 
настоящее время отсутствует. Исходя из понимания сущности этого вида 
контроля, комплаенс-контроль должен выполняться на двух уровнях:  

− уровень 1 - соответствие внешним правилам, которые обязано 
выполнять промышленное предприятие в целом;  

− уровень 2 - соответствие требованиям системы внутреннего контроля, 
которые устанавливаются для обеспечения выполнения внешних требований. 

Понятийный аппарат комплаенс-контроля можно представить в виде 
схемы, представленной на рисунке. 

 

Рисунок - Сущность комплаенс-контроля на промышленных предприятиях 
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Функция 

Задача 

Обязанность 

Комплаенс-контроль работает с менеджментом и сотрудниками 

предприятия для выявления различного рода комплаенс-рисков и 

управления ими 

Главной задачей комплаенс-контроля является обеспечение создания 

на предприятии подсистемы внутреннего контроля, которая адекватно 

отслеживает, измеряет и управляет комплаен-рисками, с которыми 

сталкивается промышленное предприятие 

Главной обязанностью комплаенс-контроля является осуществление 

внутри предприятия эффективнойц поддерждки деятельности бизнес-

функцийдля соблюдения соотвектствующих законов, требований 

внешних и внутренних нормативных документов 

Комплаенс-контроль на промышленных предприятиях 
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ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Куттор Даниэль, Перерва П.Г. 

Мишкольцский университет, 

г. Мишкольц 

Проведенные авторами исследования позволили определеить факторы и 
резервы резервов повышения уровня инвестиционной привлекательности 
предприятия, которые лежит в основе теоретического обоснования проблемы 
формирования достаточной конкурентоспособности предприятия на 
инвестиционном рынке и бесспорно связано с общими факторами 
инвестиционной привлекательности, которые укрупненно можно разделить на: 

а) финансово-экономические; 
б) социальные; 
в) информационные. 
Проведенные исследования позволили выявить среди действующих 

факторов и резервов повышения инвестиционной привлекательности основное 
значение целесообразно уделить первой группе факторов, которые, 
несомненно, имеют наиболее существенное влияние на формирование уровня 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

К финансово-экономическим факторам и резервам повышения 
инвестиционной привлекательности предлагается отнести: 

а) повышение эффективности использования основных фондов на 
предприятии; 

б) рост качества управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью; 

в) рост эффективности использования оборотных средств; 
г) совершенствование управления прибылью предприятия; 
д) введение маркетинговых мероприятий и управления качеством; 
е) повышение эффективности управления ценообразованием на 

продукцию предприятия; 
ж) повышение эффективности деятельности предприятия за счет 

внедрения экологически безопасного оборудования; 
з) налаживание и качество деятельности внутреннего аудита. 
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ERASMUS+ ДЛЯ ХАРЬКОВСКИХ СТУДЕНТОВ В МИШКОЛЬЦСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Наги Сабольч, Кисс Кристина, Перерва П.Г. 

Мишкольцский университет,  

м. Мишкольц 

В последние десятилетие широкого размаха приобрела студенческая 
мобильность, развитию которой во многом способствует программа Erasmus+. 
Это программа Европейского Союза, которая поддерживает проекты, 
партнерства, мероприятия и мобильность в области образования, 
профессионального обучения, работы с молодежью и спорта. Программа, 
действующая с 2014 по 2020 годы, предоставляет финансирование для развития 
сотрудничества во всех этих областях, как между европейскими странами, так и 
между европейскими странами и странами-партнерами во всем мире. 

Erasmus+ признает важность широкого, не ограниченного странами ЕС, 
международного сотрудничества во всех этих областях, особенно в сфере 
высшего образования. Программа опирается на опыт и успех прошлых 
программ ЕС в области высшего образования (Alfa, Edulink, Erasmus Mundus и 
Tempus) и поддерживает международный обмен студентами, научными 
работниками и преподавателями, а также международный обмен идеями и 
лучшей практикой среди вузов. Erasmus+ расширяет возможности получения 
финансирования гражданами и организациям, упрощает механизм 
предоставления стипендий и грантов и добавляет ряд новых направлений 
поддержки к уже имеющимся. Эти новые возможности попадают в основном в 
категорию Основного направления 1 («Индивидуальная мобильность 
студентов») и Основного направления 2 («Сотрудничество в области 
инноваций и обмена передовым опытом») программы Erasmus+.  

Очень важным моментов является то,Ю что украинские студенты, 
которые приезжают на учебу в Европу, смогут рассчитывать на ежемесячную 
стипендию от 750 до 850 евро, в зависимости от стоимости проживания в 
конкретной стране, а также на покрытие расходов на дорогу. 

В этой связи очень ценным является опыт сотрудничества экономических 
факультетов НТУ «ХПИ» и Мишкольцского университета. В течении 
последних нескольких лет пять студентов экономического факультета НТУ 
«ХПИ» получают включенное образование на экономическом факультете 
Мишкольцского университета. Оригинальные знания в области экономики, 
менреджмента, маркетинга, инновационной деятельности, финансов и других 
направлений экономической науки позволяют украинским студентов 
существенно повысить свой профессиональный уровень, адаптироваться к 
нормам и требованиям высшего образования стран Евросоюза.  

Кроме того, важнейшей частью образовательной программы Эразмус+ 
является повышение знаний английского языка в языковом центре 
Мишкольцского университета. Программа языковой подготовке 
предусматривает возможность получения сертификата В2 по одному из языков 
Евросоюза, что является чрезвычайно важным для украинских студентов в 
связи с появившимися в последние годы широкими возможностями 
определяемыми безвизовым режимом со странами ЕС.  
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КОМПЛАЕНС-РИСКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Райхлин П., Перерва П.Г. 

Магдебургский университет Отто-фон-Геррике, 

м. Магдебург 

Стабильное и эффективное функционирование коммерческого банка 
неразрывно связано с решением проблемы повышенного уровня комплаенс-
риска как неотъемлемой части банковской деятельности в условиях 
конкуренции. Среди 25-ти крупнейших банков украинского банковского 
сектора только 7 не входит в 94-х рисковых банков Украины. Это подтверждает 
интегрированный коэффициент риска, который рассчитывается как 
соотношение прибыли за прошлый и отчетный период и общих резервов банка 
к рабочим активам скорректированных на величину негативно 
классифицированных кредитов. Для банковской системы в целом он составляет 
3,72% (при нормативе ≥ 4%) и указывает на повышенную рискованность 
финансовой системы в целом. Следует заметить, что опасную политику 
управления рисками проводят, в первую очередь, наиболее крупные банки 
(группа 1). Средний показатель для этой группы составляет 3,31%. Для группы 
2 (крупные банки) коэффициент риска соответствует 3,5%, для группы 3 
(средние банки) - 5,82%, а для группы 4 (маленькие банки) - 3,8%.  

Итак, проблема высокого уровня риска работы современных 
коммерческих банков становится все актуальнее в банковском секторе 
Украины. Это требует от банка разработки и реализации эффективной 
программы действий в отношении лимитирования рисков и уменьшения 
размеров потерь, гарантировать стабильную работу финансового учреждения. 

Исчерпывающих ответов на вопросы риск-менеджмента на данный 
момент не существует, а значит, они нуждаются в дальнейших научных 
исследований. В частности, не надлежащим образом освещены вопросы 
управления комплаенс-рисками, связанные с диверсификацией деятельности 
банка, а именно: последовательность, оценка и управление инновационными, 
страновыми, конкурентными и другими «нетрадиционными» видами риска. 
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BILATERAL TRADE RELATION OF UKRAINE AND GERMANY 

Arkhiiereiev S. 

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 

Kharkiv 

Economic researches of bilateral trade relations are based on well-developed 
set of tools and have great practical importance for both national and international 
business [1]. However, their study in framework of ongoing reorientation requires 
certain improvement of methodology, especially if we are talking about reorientation 
that is not aimed at an individual country, but has more general East-West character. 
The most recent investigation of role of individual countries in this process can be 
illustrated by the example of the Netherlands. The role of a particular country, hereby 
this country is Germany, might be estimated rather ambiguously. The main question 
that arises during analysis of this problem is how potential of the East-West 
reorientation of Ukraine in bilateral relations with Germany is implemented? 

Reorientation is a complex economic process that is not limited to reorientation 
of foreign trade. Reorientation as an institutional process specifies adoption of an 
agreement on the EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive 
Free Trade Area, and its prospects are regarded in completely different ways, down to 
its understanding as a new method of EU integration. To our mind, in fact, the 
integration depends not so much on institutional processes, but on economic ones. 

Regardless of prospects, process of trade geographical reorientation 
accompanies five-year institutional reorientation process, which major milestones are 
covered. It is noted as an important feature of Ukrainian economic reform even with 
its overall analysis. Attention is paid primarily on a substantial reorientation of 
Ukraine's trade geography. Indeed, geographical trade reorientation of Ukraine with 
the EU is hard to miss, it is directly reflected in statistical data, and even breaks a 
record on import. The largest increase in ENP-East market shares was recorded by 
the EU-28, as its proportion of the total imports of goods into Ukraine increased by 
9.3 percentage points (when compared with 2010). The largest contraction between 
2010 and 2015 also concerned Ukraine, with the share of imports from Russia falling 
from 36.5 % of the total to 20.0 % [2]. 

Ukrainian statistics analysis shows that although in 2012 the share of CIS 
countries in foreign trade of Ukraine was reduced, the same changes occurred with 
respect to the EU. Only since 2013, the year that was chosen to be the starting point 
of our project, changes in foreign trade of Ukraine have acquired a multidirectional 
character, and process of active geographical reorientation has begun. The crisis of 
2014 was a turning point in ratio of both exports and imports in the CIS and the EU. 
The trend continued at least until 2017, which was chosen to be the endpoint of our 
project. These conclusions are clearly demonstrated by Ukrainian statistics, which 
also shows that these processes touched upon bilateral trade between Ukraine and 
Germany. 
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To ensure that all participants in innovation change make sure that innovation 

is beneficial not only for the enterprise but also for each employee, in particular, 

everyone should be stimulated. Therefore, the system of incentives for innovation 

processes should include, on the one hand, components of the current stimulation, 

and on the other hand - stimulation of the results of the work of the entire 

organization. In turn, the incentive system must necessarily include encouraging the 

development of creative abilities of employees of the enterprise, which is a 

prerequisite for the creation of innovations. This testifies that the formation of the 

motivational mechanism of innovation activity of the organization involves the 

development of an effective incentive system, especially managers of all levels of 

management, based on the assessment of achievements in the implementation of 

innovative results. A positive final result can be achieved through a well-grounded 

combination of different methods of stimulation, hard work with the staff to 

formulate motivation preferences in them, which lie in the area of innovation 

development. In this aspect, the question of interaction between the state and 

enterprises and entrepreneurs and workers with problems in the labour market should 

be relevant. In order to minimize the negative effects of the structural form of 

unemployment, investments in human capital are required, which must be carried out 

both by the business sector and the state. On the part of entrepreneurs, investments 

into human capital should be made in the form of payment for training, retraining and 

professional development, social and methodical insurance of employees. The most 

important requirements of a competitive economy to the public sector are the need to 

create a flexible education system. Such a system should respond quickly and clearly 

to the demands of new technology and new demand. The success of the innovation 

process depends on how direct participants in the Innovation process are interested in 

the rapid implementation of scientific results into production. In view of this, the 

stimulation of innovation work should constantly rely not only on material but also 

on non-material (social-psychological) forms of stimulation focused on meeting the 

needs of the higher level. In such circumstances, the innovative activity of the staff 

will be high, which will expand the innovative capabilities of the enterprise. Direct 

action methods are directly related to the achievement of the final result - the 

commercial benefit of the introduction of innovation. In this regard, the successes of 

the Japanese and some Western industrial complexes in the development of advanced 

technologies, the development of new competitive products, precisely because of the 

high innovation activity of the personnel, which is the product of the implementation 

of the concept of participative management (technology management personnel, 

which is based on the involvement in the adoption of management decisions of all 

employees of the enterprise ) It is the motivation that determines the priorities of 

business activity, enhances the desired behavior of a person.  
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Historical heritage of economic development of different Muslim and non-
Muslim societies can demonstrate to us a lot of facts, customs and tradition-based 
philosophical approaches to trade and commercial and entrepreneur activity as like as 
requirements to quality of goods and services. Since ancient time issue of life quality 
has played key role in comprehension of social development dynamics and aspiration to 
create general index of economic development as like as GDP. But contemporary open-
market global economic system urgently requires rethinking of GDP nature that should 
be more coherent today with social policy focused on life quality. 

Taking into consideration that social policy by its nature is element of 
management politics that is based of cultural background of society. Since second part 
of 20th century starts rebirth of Islamic knowledge and their implementation in 
economic activity and everyday social life. Islamization of economic sphere caused 
intensive economic development, enhancement of political stability, prosperity growth 
and acceleration of labor conditions, also lifetime in most of countries in Muslim world. 
Despite of gained positive results such changes have faced with negative tendencies: 
exaggeration of medical services costs, population ageing, anthropogenic pollution. It is 
well-known notion that quality of life is close related with stages of goods life cycle – 
engineering, producing and using – and in the same time with existence of common 
standards for all participants of economic activity. Traditionally in Muslim world such 
standards was based on Quran and Sunna, and their economic interpretation was 
implemented into not only mechanisms of Islamic financial system or economic 
institutions, also in philosophy of ethics of economic behavior, producing and 
certification of Halal goods and services. 

Monopolization and incorporation of national markets of goods and services into 
global economic system together with high level of world competition caused creation 
of International Organization for Standardization (ISO) in 1946. Since this time take 
origin numerous studies focused on finding fundamental elements of company’s 
excellence that were conducted by individuals, expert groups, research institutes, 
university professors and NGOs. In result was created Excellence Model as most 
common and popular in the world model of the so-called “ideal organization”, base 
principles of which are: leading with vision, inspiration and integrity; managing with 
agility; succeeding through the talent of people; sustaining outstanding results; adding 
value for customers; creating a sustainable future; developing organizational capability; 
harvesting creativity and innovation. Also within last decade the main precondition of 
incorporation into international market for local company or organization as well as 
national market leadership is successful certification of its quality management system 
that includes not only quality of company’s management in general. It also includes 
quality management of producing goods and services, ecological and ethical issues, 
corporate culture (related with religion, traditions and customs), knowledge of 
organization (experience of staff in solving situations related with company’s activity) 
that is also important for Muslim world. 
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In modern conditions many areas of the economy are characterized by very 

rapidly develop technology [1]. The rate of development is such that according to the 

E.G. Moore, there is a doubling of the power of computer technologies, every 18 

months, which has a direct relationship to Internet technologies. Therefore, studying 

the influence of Internet technologies on the economic environment for the formation 

of marketing strategy of the enterprise becomes more and more important [2]. 

Information technology and systems for preparation and adoption of managerial 

decisions quite often are developed and applied at enterprises. There are constantly 

developing new approaches to management, which are implemented in information 

systems. 

Nowadays, a new direction in the organization of marketing with the effective 

use of information technology - e-marketing has emerged and quite rapidly 

developing [3]. The process of managing electronic marketing involves the 

implementation of certain actions by the marketing department of the enterprise 

carried out in a sequential manner. The complex of electronic marketing forms the 

same elements that form a complex of traditional marketing - this is the so-called 4P 

complex, which consists of product, price place and promotion. Elements of the e-

marketing complex have specific features. First of all, this is due to the fact that the 

Internet is a new full-fledged type of the market, and not just one of the effective 

means of marketing communications. 

Thus, the rapid development of information technology has a significant impact 

on the development of marketing and the company's development strategy primarily 

through the creation and implementation of computer decision-making systems, the 

use of Internet technologies to improve existing and search for new directions for 

business development. Expanding application of IT and the Internet is explained, first 

of all, by the desire of enterprises to increase competitiveness, also profits through 

effective information processing and creation of new business directions. The 

approach to the use of IT, Internet resources becomes an important competitive 

advantage of the company, allowing to take the leading position in the market [4]. 
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Today Ukraine is facing economic crisis and development of innovation is 
the most significant factor to cope with the crisis. Due to the increasing 
technological factor in the global economic system the special importance plays 
scientific and technologic progress. The level of technological development is one 
of the indicators in the world rankings where describing competitiveness of the 
country [1]. Accelerating socio-economic development of the country depends on 
energy sphere, and innovation processes in this area reflect the level of scientific 
and technological development of the country. But today Ukraine energy sector is 
experiencing a number of outstanding issues in many areas. Is unsatisfactory and 
the state of innovation. This largely depends on the incentives from the state in 
increasing development of capital investments aimed at energy saving technologies. 

There are the following necessary conditions for the implementation of 
innovations in the energy sector of Ukraine: 

1) Promotion of integration processes in the energy sector; 
2) Concentration of investment resources for development of industries that 

provide economic growth through intensive factors; 
3) Development the selections and justification of investment projects; 
4) Enhance the controlling and regulatory role of the state over natural 

monopolies, unreasonable opposition to the process of growth rates [2]. 
Improvement of high-tech industries need clear and consistent scientific 

energy policy with clear goals and objectives, including: 
1. Focus on increasing scale and expanding the promising technologies. 
2. The elimination of losses due to mismatch of resources between 

components technologies, which is possible thanks to the modernization of existing 
technology through innovation. 

3. Change in economic and investment policy towards creating greater 
attractiveness. 

Functions of the State in these processes are very important. The most 
important of them are: accumulation of funds for research and innovation, 
coordinating innovation, stimulating innovation, creating a legal framework for 
innovative processes and staffing innovations, research and innovation 
infrastructure, institutional support for innovative processes and regulation of social 
and environmental focus of innovation, improving the social status of innovation, 
regional innovation processes of regulation, regulation of the international aspects 
of the innovation process. 
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Corporate social responsibility (CSR) and related concepts, such as corporate 
social performance, corporate citizenship etc., have become buzzwords both in 
academic literature and in the business community over the past several decades. The 
major driving forces behind the increasing popularity of the idea of seeking harmony 
between business (especially corporate entities, as the term implies) and society are 
substantial external social and legal pressures and the expectation of corporate 
management that a socially responsible behavior can be beneficial for the company’s 
bottom line, at least in the long-term perspective. In fact, the above mentioned 
driving forces are not totally independent, but rather intertwined.  

Research on CSR is extensive and has been carried out within multiple 
theoretical frameworks. Due to the proliferation of approaches to CSR and the 
continuing introduction of new terms for describing socially responsible behavior, 
which are very close in meaning, the field looks eclectic and somewhat disordered, 
although attempts to systemize it have been made. One of the classifications of CSR 
theories was proposed by E. Garriga and D. Melé [1]. According to the classification, 
the main theories of CSR can be divided into four groups depending on the aspects of 
social reality they focus on: economic aspect (instrumental theories), social power 
(political theories), social integration (integrative theories), and moral values (ethical 
theories). Each group of theories provides a specific approach to considering CSR.  

In accordance with the instrumental approach to CSR, socially desirable 
activities can be justified only if they lead to the wealth creation. So, CSR is viewed 
as an instrument for achieving financial goals. This approach is of particular interest 
because it allows corporations to align their own objectives with those of the broader 
society, and thus can be considered self-enforcing, in contrast to, for instance, the 
ethical approach. At the same time the instrumental approach narrows the range of 
potential social activities of corporations to those which are beneficial in terms of 
financial gain. Besides, this approach requires strategic thinking because benefits of 
CSR are likely to accrue in the long run, rather than follow immediately. A successful 
application of the instrumental approach can be complicated by the inability of the 
corporate management to evaluate the return on investment in social causes not only 
ex ante but sometimes also ex post. Social investment, for example in improving the 
competitive context [2], may also be discouraged by the free rider problem, 
especially in non-cooperative business environments.  
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In this work tendency of IT sphere development in the conditions of process of 

European integration was considered. The actuality of work is based on the idea that 

despite the unstable situation in our country, European community considers Ukraine 

as a strategic partner in many areas, especially in IT, signing in recent years 

Association Agreement and the received conclusions will help to highlight the 

inherent advantages and possible dangers of this process. By itself, the IT is also a 

good example of a successful and competitive business of Ukraine in the global 

market, including both domestic and foreign companies working in Ukraine. That is 

why further research during the work were based on searching benefit and protection 

of domesic firms. European integration makes Ukraine very attractive for foreign 

investors. Having very favorable situation on the world of IT-market will ensure 

recovery of 35-40% growth rate of IT-export and export volumes will reach $ 9.10 

billion in 2019, exceeding 7% of the current national exports. Ukrainian company 

will have access to European programs, funding research projects and startups. In this 

case, the development of IT-industry has great social importance of new job plases 

creation as it facilitates the formation of the middle class.Moreover, the Ukrainian 

company in the field of e-commerce, will be able to expand their business models and 

scaled projects through the association between the EU and Ukraine and opening the 

European market Investment in Ukrainian firms will help the IT-industry in Ukraine 

to increase their level through modernization and introduction of new technologies. 

However, there are certain risks of negative effects of European integration on the 

Ukrainian company, which were notified. Firstly, some of the domestic goods and 

services are not competitive even in the domestic market. "They essentially lose 

foreign companies with branches in Ukraine and global competition we are just not 

ready," - says Alexander Olshanskyy, president of Imena.UA/MiroHost. Secondly, 

European integration will lead to relocation of Ukrainian projects, which may result 

in the fact that Ukraine will lose not only the large number of projects, but also 

valuable footage. Thirdly, it will lead to the growth not only of foreign consumers, 

but also of competing companies that can tragically affect the number of firms and 

therefore work places. Thus, in the work conclusion were made about the extremely 

necessary of IT development and investment, because of its great social importance: 

the growth of exports to $ 9.10 billion can create an additional 120,000 paid jobs; the 

average salary in the IT-sphere today is about $ 2,000 a month, which is much higher 

than the income of citizens in other sectors of the economy; implementation of large 

IT-projects in Ukraine will keep the country's best engineers and managers. 

Overviewing the high potential of Ukraine personnel for the IT-industry, industry 

development will stimulate the related areas, including higher education and IT-

education and will attract hi-tech investment in the Ukrainian economy. 
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The paper considers the main problems faced by Ukrainian enterprises 

when entering the European market. 

Creating of a free trade zone with the European Union, canceling custom 

duties and simplifying custom procedures opens up broad prospects and 

opportunities for domestic producers. 

Ukrainian enterprises have a significant export potential in terms of 

expanding markets and building of fruitful cooperation with European partners. 

But realization of this potential requires, first of all, solving a number of problems. 

Firstly, the problem of trust in the Ukrainian manufacturer. Unfortunately, 

unlike European partners, in Ukraine, there is such a tendency that often during 

cooperation with other companies the deliveries are delayed, and the responses to e-

mails can be delayed as well. It should be taken in account that such practice of 

doing business is considered unacceptable in Europe and does not contribute to the 

development of long-term business relationships. 

Secondly, the cost of transition to standards of European Union. Unfortunately, 

many enterprises do not adhere to the standards prescribed in the legislation. So it is 

necessary to spend a lot of resources on the restructuring of the system to the 

standards of the European Union. 

  Thirdly, the lack of funds. Ukrainian enterprises need investment to succeed. 

Now, due to developments in the eastern part of Ukraine, economic instability and 

corruption, foreign investors do not want to invest a lot in the development of 

Ukrainian enterprises. 

Fourthly, improving the competitiveness of Ukrainian producers. 

Thus, the development of the export potential of Ukrainian commodity 

producers is a complex and multifaceted problem, the solution of which requires 

coordinated active efforts from both the heads of enterprises and the state bodies of 

Ukraine. 
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Today, the organization of trade transactions via a global computer network is 

the center of attention of many specialists. Rapidly growing Internet audience of 

Ukraine is a new market for companies of various profiles. The absence of 

geographical barriers for advertising and distribution of goods and services are 

attracted new enterprises to Internet business. One of the most important tasks of 

modern e-Commerce is replacing the traditional mechanism of trade on structural, 

functional and technological levels. 

Studies show that addressing the technologies of e-business, e-Commerce, it is 

necessary to speak not only about the use of Internet technologies, but also about a 

completely new field of commercial activity in which the Internet – a means of their 

functioning. So, this paper proposes the development of a set of models for  

evaluation of efficiency of business processes in e-Commerce systems which, based 

on methodologies for functional modeling, performance evaluation of business 

processes, regression methods and econometric analysis allow to estimate the demand 

for products,  analyze loss-sphere system,  study the performance of traffic to the web 

site, assess the structural effectiveness, assess the impact of loss factors on the 

effectiveness of the system of e-Commerce. Object of research – system management 

structures e-Commerce in the Ukrainian market. So, the proposed models allow to 

solve the following set of tasks:  

– exploring the current state of the problem of resource management, e-

Commerce, taking into account the constant demand for the products;  

– analysing the unprofitable areas of the system by constructing multi-factor 

models; 

– assessing and analyze the traffic of the website by examining the data in 

Google Analytics;  

– developing of experimental methods and conduct testing of the model in 

terms of computational experiment.  

Realization of the proposed techniques and its implementation in practical 

activities will allow to justify the choice of theoretical and methodological 

foundations of management decision-making and to develop practical 

recommendations for improving the formation mechanism of assessment of business 

processes in international e-Commerce. 
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Development of road transport is an important element to the Ukrainian Euro 

integrational strategy. The Ukrainian Automotive Transport sector meets the 

transportation needs of national economics and population in general, although the 

security level, indicators of quality and efficiency for passenger and luggage 

transportation, energy efficiency, operational load on natural environment don’t 

correspond with the contemporary standards. [2] It couldn't certainly be affirmed, 

however, that the Ukrainian transport infrastructure is in the best conditions, detailed 

study of this matter was therefore essential and suggest the solutions for them, which 

goes a long way towards proving the relevance. [1]  

The purpose of the study is the theoretical foundations justification and 

developing alternative approaches to provide growth of the Ukrainian transportation 

development. The object of the study is the development of transport infrastructure. 

The offered research algorithm has next steps:  
– Formation and selection of transport infrastructure development alternatives;  

– Assessment of the feasibility of transport infrastructure cluster activation;  

– Implementation of the cluster approach in the transport facilities entities 

interaction system; 

– Selection of better conditions for car insurance service delivery; 

– Evaluation and analysis of car insurance service use tools and the dynamics 

of market development; 

– Selecting and implementing the perspective directions of transport 

infrastructure development. 

To achieve this goals were used next research methods: sample surveys, 

clustering, hierarchies (for creation hierarchical model of  transport infrastructure 

members interaction), Thomas L. Saaty hierarchy review (to determinate the 

implementation of the scenarios for Ukrainian transport infrastructure growth 

priorities and to improve the methodology for the selection of better options in 

service delivery for car insurance legal units); SWOT analysis (in order to justify the  

transportation infrastructure cluster formation). 

The proposed complex of instrumental measures and approaches to improve 

the transport infrastructure development in Ukraine based on the cluster groups 

creation will enable the accelerated scenario implementation for the automotive 

market development. 
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Evaluation of investment project is very vital part of any project undertaken by 

firm. Aim is to determine the project's efficiency, effectiveness, development and 

sustainability. Various methods and techniques can be used to determine projects 

progress and evaluate either project is worth considering.   

Careful consideration should be given before commencing the evaluation of 

project as there are many methods can be used but results might differ from each 

other, So it is important to understand the reason of  evaluation before commencing 

and how the process should be designed and what outcomes are expected.  

Most common methods are;  

1) Net Present Value (NPV). This technique focus on the difference between 

the present value of cash inflows and cash outflows over the length of project. This 

method highlights the profitability of investment project. 
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where Ct - net cash inflow during the period t; Co - total initial investment costs; r - 

discount rate, and t - number of time periods.   

2) Internal Rate of Return (IRR). This method gives the return on the 

investment only focus on internal factors and ignore any external factors like inflation 

and cost of capital.  

Various other methods are;  

3) Payback period  

4) Return on Investment (ROI)  

5) Profitability Index  

Project will highlight above techniques to access the best outcome and focus 

will be given on the different results obtained from different methods. Then decision 

will be derived either project is worth doing.    

 
References: 

1. Net Present Value (NPV) Definition / Investopedia 

2. https://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp#ixzz59vwlVDhx  

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

79 

 

ТHЕ MAIN CHALLENGES FOR THE DEVELOPMENT OF ENERGY 

COMPLEX ENTERPRISES 

Ugur Turan 

National technical university «Kharkiv Polytechnic Institute», 

Kharkiv 
 

The main prerequisite for the innovative activity of an energy complex 
enterprise is that everything that exists is aging. Therefore, it is necessary to 
systematically discard all that has worn out, become obsolete, become a brake on the 
way to progress, and also take into account errors, failures and miscalculations. To 
this end, enterprises periodically need to certify products, technologies and jobs, 
analyze the market and distribution channels. In other words, an original 
roentgenogram of all aspects of the enterprise's activities should be conducted. This is 
not just a diagnosis of the production and economic activities of the enterprise, its 
products, markets, etc. On its basis, leaders should first think about how not to make 
their products (services) morally obsolete, and not wait until it is done by 
competitors.  Technical development of power engineers should provide for 
increasing the reliability of equipment, saving resources and costs, obtaining 
additional profits, improving the industrial safety of technological processes and 
equipment. Energy is the main source of global greenhouse-gas (GHG) emissions and 
if no further action is taken beyond measures already implemented and announced, 
the world will fail to achieve the objectives of the Paris Agreement on climate 
change. Energy is also the principal source of air pollution linked to severe human 
health impacts. Today, premature deaths from outdoor air pollution are estimated at 
around 3 million a year, and are set to rise to more than 4 million if no further action 
is taken [1]. In order to maintain the constant development of the enterprise and the 
possibility of carrying out changes, it is also necessary to constantly invest in these 
processes. Without investing, the enterprise will not be able to conduct effective 
innovative activity and, accordingly, increase its level of competitiveness. For the 
successful implementation of innovation and the overall operation of the enterprise, 
the flexibility of the enterprise, the ability to quickly change the direction of its 
activities in accordance with the demand in the market of goods and services is of no 
small importance. The enterprises of heat power industry in general and the TPPs of 
PJSC "Centrenergo" in particular, which turn coal into clean types of energy and 
quite naturally due to technological specifics of production lead to negative impact on 
the environment, are among the main sources of environmental pollution. Of all their 
harmful effects on the environment, exposure to atmospheric air due to emissions 
from flue gases from boilers of greenhouse gases, mainly carbon dioxide, and 
pollutants (sulfur dioxide, nitrogen oxides, ash, etc.) is the most widespread and 
dangerous. Therefore an increasingly competitive environment can lead to 
considerable problems for many organizations of energy systems. As a result, they 
fail to create the conditions that can lead to sustainable development over the long 
term perspectives. 

 

References: 
1. Laura Cozzi, World Energy Outlook 2017, released on 14 November.  
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Занятость населения является актуальной и вместе с тем тяжело 

решаемой проблемой не только в экономической, но и в социальной сфере. 
Безработица несет с собой дисбаланс общества, расслоение его 
преимущественно на бедных и богатых, а также духовную, моральную и 
нравственную деградацию людей.  

Среди основных факторов безработицы в Украине можно выделить 
следующие: сокращение производства, высокое налоговое бремя, сложность 
разрешительных процедур для предпринимателей, несоответствие структуры 
спроса и предложения на рабочую силу, нежелание многих украинцев 
официального трудоустройства из-за низких заработных плат. За период с 
2010 г. по 2016 г. уровень безработицы в Украине возрос с 8,8 % до 9,7 % [6]. 

В том числе из-за безработицы эмигрирует рабочая сила [2, 3]. С 
подписанием соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС 
эмиграция квалифицированных украинских кадров усилилась, а также 
появилась тенденция среди молодежи получать высшее образование за 
рубежом. Таким образом, рынок труда в стране недополучает востребованных 
специалистов, что в долгосрочной перспективе может привести к необратимым 
процессам деструктуризации экономики.  

Необходимыми мероприятиями, направленными на снижение уровня 
безработицы в Украине, являются следующие: развитие бизнеса посредством 
стимулирования инвестиций, организация общественных работ; внедрение 
гибкого графика работы; дифференцированный подход к трудоустройству 
слабозащищенных слоев населения, совершенствование системы 
переподготовки, переквалификации кадров, повышение оперативности и 
информативности работы служб занятости; согласованность их работы с 
коммерческими структурами [1, 4, 5]. 
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1. Дяченко Т. А. Проблема іноземного інвестування в Україні / Т. А. Дяченко // 

Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2016" : тр. 12-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 6-8 грудня 2016 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 135-136. 

2. Максименко Я. А. Зовнішня міграція в Україні: сприяння розвитку чи бар’єр? / Я. 
А. Максименко, А. О. Талалаєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 
2012. – Т. 2, № 5. – С. 240 – 244. 

3. Максименко Я. А. Украина в системе международных экономических отношений / 
Я. А. Максименко, І. В. Гаврилова // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2014.– № 23(1066).– С. 33-39. 

4. Социология молодежи: учебник / под ред. проф. В.Т. Лисовского. – СПб: Изд-во C. 
–Петербургского университета, 1996. – 460 с. 

5. Талалаева А. А. Проблема эффективного инвестирования в Украине в контексте 
мирового опыта / А. А. Талалаева, Т. А. Дяченко // Вестник Национального технического 
университета "ХПИ". – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2011. – № 8. – С. 94-100. 

6. Уровень безработицы в Украине [Электронный ресурс] / Минфин. – Режим 
доступа: https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/ 

https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/


ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

81 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК МЕТОД 
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Александрова В.О., Козлова Ю.Ю. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Для вітчизняних підприємств першочергового значення набуваюсь 

питання щодо ефективного управління дебіторською заборгованістю, у зв’язку 

з економічними проблемами в Україні на цей час. Більшість підприємств майже 

не мають можливості нормально функціонувати у зв’язку з наявністю 

дебіторської заборгованості, адже це вилучає кошти з обороту. 

Недостатньо уваги приділяється розробці системи управління 

дебіторською заборгованістю. Для цього необхідно сформувати кредитну 

політику, яка дасть змогу ефективніше використовувати дебіторську 

заборгованість як інструмент збільшення продажів і комплекс заходів, які 

будуть спрямовані на зниження ризику виникнення безнадійної дебіторської 

заборгованості.  

На виникнення дебіторської заборгованості впливають не лише 

економічні фактори, а й неналежна організація бухгалтерського обліку на 

підприємстві. Необхідно забезпечити ефективну організацію даної ділянки 

обліку із залученням кваліфікованих та відповідних фахівців, аби керівництво 

підприємства мало змогу отримати повну, своєчасну та актуальну інформацію 

про фактичний стан та перспективу погашення заборгованості, забезпечити 

своєчасну обробку первинних документів та використання зручних форм 

розрахунків.  

Дебіторська заборгованість зростає внаслідок росту обсягів продажу, 

неплатоспроможності споживачів або нераціональної кредитної політики тощо. 

Якщо заборгованість перевищую норму, це зумовлює зниження фінансової 

політики, що, у свою чергу, вимагає залучення додаткових джерел 

фінансування. Створюється загроза неплатоспроможності підприємства через 

перевищення дебіторської заборгованості. 

Організація обліку дебіторської заборгованості – це процес, який дає 

можливість вчасно виявити проблеми та вжити заходи щодо їх усунення та 

відновлення платоспроможності замовників та споживачів. До основних та 

ефективних елементів облікової політики належать: види діяльності 

підприємства, форма ведення обліку, визнання, оцінка та класифікація 

дебіторської заборгованості, метод розрахунку резерву сумнівних боргів, 

визнання заборгованості безнадійною та порядок її списання. 

Таким чином, розробка комплексних методів управління дебіторською 

заборгованістю, дасть змогу значно підвищити ефективність управління та 

функціонування підприємства в цілому. Ефективне управління дозволить 

правильно оцінити фінансове становище та приймати важливі стратегічні 

рішення щодо стабілізації стану на ринку. 
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Актуальність теми полягає в тому, що існують проблеми залучення 

інвестицій та підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств 

останнім часом, адже, забезпечення високих темпів розвитку господарюючих 

суб’єктів та підвищення конкурентоспроможності значною мірою визначається 

рівнем їх інвестиційної активності та діапазоном інвестиційної діяльності. Тому 

проаналізуємо фактори та резерви підвищення економічної ефективності 

інвестиційної діяльності підприємств та розробимо практичні рекомендації , 

виходячи із ситуації, що склалася в економіці країни на основі виявлених 

тенденцій розвитку підприємств та формування інституціональних передумов 

переходу до ринкових відносин. 

Економічна ефективність інвестиційної діяльності  включає  в  себе джерела 

інвестицій, їх структуру, потенціал, направлення вкладень . 

В світовій практиці для оцінки економічної ефективності інвестиційної 

діяльності отримали розвиток методики, основані на статичних та дисконтних 

показниках, що лежать в основі комерційної ефективності, яка відображає 

фінансові наслідки від реалізації проекту для його безпосередніх учасників, 

бюджетна відображає фінансові наслідки здійснення проекту для бюджетів різних 

рівнів, економічна ефективність враховує затрати та результати, які виходять за 

межі прямих фінансових інтересів учасників проекту. 

Розраховуючи комерційну, бюджетну чи економічну ефективність 

інвестиційної діяльності, аналітики та експерти піддають оцінці ефективність 

інвестиційних проектів. 

Підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності українських 

підприємств потребує впровадження в реальну практику систем моніторингу. 

Об’єктами моніторингу, під яким розуміється не тільки збір та аналіз даних, але й 

управління інвестиційними процесами, які складаються з управління матеріально-

технічними та фінансовими ресурсами, наука та освіта, інформаційні ресурси та 

кадровий потенціал. 

Для оцінки інвестиційної діяльності підприємства на даний час найбільш 

опрацьованими вважаються показники оцінки комерційної ефективності, які 

відображають тільки фінансові наслідки  від реалізації проекту для його 

безпосередніх учасників і в основному розраховуються на мікрорівні. На 

регіональному та державному рівні інвестиції «виходять» за межі показників 

комерційної ефективності і тут особливої значимості набуває бюджетна та 

економічна ефективність. Впровадження чіткого механізму  комплексного аналізу 

та оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств забезпечує 

позитивний вплив держави на прийняття інвестиційних рішень, і в послідуючому 

призводить до більш раціонального використання капіталовкладень та 

формування сприятливого інвестиційного клімату . 
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Важливим завданням держави є підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних товарів на світовому ринку. В Україні експорт товарів з 2005 по 
2008 рік мав тенденцію до зростання з 35024 млн. дол. до 67717 млн. дол. В 
2009 році в Україні відбулось скорочення експорту до 40394 млн. дол. 
Починаючи з 2010 р. експорт збільшувався з 52191 млн. дол. до 70236 млн. дол. 
у 2012 р., але вже з 2013 р. цей показник пішов на спад, склавши 64997 млн. 
дол. [3]. У 2014 р. експорт склав 53901,7 млн. дол., у 2015 р. – 38127,1 млн. 
дол., у 2016 р. – 36361,7 млн. дол. [1]. На зростання конкурентоспроможності 
експорту значно впливає зниження валютного курсу національної валюти. У 
2005 р. співвідношення гривні та долара склало 1$ = 5,10 грн, в 2008 р. – 1$ = 
5,27 грн., з 2009 р. до 2013 р. ціна 1$ коливалась навколо 8 грн, у 2014 р. 1$ = 
11,62 грн, у 2015 р. 1$ = 21,84 грн, а у 2016 році1$ = 27,63 грн [5]. Однак в 
Україні відсутній девальваційний ефект в зв'язку з тим, що українські 
виробники не використовують цінову перевагу від девальвації для покращення 
якості товарів [4]. До факторів, що впливають на конкурентоспроможність 
товарів, належать промислова політика, національне і регіональне 
законодавство, політична і соціальна стабільність тощо [2]. Тому необхідно 
створювати умови для розвитку експорту за допомогою методів монетарної, 
фіскальної, валютної політики, ефективно використовувати ресурси у 
виробництві експортних товарів та використовувати вигоди, які дає низький 
курс для стимуляції експорту. При цьому необхідно розвивати виробництво 
високотехнологічних експортних товарів. Україна має гарні умови для розвитку 
експорту, але для його зростання необхідно виважене державне регулювання.  
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Значення маркетингових досліджень в діяльності підприємства полягає у 
підвищенні обґрунтованості його маркетингових заходів шляхом оперативного 
збору відповідних даних, їх обробки та інтерпретації [1]. Тому дослідження 
організації контролю якості маркетингової інформації при проведенні 
маркетингових досліджень є актуальною проблемою. 

Одним з показників якості маркетингової інформації є кількість помилок 
у масивах даних. Помилки при проведенні маркетингових досліджень можуть 
виникати через недостатність або не репрезентативність вибірки, а також через 
суб’єктивні причини, що обумовлюються зрозумілістю анкети, кваліфікацією 
інтерв’юера, умовами отримання даних, бажанням споживачів приймати участь 
у дослідженні. 

Маркетингова інформація має певну цінність. Вона полягає у тому, що з її 
допомогою утворюються передумови для створення або координації стратегії, 
вироблення необхідних та обґрунтованих рішень, вона забезпечує визначення 
змін в навколишньому середовищі й сприяє урахуванню їх в діяльності. 
Провідною цінністю є те, що за її допомогою можна виокремити конкурентні 
переваги й знизити комерційний ризик. Саме це сприятиме формуванню 
позитивного іміджу організації, визнанню на ринку, підвищенню ефективності 
діяльності. Маркетингова інформація може бути представлена у вигляді тексту, 
таблиць, матриць, діаграм, статистичних рядів, звітів. Наголосимо, що у своїй 
сукупності вона утворює певну систему. Але сама по собі інформація не 
забезпечує вироблення рішення, планування та інше. Вона може тільки 
утворювати банк (базу) даних. 

До маркетингової інформації висувають певні принципові вимоги. А 
саме: актуальність: уявлення реальних відомостей в потрібний момент часу; 
достовірність: адекватність відомостей реальним подіям; релевантність 
(відноситься до справи): отримання інформації у відповідності з поставленими 
завданнями; повнота: максимальне використання показників об’єкта 
дослідження; цілеспрямованість: відповідність інформації цілям дослідження 
[2]. 

Таким чином, організація контролю якості маркетингової інформації 
повинна здійснюватися на кожному етапі проведення маркетингового 
дослідження. 
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В роботі розглянуто основні проблеми, що виникають при плануванні 

маркетингових досліджень. 

Маркетингова діяльність як найважливіша функція у сфері 

підприємництва повинна забезпечувати стабільне, конкурентне становище того 

чи іншого суб'єкта маркетингової системи на ринку товарів і послуг з 

урахуванням стану внутрішнього та зовнішнього середовища. У цьому аспекті 

маркетингова діяльність передбачає проведення маркетингових досліджень та 

розробку програм маркетингових заходів, які використовуються в цілях 

підвищення продуктивності фірми та ефективності задоволення потреб 

кінцевого споживача або клієнта. 

Існують два основних джерела появи маркетингових проблем: 

непередбачені зміни, плановані зміни, частина яких може складати випадкові 

ідеї, наприклад, підказані споживачами. Загальна норма, яка повинна 

керуватися визначенням проблеми маркетингового дослідження, полягає в 

тому, що вона повинна дозволити досліднику отримати всю необхідну 

інформацію щодо управлінської проблеми та служити орієнтиром у процесі 

роботи над проектом. 

Дослідники роблять дві типові помилки при визначенні проблеми. Перша 

помилка пов'язана з надто широким визначенням проблеми маркетингового 

дослідження, що призводить до відсутності ясного розуміння дій з реалізації 

проекту. Проблеми не досить чіткі, щоб розробити підхід до них і план 

дослідження. Друга помилка зовсім протилежна, проблема маркетингового 

дослідження визначається занадто вузько. Звужений погляд на проблему може 

виключити розглянути деякі напрямки дії, особливо новаторських та 

неочевидних. Це також може завадити досліднику звернутися до важливих 

компонентів управлінської проблеми. 

Ймовірність однієї з двох помилок при визначенні проблеми можна 

знизити, встановивши проблему маркетингового дослідження в загальному 

сенсі і виділив її окремі компоненти. Загальне визначення проблеми дозволяє 

уявити всі її сторони і діє як міра застереження від здійснення помилок другого 

типу. Усунення конкретних компонентів проблеми дозволяє визначити її 

ключові аспекти, забезпечити чітке напрямок проведення досліджень, 

встановити цілі та методи проведення маркетингових досліджень, досягнення 

яких дозволяє отримати необхідну інформацію для вирішення даної проблеми. 

Отже, в мінливій ситуації на ринку маркетингових досліджень 

необхідним є звертання уваги на існуючі проблеми та цілеспрямованість до їх 

вирішення, що дозволить при проведенні даних досліджень приймати 

правильні рішення, що збільшить продуктивність та в подальшому 

прибутковість, як замовників так і виконавців. 
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Формування бренду сьогодні є необхідним та актуальним для багатьох 

підприємств. Наявність у підприємства сильного відомого бренду – це не тільки 

можливість отримати додаткові прибутки, це і певний духовний капітал 

підприємства, що має набагато більшу вартість аніж матеріальний товар. 

Важливість розробки бренду для підприємства є сьогодні однією з 

першочергових завдань. Процес формування бренду – є надзвичайно довгим, 

дорогим та складним аналітичним і творчим процесом, що не має певних 

однакових для кожного підприємства загально прийнятих принципів за якими 

усі підприємства могли б розробити бренди.  

Схема робіт з формування бренду може включати наступні етапи: 

1) Позиціонування бренду на ринку, тобто пошук місця бренду на ринку, 

а також набору купівельних потреб і сприйняття товару.  

2) Формування стратегії бренду, тобто програми стратегічного характеру, 

що використовується фірмою для створення цінності бренду. Стратегічне 

планування бренду повинне здійснюватися за допомогою методів, які 

дозволяють встановити, як товар зроблений, названий, класифікований, 

виставлений і рекламований. 

3) Розробка змісту, ідеї бренду. Основна ідея бренду повинна відображати 

обіцянку, пропозицію його переваг. Для створення унікального бренду 

потрібно знати про товар і про його виробника якомога більше, все, що зв'язане 

з використанням товару в даній і суміжній галузях. 

4) Аналізторгівельної марки і пошукімені бренду.  

Розробка будь-якого бренду, як проекту укладається у три головні етапи: 

1) позиціонування бренду; 

2) неймінг; 

3) створення фірмового стилю та упаковки. 

В деяких джерелах ці три етапи доповнюють четвертим – розробка 

заходів із просування бренду, що є їх логічним продовження. 

В сучасних умовах ринкового середовища щодо широкого вибору та 

диференціації товарів конкурувати підприємствам без сильної торгової марки, 

яка могла б забезпечити унікальність, неповторність та диференціацію 

пропозиції, практично неможливо. Необхідно створювати умови, за яких 

продукт компанії повинен втілювати важливі і цінні для споживача якості, 

настільки потрібні йому, щоб він, безумовно, вибрав би саме цей продукт, 

символічно одержуючи все те, що має для нього особливе значення. Отже, 

компанії потрібен бренд, і це спонукає більшість виробників усвідомити 

актуальність адаптації концепцій брендингу до сучасних ринкових умов. 
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В роботі розглянуто підходи до формування системи обліково-
аналітичного забезпечення управління матеріально-виробничими запасами 
(СОАЗУМВЗ). Запропоновано визначення СОАЗУМВЗ як  сукупності 
облікових даних і отриманої в результаті їх аналізу інформації, необхідної для 
прийняття і здійснення управлінських рішень на різних рівнях. Доведено, що 
стосовно  запасів, управлінські рішення являють собою діяльність, метою якої є 
скорочення витрат господарюючого суб'єкта, пов'язаних з процесами заготівлі, 
зберігання і споживанням матеріальних ресурсів за допомогою безперервного 
обліку, аналізу та контролю подібних витрат при безперебійному забезпеченні 
потреб виробництва в матеріальних запасах. Основними завданнями, що стоять 
перед обліково-аналітичним забезпеченням управління запасами повинні бути: 
аналітичний моніторинг ліквідності та платоспроможності; аналітичний 
розрахунок оптимального рівня запасу на основі його збалансованості з 
витратами господарюючого суб'єкта, пов'язаними з процесами реалізації, 
виробництва, зберігання і заготівлі матеріальних запасів при безперебійному 
забезпеченні ними потреб виробництва; аналітичне обґрунтування норм, 
пов'язаних з рівнем матеріально-виробничих запасів; аналітичний супровід 
системи контролю за рівнем запасів, виявлення чинників що впливають на 
відхилення норм і планових значень рівня запасу від фактичних значень; 
аналітичний розрахунок вигоди і збитків при впровадженні нових систем 
управління запасами; облік процесів укладання договорів на поставку запасів, 
заготовлення, зберігання, відпуску у виробництво та реалізації запасів [1]. На 
основі методичного підходу до оцінки ефективності використання 
матеріальних ресурсів на підприємствах обґрунтований інструментарій системи 
ОАЗУМВЗ, який включає облік і аналіз матеріально-виробничих запасів; 
планування використання матеріальних ресурсів; механізм мотивації 
раціонального використання матеріальних ресурсів; регулювання і контроль за 
використанням матеріальних ресурсів [2, 3]. 
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До бюджетних належать установи, основна діяльність яких повністю або 
частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису 
доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім 
статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. 

Особливості бухгалтерського обліку в установах невиробничої сфери 
визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в 
Україні, інструкціями з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що 
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, іншими нормативними 
документами Міністерства фінансів України (МФУ) та Державного 
казначейства України (ДКУ). 

До специфічних особливостей бюджетного обліку необхідно віднести: 
- контроль виконання кошторису видатків; 
- роздільний облік касових і фактичних видатків; 
- організацію обліку витрат і доходів у розрізі статей бюджетної 

класифікації; 
- сувору відповідність обліку і звітності вимогам нормативних 

документів; 
- галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, освіти, охорони 

здоров'я, управління, оборони і т. ін. 
Варто пам’ятати, що бюджетні установи мають свій план рахунків. 
Робочий план рахунків затверджує керівник установи. 
З метою адаптації бухгалтерського обліку в бюджетних установах до 

міжнародних стандартів Державним казначейством України проведена  значна 
робота. Розвиток установ бюджетної сфери вимагає підвищення віддачі 
фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуються в цих 
установах, більш тісного зв'язку виділених з бюджету коштів з результатами їх 
використання. У той же час, враховуючи напруженість бюджету, для 
зменшення дефіциту коштів для утримання бюджетних установ необхідно 
активніше запроваджувати комерційні відносини в системі бюджетних установ 
(в розумних межах). Поєднання бюджетного фінансування і комерційної 
діяльності сприяє більш раціональному використанню не лише бюджетних 
асигнувань, але й коштів інших джерел фінансування, що надходять на потреби 
установ невиробничої сфери. За допомогою коштів, отриманих від комерційної 
діяльності, з'являється можливість покращити якісні показники роботи цих 
установ, оптимізувати норми витрат, удосконалити систему оплати праці 
працівників невиробничої сфери, зміцнити матеріальну базу бюджетних 
установ, розширити сферу їхньої діяльності. З цією метою бюджетні установи 
поряд з основною діяльністю можуть займатися і підприємницькою 
(комерційною, бізнесовою) діяльністю у дозволених законодавством межах. 
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ПСИХОЛОГО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКЛАМИ 
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Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 

 

Реклама як комунікація має великий вплив на споживача не тільки з 

комерційної точки зору, але ще і соціальної, психологічної. Реклама впливає на 

громадську думку, формування нових стандартів поведінки споживачів, 

ставлення до купівлі товарів, споживання та використання. 

Численні рекламні письма, їх повторення і постійне нагадування, які 

щодня отримують споживачі, призводить до втрати сприйнятливості такого 

роду інформації. Одержувачі починають інстинктивно ігнорувати і відторгати 

рекламну інформацію, навіть не допускаючи усвідомлення інформації. 

Для досягнення сприйняття повідомлень потрібні більш сильні 

подразники, які здатні зацікавити споживача, викликати в нього шок, щоб 

протягом короткого часу донести необхідну інформацію. 

На сьогоднішній день проблема боротьби за споживача полягає в тому, 

що виробники виробляють величезну кількість товарів для подальшого 

просування їх на ринку. У зв'язку з цим, переслідується мета залучення якомога 

більшої кількості споживачів, використовуючи при цьому традиційні і 

нетрадиційні методи залучення уваги аудиторії, які, часом, суперечать етичним 

нормам суспільної поведінки. 

Відсутність чітких критеріїв етичних норм у рекламній комунікації 

ускладнює її контроль і діяльність в цілому, через що допускається поява 

неетичної реклами. Така реклама може мати прояв у різних типах: візуальному, 

вербальному або змішаному. 

Під особливу увагу потрапляє реклама, пов'язана з окремими товарами 

або групою товарів. У ці групи входить реклама звернена до дітей, реклама 

алкоголю, ліків, тютюну, пропаганда «помилкового здоров'я», реклама яка 

містить «натяки сексуального характеру або насильство». Однак, тут ми 

перерахували стандартні види «проблемної» реклами, але крім цього є ще ряд 

речей які варто з обережністю використовувати в рекламі. Сюди можна 

віднести расовий конфлікт, національний, стандарти зовнішнього вигляду, 

утиск прав людини і сексизм. 

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що рекламісти 

повинні навчитися, швидко аналізувати зміни, що відбуваються в суспільстві і 

підлаштовуватися під їх морально-етичні стандарти.  

Так само необхідно постійно знаходити нові шляхи впливу на дії 

споживача і розбиратися в їх швидко мінливих перевагах. Постійно тримати 

споживача в курсі, але не докучати, зацікавлювати, закликати до активної 

участі в житті рекламованого товару. 
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Ашыев А., Исанкулов Н. 
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г. Харьков 

 

Развитие международных экономических связей в контексте реализации 
евроинтеграционного курса государства обусловливает необходимость 
последовательного и рационального планирования внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) отечественных субъектов хозяйствования для более 
полного использования преимуществ международного бизнеса. 

Планирование ВЭД является объективно необходимым для любого 
субъекта этой деятельности и направлено на определение перспектив и 
возможных вариантов ее развития. 

В общем виде бизнес-план ВЭД представляет собой всестороннее 
описание международного бизнеса и среды его функционирования, а также 
системы управления, необходимой для достижения поставленных целей. 
Бизнес-план ВЭД содержит системную оценку перспектив ее развития, 
основанную на результатах анализа факторов внутренней и внешней среды.  

Изучение существующих подходов к технологии планирования ВЭД 
предприятия позволяет установить, что обобщенная схема этого процесса 
представлена следующим этапами: 

- установление целей и задач ВЭД; 
- выбор и обоснование вида ВЭД; 
- оценка и анализ внутренней и внешней среды (изучение рынка и оценка 

собственных возможностей); 
- выбор и обоснование методов планирования ВЭД 
- формирование модели планирования ВЭД; 
- разработка стратегии ВЭД, среднесрочных планов ВЭД, оперативных 

годовых планов, программ и проектов ВЭД; 
- прогнозирование условий функционирования и результатов ВЭД; 
- контроль выполнения решений, воплощенных в планах и регулирование 

отклонений [1-2]. 
Таким образом, рассмотрев содержание процесса планирования ВЭД 

предприятия, можно утверждать, что данный вид плановой деятельности 
предполагает постановку целей, проведение комплексного анализа среды ВЭД 
и возможностей предприятия, выработку стратегии и согласованных с ней 
планов и программ, распределение ресурсов в соответствии с приоритетами 
развития ВЭД, а также мероприятия по координированию, контролю и 
регулированию перечисленных действий. 
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Кондитерський ринок України сильно змінився в умовах економічної 

кризи: ключові гравці здали свої позиції, а покупці вже по-іншому підходять до 

вибору солодощів. 

В середньому за рік українці потребляють близько 15 кг кондитерських 

виробів, а саме: 6,5 кг вафель і льодяників; 6 кг булочок і пирогів; 2,5 кг 

цукерок. 

Більше 95% ринку займають товари вітчизняних компаній. Крім того, 

кондитерська галузь становить цілих 15% всієї харчової індустрії країни. В 

кондитерський бізнес України залучено понад 50 000 працівників, які трудяться 

на восьми сотнях підприємств. 

Українська сфера кондитерських виробів одна з найбільш модернізованих 

і висококонкурентних, але зараз переживає далеко не кращі часи. За обсягом 

відвантажень її успішно ділять між собою борошняні вироби і шоколад. Решта 

представників категорії займають порівняно невелику частку. 

Загальні риси українського ринку кондитерських виробів: постійний 

високий попит на продукцію; більшість продуктів однорідні; ціна формується 

за законами ринку, продавці не можуть сильно на неї впливати; новим гравцям 

відносно легко увійти на ринок і вийти з нього; прозорість в ціновій і товарній 

політиці виробників. 

Проаналізувати кондитерську галузь в Україні в цілому можна завдяки 

обсягам реалізації за останні роки. 

Так, обсяг усіх видів продукції стабільно збільшується з кожним роком. У 

2017 році обсяг кондитерської продукції, реалізованої за межі країни, а саме 

тортів і тістечок нетривалого зберігання склав 37,8 млн. грн., а обсяг 

реалізованих какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 295 млн. грн. 

[1]. 

Таким чином, дана галузь зберігає позитивну динаміку розвитку та є 

однією з перспективних як для формування привабливого інвестиційного 

підґрунтя держави, так і для нарощення внутрішньодержавних резервів. 
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В умовах дефіциту фінансування державної медицини та неефективного 

використання наявних бюджетних коштів для ефективного реформування 
системи охорони здоров’я, постає питання запровадження системи 
обов’язкового медичного страхування та водночас дієвої альтернативи - 
добровільного медичного страхування (ДМС).  

Актуальним стає питання залучення страховиків та їх фінансових 
ресурсів до співпраці з державою в напрямку впровадження медичної реформи, 
а саме - фінансування системи охорони здоров’я та реалізації основного 
завдання держави — фінансово захистити громадян, тобто оплатити медичні 
послуги за єдиними та рівними для всіх правилами. 

Коло питань, щодо проблематики розвитку системи медичного 
страхування в країнах з ринковою моделлю економіки висвітлюється в останніх 
дослідженнях і публікаціях такими вченими, як: В. Биховченко, А. Бороденко, 
С. Вовк. Ю. Вороненко, Т. Завора, А. Гончар, С. Пилипенко, М. Йакаб, 
І. Чумаченко та ін. 

Світова практика підтверджує, що основою страхової медицини є саме 
обов’язкове медичне страхування. Але дієвою альтернативою державній 
медицині є поліс добровільного медичного страхування. 

Обов’язкове медичне страхування дає можливість більшого охвату 
послугою. Перевагою ДМС є те, що якість медичних послуг контролюється 
медичними експертами страхової компанії. При цьому клієнт отримує тільки 
дійсно необхідні ліки і процедури, адже інтерес компанії полягає у найбільш 
швидкому одужанні хворого і щоб у нього не було повторних звернень. 

Медичне страхування - один з найбільш технологічно складних видів 
страхування, проведення якого вимагає значних, послідовних, довготривалих 
зусиль всіх його учасників.  

Зважаючи на низьку платоспроможність споживача (страхувальника), 
задля підвищення його захисту та отримання переваг страхової послуги 
доцільно було б використовувати наступні заходи: 

1. З боку держави - запровадити таку систему соціальної моделі, де 
можливо поєднання бюджетного фінансування, створення страхового фонду 
обов’язкового страхування та добровільного медичного страхування. 

2. В ДМС - орієнтуватися на корпоративне страхування, привабливість 
якого зумовлено порівняно низькою ціною та зручністю оформлення полісів.  
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Сучасні офіційні методики проектного аналізу в Україні та інших країнах, 

здебільшого базуються на західних методиках, придатних для застосування за умов 
розвинутої ринкової економіки. Поширеним явищем є компіляція методик з 
декількох зарубіжних джерел без адаптації до умов перехідної економіки.  

В Україні офіційно затверджені наступні методики: «Методика складання 
бізнес-планів»; «Положення про типовий бізнес-план»; «Методичні рекомендації з 
підготовки інвестиційних проектів, до реалізації яких запрошуються іноземні 
інвестори» [1]. 

На сучасному етапі для розробки та оцінки інвестиційних проектів в Україні 
застосовуються здебільше зарубіжні або міжнародні методики. В багатьох випадках 
проекти створюються за власним розумінням ініціаторів проекту, єдиних 
стандартів не існує. Жодна з існуючих методик розробки інвестиційних проектів не 
відповідає в повному обсязі умовам перехідної економіки України; дослідження в 
напрямку створення системи проектного аналізу, адекватної умовам 
“недосконалого ринку” почалися нещодавно [2]. 

Сучасним завданням розвитку проектного аналізу в умовах перехідної 
економіки України є відбір для обґрунтування пропозицій українських підприємств 
найбільш придатних та ефективних інструментів оцінки з урахуванням досвіду 
обох економічних систем [3]. 

Останнім часом поширеним допоміжним інструментом при розробці 
інвестиційних проектів в Україні є програмне забезпечення. Найбільш 
популярними є пакети COMFAR та, створені за сприяння UNIDO, а також пакети 
PROJECT EXPERT, Альт-Інвест, Аналітик, Audit Expert та інші. Всі ці програмні 
пакети дозволяють суттєво скоротити витрати часу на розробку проектів [4]. 

В основі всіх зазначених програмних продуктів лежать методичні підходи 
UNIDO з проведення промислових техніко-економічних досліджень.  
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Современная ситуация рыночных отношений характеризуется прежде 

всего высоким уровнем конкуренции. На данный момент предприятию, 

продающему товары или услуги, важно не просто получать прибыль, но прежде 

всего удовлетворить постоянно меняющиеся нужды потребителя и еще, в 

добавок ко всему, удержаться на плаву и не сдаться под натиском конкурентов. 

Как и 100 лет назад, фундаментом для успешного функционирования 

предприятия являются 14 принципов управления Анри Фйаоля. Большинство 

из его принципов являются актуальными и дейтсвенными и в 21 веке, а лишь 

некоторые требуют корректировки в связи с изменениями как в мире так и в 

самом сознании человека.  

Первый принцип – разделение труда. Под описание этого принципа 

больше подойдет робот, но не как не современный человек. Эффективная 

работа как человека так и предприятия в целом не может основываться на 

одинаковой, монотонной и однообразной работе. Современный человек должен 

развиваться и проявлять себя в нескольких сферах, а не зацикливаться на одной 

сухой работе. Принцип «Подчинение частных интересов общим» ставит 

интересы всей организации выше выгоды одной функциональной единицы и 

основывается на жестоких реалиях современного мира.  

Принцип «Вознаграждение персонала», а именно различные формы 

мотивации и поощрения, играют важную роль в сознании человека и 

способствуют увеличению эффективности труда и уровню самоотдачи 

работника. Восьмой принцип противоречит современным тенденциям 

административного менеджмента, так как в наши дни децентрализация 

постепенно заменяет централизацию в управлении. Принцип справедливости 

необходим современному миру, однако влияние денежных отношений делает 

его абсолютно незаметным.  

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что 14 принципов Анри Файоля 

служат лишь фундаментом и теоретической базой для руководства 

организацией. Современные условия рынка труда и рыночных отношений 

требуют корректировки, адаптации, а возможно и дополнения этих принципов 

другим смыслом и направлением.  
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В роботі розглянуто питання статистичного дослідження туристичної 
галузі Україні в контексті світових тенденцій. Проаналізовано сучасний стан 
туризму закордоном та в Україні. За даними Всесвітньої Туристичної 
Організації, у 2017 році туризм забезпечував 10% світового валового продукту; 
7% світового експорту товарів і послуг; одне з десяти робочих місць. За 
кількістю міжнародних туристичних прибуттів у 2016 році до трійки країн-
лідерів потрапили Франція (1 місце), США і Іспанія (2 місце), Китай (3 місце), 
що відповідно збільшило доходи від туризму у цих країн. Проте, порівняно з 
2015р. найбільше зростання кількості міжнародних туристських прибуттів 
спостерігається у Іспанії (10%), Мексики та Таїланду (9%), а падіння – у країн-
лідерів: США (–2,4%) і Франції (–2,2%), тобто менш розвинені країни 
поступово відтісняють більш розвинені, можливо, за рахунок менших цін на 
відпочинок. Щодо туристичної галузі України, то тут цифри значно нижче: у 
2016 році загальний внесок подорожей та туризму у ВВП складав 5,6%, у 
загальну зайнятість – 1,3%. За 2015-2016 роки кількість міжнародних 
туристичних відвідувань України збільшилася на 7,3%. Визначено ефективність 
або збитковість міждержавного туристичного обміну за допомогою такого 
показника як сальдо туристичного потоку. Результати показали, що протягом 
2000-2016 років негативне сальдо туристичних потоків з України в 1,6 разів 
перевищувало позитивне, а це свідчить про неефективність туристичної 
індустрії України за досліджуваний період. Максимум виїзду громадян України 
за кордон припадає на 2016 р., а максимум приїзду туристів до України – 2008 
р. Туристична індустрія Україні зазнала значних втрат у 2014р. через російську 
анексію Криму та військові дії на Донбасі, внаслідок чого кількість 
міжнародних туристичних відвідувань зменшилася на 48,5 % і лише з 2016 
року почалося зростання на 7%. Побудовано адекватні парні та множинні 
регресійні моделі [1–3], що описують динаміку в’їзних 
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туристичних потоків в Україні за 2000-2016 роки. Використовуючи рівняння 
тренду, було визначено точковий і інтервальний прогнози в’їзних і виїзних 
туристичних потоків в Україні на 2017-2018 роки. За цими прогнозами буде і 
надалі збільшуватися негативне сальдо туристичних потоків. 
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м. Харків 
 
Найважливішим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб’єктів 

господарювання й економіку країни є інвестиційна політика – одна з основних 
складових економічної політики держави. Впливаючи на інвестиційний процес, 
держава використовує правові, законодавчі, організаційні, економічні 
механізми, інститути та інструменти. На сьогоднішній день відомо багато 
інструментів державного управління інвестиційним процесом. Серед них слід 
виділити розроблення державної інвестиційної політики, формування й 
удосконалення законів та інших нормативних правових актів, надання 
податкових пільг, посилення контролю над цільовим використанням державних 
інвестиційних коштів. Але цих інструментів недостатньо. Разом з тим 
розробленню інвестиційної державної політики має передувати глибокий аналіз 
нерозв’язаних проблем та причин, що визначають низьку ефективність 
економіки. В умовах реформування економіки визначальна функція держави в 
цьому процесі належить державній корекції інвестиційної сфери, це і є 
важливим та актуальним питанням 

Найважливішим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб’єктів 
господарювання й економіку країни є інвестиційна політика – одна з основних 
складових економічної політики держави. Впливаючи на інвестиційний процес, 
держава використовує правові, законодавчі, організаційні, економічні 
механізми, інститути та інструменти. На сьогоднішній день відомо багато 
інструментів державного управління інвестиційним процесом. Серед них слід 
виділити розроблення державної інвестиційної політики, формування й 
удосконалення законів та інших нормативних правових актів, надання 
податкових пільг, посилення контролю над цільовим використанням державних 
інвестиційних коштів. Але цих інструментів недостатньо. Разом з тим 
розробленню інвестиційної державної політики має передувати глибокий аналіз 
нерозв’язаних проблем та причин, що визначають низьку ефективність 
економіки. 

В умовах ринкової економіки успішне функціонування будівельних 
підприємств обумовлено ефективною роботою інноваційного механізму їх 
розвитку. Дослідження господарської практики свідчить про те, що значення 
інноваційної діяльності для підприємств будівельного комплексу в сучасних 
умовах постійно зростає. Між тим статистичні дані останніх років по регіонах 
України свідчать, що будівельні підприємства відчувають серйозну кризу в 
інноваційній сфері, і якщо не вживати активних заходів з її подолання як з боку 
державної та регіональних влад, так і з боку керівництва самих підприємств, то 
несприятливі наслідки в найближчому майбутньому будуть ще значнішими. 
Тому сьогодні вкрай гостро постають питання стимулювання інноваційної 
діяльності підприємств будівельного комплексу на державному та 
регіональному рівнях. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Благой В.В., Тихомирова А.O.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків 
 
Реформування системи економічних відносин в Україні  вимагає 

вироблення адекватної соціальної політики, як на державному, так і на 
місцевому рівні. В умовах зміни ринкової кон'юнктури загострюється конфлікт 
між гендерними ролями жінок. Працююча жінка, як правило, збільшує 
сукупний сімейний дохід більш ніж в півтора рази, що при нинішній 
економічній ситуації позбавляє її можливості відмовитися від роботи на 
користь сім'ї. В той же час висока зайнятість жінок ставати одним з основних 
факторів зниження народжуваності. Одне з основних напрямків в політиці по 
відношенню до жінок - забезпечення умов гармонійного поєднання 
професійних та сімейних обов'язків через розвиток соціальної інфраструктури. 
У силу сформованих в суспільстві стереотипів тягар сімейних обов'язків 
сьогодні лягати в основному на жінок, що негативно позначається на виконанні 
ними професійних функцій, знижує їх конкурентоспроможність на ринку праці. 
Соціальна політика в сфері зайнятості передбачає застосування соціальних 
заходів щодо підвищення конкурентних здібностей жінок на ринку праці. Вони 
полягають в наступному: надання податкових, кредитних та інших пільг 
підприємствам а так само приватним особам та об'єднанням, що забезпечують 
організацію праці жінок, які мають малолітніх дітей; залучення додаткових 
джерел фінансування, створення необхідних умов для благодійності, 
громадської взаємодопомоги; розвиток форм субсидується зайнятості, особливо 
для окремих категорій населення, в тому числі жінок; залучення жінок до 
підприємницької діяльності, забезпечення їх необхідною інформацією, 
консультаційними послугами та спеціальної підготовкою; надання допомоги 
бажаючим почати свою власну справу в отриманні додаткових знань і 
професійної підготовки; надання різного роду кредитів, необхідних для 
організації жінками індивідуальну трудову діяльність; забезпечення умов для 
підвищення кваліфікації або перенавчання робітниць, що мають перерви в 
трудовій діяльності, в тому числі при повернення з відпустки у зв'язку з 
вагітністю та пологами і догляду за дитиною, для їх якнайшвидшої професійної 
реадаптації; врахування потреб жінок при проведенні структурної перебудови 
економіки, фінансова підтримка розвитку соціальної сфери і сфери послуг як 
місць докладання переважно жіночої праці. Крім перерахованих вище заходів, 
можна впливати на гендерні  стереотипи і через інші форми політики 
зайнятості - зокрема, через заохочення роботодавців, дії яких знижують 
показники гендерної сегрегації. Замість того щоб застосовувати санкції до 
роботодавців, які проводять політику дискримінації, можна шляхом надання 
субсидій підтримувати фірми, які домагаються позитивних зрушень в інтеграції 
жінок в чоловічі види зайнятості і підвищують оплату праці жінок щодо оплати 
праці чоловіків. Подібне субсидування могло б створити дієві ринкові переваги 
для подібних фірм і підвищити їх конкурентоспроможність на ринку. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

98 

 

ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Бойко С.С. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 

 

Сучасне світове ринкове господарство характеризується процесами  

глобалізації ринків, інтернаціоналізації підприємств, бурхливим розвитком 

інформаційних технологій. Для виживання в умовах ринкової конкуренції 

компанія має бути адаптивною, тобто здатною пристосовуватися до змін 

попиту. Тенденції останніх років свідчать про те, що кількість підприємств, 

занятих у секторі сільського господарства скорочується, натомість обсяги 

виробленої продукції зростають. Ці факти є доказом того, що рівень 

конкуренції між гравцями на ринку невпинно зростає. Як зростає і необхідність 

у використанні нового для українського інструментарію господарювання – 

логістики. Досвід закордонних учених підтверджує той факт, що застосування 

обґрунтованих методів логістики дозволяє знизити рівень витрат на 20%, 

товарні запаси - на 30-70%, скоротити час звернення товарів на 20-50%. Більш 

того, перелічені вище фактори мають важільне значення для злагодженого 

функціонування сільськогосподарських підприємств. Агрологістика – новий 

прикладний напрямок логістики, пов’язаний із застосуванням її положень і 

методів у сфері аграрного виробництва. В Україні агрологістика перебуває на 

початковому етапі розвитку. Разом із тим у розвинених країнах світу –

США, Канаді, Західній Європі, Австралії та ін. – давно оцінили високу 

ефективність використання логістичних підходів в агробізнесі. Сьогодні у 

багатьох країнах Європейського Союзу урядові структури беруть на себе 

ініціативну роль під час впровадження логістичних підходів у діяльність 

аграрних підприємств. Аграрна логістика як наука розробляє наукові принципи, 

методи, математичні моделі, що дають змогу планувати, контролювати й 

управляти транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними та 

нематеріальними операціями, що виникають у процесі доведення сировини та 

матеріалів до аграрного підприємства, організації виробничого процесу, 

доведення аграрної продукції до споживача відповідно до його вимог. Логіст на 

підприємстві аграрного сектору повинен максимально ефективно поєднувати 

всі види логістики на підприємстві, так як всі вони разом будуть давати 

максимальний результат для  впровадження раціональних форм матеріального 

забезпечення аграрних підприємств, виробництва та доведення до ринків збуту 

продукції. Таким чином, обґрунтоване оперування логістичною складовою 

діяльності підприємства стає одною із запорук його  продуктивного та 

довготривалого функціонування.  
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ Й 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗАРУБІЖНОГО РИНКУ 

Болдовська К.П., Андрєєва Д.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

м. Харків 
 
В умовах підвищеного ризику й істотного динамізму, притаманних 

середовищу міжнародного бізнесу, запровадження чи розширення зовнішньо-
економічної діяльності підприємства потребує добре обґрунтованого вибору 
нових зарубіжних ринків. Одним з основних критеріїв такого вибору виступає 
ринкова привабливість. 

На підставі проведеного аналізу наукових розробок з питань оцінки 
привабливості зарубіжного ринку пропонується визначення останньої як міри 
відповідності стану факторів зовнішнього ринкового середовища (ринкової 
доступності) можливості реалізації сукупного економічного інтересу підприємства, 
пов’язаних із виходом і стратегією його діяльності на цьому ринку. 

При цьому показник ринкової доступності зарубіжного ринку може бути 
визначений як відношення експертних оцінок можливостей проникнення 
підприємства на нього до експертних оцінок ринкових загроз. Своєю чергою, 
показник можливості реалізації сукупного економічного інтересу підприємства 
на зарубіжному ринку може бути визначений шляхом узагальнення експертних 
оцінок можливостей реалізації часткових інтересів підприємства на цьому 
ринку з огляду на імовірність їх реалізації та з урахуванням їх вагомості для 
суб’єкта господарювання. 

Конкретний перелік факторів, що являють собою ринкові можливості чи 
загрози, а також перелік часткових інтересів підприємства на зарубіжному 
ринку не є стандартизованим для кожного підприємства і може формуватись 
залежно від цілей та уподобань топ-менеджменту, галузевих чи інших 
особливостей ведення міжнародного бізнесу, наявної інформації тощо. 

Визначення найпривабливіших зарубіжних ринків здійснюється шляхом 
нанесення на матрицю «ринкова доступність – можливість реалізації 
економічного інтересу підприємства» розрахованих значень названих вище 
показників для кожного потенційного зарубіжного ринку. 

У контексті цього дослідження сукупність обраних для ведення 
зовнішньоекономічної діяльності привабливих зарубіжних ринків визначаємо 
як зовнішній ринок підприємства. Більш ефективне його опанування, на наш 
погляд, потребує сегментації (пропонується використання процедури кластерного 
аналізу), зокрема, в цілях розробки для кожного сегмента окремого маркетинг-
міксу, що враховує його особливості. 

У подальшому за результатами провадження експортної діяльності на 
виділених сегментах доцільно проводити оптимізацію структури зовнішнього 
ринку підприємства через упорядкування виділених сегментів за рівнем 
привабливості шляхом інтегрального оцінювання їх характеристик, зокрема, за 
такими показниками як обсяг експорту, рентабельність експортної продукції, 
ринкова частка підприємства, а також рівень маркетингового супроводження 
продукту підприємством на тому чи іншому сегменті зовнішнього ринку. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ 

ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

Бондаренко О.М. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Співпраця між рекламодавцем (інтернет-магазином) та рекламним 

агентством обов’язково повинна базуватися на договірних засадах. Для цього 

сторонам доцільно укласти посередницькій договір на розміщення реклами. 

Різновидом такого договору може бути договір доручення. Порядок укладання 

такого документа регулюють ст. 1000-1010 ГКУ. Для уникнення непорозумінь з 

контролюючим органами, в такому договорі слід максимально чітко та прозоро 

зафіксувати усі суттєві умови отримання послуг по розміщенню банера в 

інтернеті (місце розміщення, зображення, кількість, вартість і т.п.). 

В бухгалтерському обліку витрати на рекламу та дослідження ринку 

(маркетинг) відносять до витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16 «Витрати»). Тому їх 

обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут». Такі витрати визнають 

витратами того звітного періоду, в якому вони здійснені. 

Отримання рекламних послуг підтверджується первинним документом. 

Зазвичай такі послуги оформлюються Актом приймання-передачі рекламних 

послуг. Крім того, підтвердити достовірність отриманих рекламних послуг 

можна звітом. Цей документ (він не вважається первинним), завдяки вказаній у 

ньому додатковій інформації про господарські операції, дозволить інтернет-

магазину засвідчити реальний факт отримання послуг. Такий документ містить 

фото чи скріншоти, які підтвердять розміщення реклами (банерів) на веб-

сайтах. 

У податковому обліку податку на прибуток операції з отримання реклами 

відображаються за правилами бухгалтерського обліку. В частині ПДВ при 

отриманні рекламних послуг інтернет-магазин вправі їх включити до 

податкового кредиту на загальних підставах. 

Розглянемо короткий приклад. Інтернет-магазин замовив у рекламного 

агентства розміщення рекламного банера в мережі Інтернет. Вартість послуг 

становить 10 200 грн, в т.ч. ПДВ – 1 700 грн. 

 

Таблиця 1 – Облік витрат на розміщення банера у рекламодавця 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн 

1. Отримано від рекламного агентства акт про 

надання послуг з розміщення банера 93 631 8 500 

2. Відображений податковий кредит з ПДВ на основі 

зареєстрованої податкової накладної 641 631 1 700 

3. Оплачені послуги по розміщенню банера в 

інтернеті 631 311 10 200 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПОКАЗНИКИ 

Братков М.О., Білоцерківський О.Б. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

У роботі розглянуто значення та поняття міжнародної торгівлі, 

досліджено такі показники як експорт, імпорт, на підставі яких розраховано 

торговельне сальдо. Міжнародна торгівля є найбільш розвиненою формою 

традиційних міжнародних економічних відносин, на частку якої припадає до 

2/3 обсягу всіх транскордонних економічних потоків. Міжнародною торгівлею 

називають сферу міжнародних товарних відносин, специфічну форму обміну 

продуктами праці (товарами і послугами) різних країн. З іншого боку, 

міжнародна торгівля є сукупністю зовнішньої торгівлі всіх країн світу. 

Міжнародну торгівлю характеризують: експорт; імпорт; торговельний баланс; 

загальний обсяг зовнішньої торгівлі (зовнішньоторговельний обіг); загальний 

обсяг міжнародної торгівлі (світовий товарообіг). Експорт – це закупівля 

вироблених у країні товарів і послуг та вивіз їх за кордон з метою передачі у 

власність нерезидентам даної країни. Імпорт – це витрати окремих осіб, фірм та 

уряду даної країни на придбання товарів та послуг, що вироблені в інших 

країнах. Наприклад, розглянемо обсяги імпорту та експорту послуг в Україні за 

2008-2016 роки (табл. 1, [1]): 
 

Таблиця 1 – Обсяг експорту-імпорту послуг в Україні за 2008-2016 роки 

Рік 
Обсяг експорту, 

тис. дол. США 

Обсяг імпорту, 

тис. дол. США 

Торговельне сальдо,  

тис. дол. США 

2008 12260120,9 6481524,9 5778596 

2009 10129730,1 5186425,1 4943305 

2010 12324180 5467233,4 6856946,6 

2011 14180342 6214212,1 7966129,9 

2012 14096178,1 6650075,8 7446102,3 

2013 14233226,1 7523029,1 6710197 

2014 11520850,7 6373128,1 5147722,6 

2015 9736654,2 5523022,4 4213631,8 

2016 9867999,7 5326512,7 4541487 
 

Із табл. 1 слідує, що протягом 2008–2016 років, не зважаючи на зменшення на 

22% [2], зберігається активне торговельне сальдо зовнішньої торгівлі 

послугами. Це свідчить про те, що зовнішньоторговельні відносини позитивні 

для України. 

Література: 

1. Динаміка структури експорту-імпорту послуг [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd/dseip/dseip2007_u.htm. 

2. Білоцерківський О. Б. Статистика : текст лекцій / Білоцерківський О. Б.,  

Замула О. О., Ширяєва Н. В. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 96 с. 
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 Оцінка комерційної діяльності компанії з метою визначення її 
загального впливу на суспільство є основою соціальної відповідальності 
бізнесу в світі. До сфери соціальної відповідальності компанії відносять: 
соціальну відповідальність перед працівниками, охорону навколишнього 
середовища, поведінку компанії на ринку, залучення її до життя громадськості. 

 Як альтернатива ідеям споживчого суспільства, в останні роки стала 
формуватися концепція стійкого розвитку як модель соціально-економічного 
розвитку, при якій досягається задоволення життєвих потреб нинішнього 
покоління без вичерпання природних ресурсів і деградації навколишнього 
природного середовища для існування майбутніх поколінь. 

 Актуальність проблеми формування соціально орієнтованої 
економіки й соціально відповідального бізнесу проявляється в тому, що 
поступово суспільство починає усвідомлювати той факт, що не можна 
соціальну відповідальність обмежувати рамками добродійності з боку 
підприємців. Вирішенню проблем населення повинна сприяти нова концепція 
бізнесу, націлена на забезпечення конкурентоспроможності в умовах 
збереження екологічної безпеки й здоров'я людини, як окремого споживача так 
і суспільства в цілому. 

 Ця концепція складається з наступних по популярності заходів 
серед опитуваних респондентів: - регулярна виплата гідної заробітної плати 
співробітників, турбота про здоров'я й безпеку співробітників і членів їх родин 
(70%); - внесок у формування громадянського суспільства через партнерські 
програми й проекти розвитку місцевого співтовариства (50%); 49% 
респондентів бачать соціальну відповідальність бізнесу в створенні нових 
робочих місць, інвестиціях у розширенні виробництва і модернізації 
встаткування, підготовки та професійного вдосконалювання кадрів; ледве 
більш 40% виразили думку, що соціальна відповідальність виражається в 
дотриманні вимог законодавства - трудового, податкового, екологічного. 

 Соціальна діяльність більшості сучасних компаній обмежується 
корпоративним соціальним пакетом для працівників і благодійними 
пожертвуваннями. Успіх сучасної компанії у вирішальному ступені залежить 
від характеру трудових відносин. Нові умови господарювання диктують якісно 
нові відносини підприємця з найманими робітниками. Працівники прагнуть усе 
більш активно брати участь у виробничому процесі, реалізуючи свій 
інтелектуальний і творчий потенціал. Керівники сучасних українських 
компаній тільки останнім часом стали звертати увагу на необхідність 
соціального розвитку колективів, коли проблеми в економічній і соціальній 
сфері досить сильно загострилися. Для вирішення цих проблем необхідно 
впроваджувати різні інноваційні форми взаємодії бізнесу, влади й суспільства 
що дасть можливість підвищити економічний розвиток суспільства. 
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З 1жовтня 2018року вступає в дію Закон України «Про аудит фінансової 
звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.17 р. № 2258-VIII. Наведемо його 
основні тези: 

1) визначено нові правила аудиту фінансової звітності в Україні, які 
налаштовані на законодавство ЄС. Головним документом, який видає аудитор 
після закінчення аудиту фінансової звітності замість  аудиторського висновку 
буде аудиторський звіт. В Законі прописані вимоги до його складання (зокрема 
зміст розділів) та правила його підписання при проведенні аудиту; 

2) встановлюється новий порядок атестації аудиторів. Для заняття 
аудиторською діяльністю, фізична особа повинна бути внесена до Реєстру 
аудиторів. Для цього доведеться підтвердити високий рівень теоретичних знань 
та професійну компетентність шляхом здачі відповідних іспитів та пройти 
практичну підготовку щодо здійснення аудиторської діяльності в аудиторській 
фірмі. Періодичного або щорічного підтвердження своїх знань і отримання 
сертифіката надалі не потрібно, але вимагається постійне проходження 
професійного навчання; 

3) визначено, що всі суб'єкти, які можуть проводити аудит фінансової 
звітності, будуть міститися в одному Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності, а не як раніше - в п'яти. Він буде складатися з 4 
розділів, в кожному з яких буде міститися інформація про окремої категорії 
суб'єктів аудиторської діяльності; 

4) уточнено перелік неаудиторських послуг, які має право надавати 
аудитор підприємству, що представляє суспільний інтерес при аудиті його 
фінансової звітності. Встановлено граничну вартість таких послуг; 

5) обмежена терміном в 10 років тривалість обов'язкового аудиту 
фінансової звітності одного підприємства, а також уточнено механізм 
страхування відповідальності аудиторів, а саме: замість обов'язкового 
страхування вводиться страхування цивільно-правової відповідальності, як і 
вимагає Директива ЄС; 

6) підвищено контроль за здійсненням аудиторської діяльності. Тепер два 
органу будуть контролювати здійснення аудиту фінансової звітності та надання 
аудиторських послуг суб'єктами аудиторської діяльності та аудиторами: 
Аудиторська палата України і спеціально створений Орган громадського 
нагляду за аудиторською діяльністю. Він буде складатися з Ради нагляду над 
аудиторською діяльністю та Інспекції по забезпеченню якості. Остання буде в 
першу чергу здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг, які 
надаються підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

Фінансувати діяльність цих органів контролю будуть суб'єкти 
аудиторської діяльності шляхом сплати внесків по складеним аудиторським 
звітам і договорам з надання аудиторських послуг. 
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В сучасних умовах менеджмент національних підприємств вимушений 

застосовувати усі можливі інструменти підвищення конкурентоспроможності. 

Це пов’язано, по-перше, з загостренням конкуренції на міжнародному рівні, а 

по-друге, поглибленням економічної кризи, що зумовлює ще більше 

загострення боротьби на національному рівні. 

У широкому розумінні під конкурентоспроможністю підприємства слід 

розуміти його можливість та здатність створювати товари, властивості яких є 

більш привабливими у порівнянні з продукцією конкурентів [1]. З цього 

визначення можемо зробити висновок, що поняття конкурентоспроможності 

підприємства пов’язане з ефективністю та результативністю його діяльності.  

Одним з можливих інструментів підвищення ефективності господарської 

діяльності підприємства є застосування аутсорсингу бізнес-процесів. Поняття 

«аутсорсинг» описує множину форм співробітництва, пов'язаних з 

підвищенням конкурентоспроможності організації шляхом передачі майна, 

переведенням персоналу, перенесенням бізнесу в інші країни тощо.  

Основним критерієм для прийняття рішень про аутсорсинг традиційно 

вважається здешевлення вартості бізнес-процесу (переданої діяльності), тобто 

ситуація, коли оплата послуг постачальника становить меншу суму, ніж 

собівартість процесу. Проте джерелом підвищення конкурентоспроможності 

при аутсорсингу може бути не лише чинник витрат, а також: а) концентрація 

зусиль на вдосконалюванні продукту (процесу), що є основою конкурентної 

переваги; та б) професіоналізм постачальника, який створює більш 

конкурентоспроможний процес і результат його передає замовнику [2].  

Так, прикладом застосування аутсорсингу як засобу підвищення 

конкурентоспроможності за рахунок концентрації власних зусиль на більш 

перспективному напрямі було рішення ПАТ «ХАРП» про передачу у 

«виробництво на замовлення» серії кулькових підшипників Ningbo Tomzen Auto-
Bearings Mfg (Китай), і розвитку на власних потужностях виробництва більш 

технологічних і затребуваних ринком роликових підшипників, що дозволило 

набути конкурентних переваг без значних додаткових інвестицій.  
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В роботі розглянуто питання підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємств сфери послуг. Сучасна економічна ситуація потребує від 

підприємства негайного реагування на зміни в господарській ситуації з метою 

підтримання стабільного фінансового стану і поліпшення функціонування 

підприємства згідно зі зміною кон’юнктури ринку. Саме тому одним із 

найважливіших питань є підвищення ефективності використання сучасних 

інструментів у процесі забезпечення конкурентоспроможності на ринку послуг. 

Важливою особливістю послуги як економічного блага є те, що вона 

характеризується непостійністю якості. Це властивість обумовлюється тим, що 

в наданні послуги задіяний «живий» персонал, схильний до коливань настрою, 

втоми і т.ін. Крім того, використання «живих» співробітників веде до того, що 

клієнт може, в разі задоволення їх роботою, відчувати лояльність саме до 

конкретних працівникам, а не до сервісному підприємству; в результаті, в разі 

звільнення цього співробітника і переходу його в іншу організацію, клієнт може 

піти за ним. 

Обидва ці фактори несуть негативні наслідки. По-перше, неякісне 

надання послуги в силу прояву людського фактора тягне за собою 

незадоволеність клієнта і ризик фінансових втрат для підприємства. По-друге, з 

загальних соціально-економічних позицій, виникає небажана ситуація 

неповного задоволення запитів клієнта. По-третє, лояльність клієнта 

працівникові ставить, до певної міри, підприємство в залежність від цього 

працівника, і створює ризик втрати частини клієнтської бази в разі його 

звільнення. Рішенням зазначених проблем могла б стати автоматизація процесу 

надання послуги. 

Розвиток технологій розширює потенціал застосування засобів 

автоматизації в сервісній діяльності. Впровадження цих коштів йде від послуг з 

низьким рівнем персоналізації до послуг з високим рівнем персоналізації.  

Отже ефективність управління та підвищення конкурентоспроможності 

підприємств сфери послуг безпосередньо залежить від активного впровадження 

і використання різноманітних сучасних засобів автоматизації (спеціалізованих 

програмних продуктів, Інтернет-порталів, CRM-систем тощо). На базі 

проведеного дослідження можна визначити наступні основні напрямки 

підвищення ефективності функціонування підприємств сфери послуг в умовах 

сервісної економіки за умов активного використання інформаційних 

технологій: підвищення оперативності розміщення та пошуку інформації, 

активізації просування та збуту послуг, підвищення рентабельності роботи з 

клієнтами, рівня якості їх обслуговування.  
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 В работе рассмотрен методологический аспект классификации технологий 
в контексте формирования целостной, гибкой и динамичной инновационной 
системы, способной решать проблему технологического базиса общества. 

В современном мире научно-техническая политика считается 
обязательным элементом государственной политики любой промышленно 
развитой страны. 
 Следует отметить, что переход к новой модели инновационной системы, 
предполагает трансформацию всех ее системообразующих составляющих. 
 Инновационная система, являясь подсистемой экономики в целом, в 
зависимости от характера экономической системы приобретает особые, 
присущие данной системе черты. В условиях экономики развитие 
инновационной системы органически связано с развитием рынка инноваций. 

В современной научно-технической сфере получает развитие 
конкурентный рыночный механизм, непосредственным отражением 
совокупности рыночных отношений, складывающихся в инновационной сфере, 
является понятие «рынок инноваций» и «рынок технологических инноваций», 
наукоёмкой продукции [1]. Под рынком технологических инноваций, на наш 
взгляд, следует понимать совокупность рыночных отношений, возникающих в 
процессе создания, освоения, передаче и использования наукоемкой продукции. 

Как и другие секторы рыночной экономики, рынок технологических 
инноваций может нормально развиваться лишь при наличии определенных 
условий. Для его функционирования требуется, прежде всего, наличие 
многообразных форм собственности и создание рыночной инфраструктуры. 

Таким образом, инновации, являясь фактором экономического развития, 
выступают, прежде всего, как особая форма реализации предпринимательской 
активности. Вместе с тем, сама по себе предпринимательская активность 
далеко не всегда способна обеспечить производство и массовое 
распространение инноваций в масштабах экономической системы – 
необходимы механизмы поддержки инновационной деятельности, привлечение 
в инновационную сферу масштабных инвестиций [2]. 

В значительной мере инновационная активность в экономике будет 
способствовать созданию инновационно наполненной среды и формированию 
процесса инноватизации.  
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В ринкових умовах вітчизняним підприємствам легкої промисловості 

(зокрема виробникам одягу) буде надзвичайно складно вийти на ринки країн 

СОТ-ЄЕП в якості суб’єктів економічної діяльності, що самостійно визначають 

власну виробничо-збутову політику. Фактично, підприємства даної галузі уже 

набули досить чіткої ролі виконавців толінгових договорів, виконання яких 

підпадає під дію нормативно-правових актів, що регулюють «переробку на 

митній території». Сам факт розміщення замовлень з толінгової переробки 

іноземними підприємствами на виробничих потужностях вітчизняних швейних 

підприємств означає наступне: 

– виробничі потужності окремих вітчизняних підприємств-виробників 

одягу, ступінь їх фізичного та морального зносу, технологічний рівень 

виробництва відповідають вимогам іноземних замовників щодо виробництва 

продукції, 

– персонал окремих підприємств достатньо компетентний для 

забезпечення виконання підприємством своїх обов’язків за  договором 

(виробництво продукції, перевірка її якості, юридичний, митний та інший 

супровід виконання договору); 

– система контролю якості виробництва та готової продукції на окремих 

вітчизняних підприємствах достатньо ефективна, щоб забезпечити дотримання 

визначеного іноземною компанією-замовником рівня якості, або принаймні, 

мінімізувати обсяг браку до рівня, що виключає істотне зменшення прибутку 

вітчизняної фірми чи її іміджу в очах замовника або інших клієнтів; 

– діловий імідж окремих вітчизняних підприємств достатньо високий для 

виокремлення їх маркетинговим відділом замовника в процесі здійснення 

останнім маркетингового дослідження щодо пошуку можливих аутсорсерів- 

виробників; 

– ціна, яку правлять вітчизняні підприємства за переробку давальницької 

сировини, нижча ніж у конкурентів – за інших рівних умов (якість переробки, 

митні, трансакційні, логістичні та інші витрати замовника тощо). 

 У вітчизняній традиції дослідження зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств та способів її розвитку склалась певна тенденція – зараховувати до 

списку можливих способів вирішення проблем підприємств в умовах 

вітчизняного економіко-правового середовища створення на рівні державних 

органів та органів місцевого самоврядування певних інституцій чи організацій, 

що будуть виконувати підтримуючу функцію для здійснення підприємствами- 

експортерами зовнішньоекономічної діяльності.  
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У роботі розглянуто розвиток малого та середнього підприємництва в 
Україні. Розвинутий малий та середній бізнес – показник сильної економіки. 
Навіть в країнах ЄС малий та середній бізнес відіграє важливу роль в економіці 
та показниках ВВП. У нашій країні приблизно 79% робочих місць працює в 
МСП, серед підприємств складає 98,8% (рис. 1).  
 

 
Рис. 1 – Статистика МСП в Україні 

 

Не зважаючи на те, що порівняно з іншими розвиненими країнами в 
Україні більша кількість малих та середніх підприємств, краще від цього не 
стає. Причина цього – ефективність таких підприємств. Наприклад, за даними 
ООН на малих та середніх підприємствах задіяно приблизно 50% трудового 
персоналу та виробляється 30-60% ВВП країни. В цей час в Україні показник 
ВВП від МСП складає 15%, а частина експорту 16%, що робить нашу країну 
відсталою. Так в чому причина такого відставання? Це дорогі кредити та мале 
стимулювання підприємств з боку держави. В розвинених країнах вже давно 
кредити не перевищують 2%, порівняно з 20% в Україні. Саме неспроможність 
взяти дешевий кредит в банку стримує підприємців. Щоб вирішити цю 
проблему, можна перейняти досвід Ізраїлю та Польщі. Держава створює 
венчурні фонди, які інвестують в різні стартапи. Зараз в Польщі держбанк 60% 
всіх кредитів видає саме малому та середньому бізнесу. Максимальна сума 
такої гарантії – до 1 мільйона євро, а ціна – в перший рік безкоштовно, в другий 
– 0,5%. Зараз єдине, на чому треба країні сфокусуватися – це створення та 
стимулювання дешевих кредитів для бізнесу та використання міжнародних 
програм ЄС. Таким чином, розробивши необхідну стратегію стимулювання та 
розвитку малого та середнього бізнесу, економіка України зможе змінитися в 
кращу сторону. 

 
Література: 
1. Грошово-кредитна та фінансова статистика – процентна ставка [Електронний 
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https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#2 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#2


ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

109 

 

ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ ІНТЕГРОВАНОЇ 
ЛОГІСТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ 

Волоснікова Н.М. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Модель системної динаміки інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах складається з набору абстрактних елементів, що представляють 
деякі характеристики модельованої системи. Форрестер Д. виділяє наступні 
типи елементів: 1) рівні – характеризують накопичені значення величин 
усередині системи і являють собою значення змінних, що накопичені в 
результаті різниці між вхідними та вихідними потоками; 2) потоки – швидкості 
зміни рівнів; 3) функції рішень – функції залежності потоків від рівнів; 4) 
канали інформації – з’єднують функції рішень з рівнями; 5) лінії запізнювання 
– служать для імітації призупинення потоків; 6) допоміжні змінні – 
розташовуються в каналах інформації між рівнями і функціями рішень. 

Застосування класичних методів вимірювання обсягу інформаційних 
потоків в бітах тягне за собою практично нездоланні труднощі, пов’язані з 
різноманітністю самої системи інтегрованої логістизації процесів і зовнішнього 
середовища прямого та непрямого впливу на логістичну систему. Рішенням в 
цьому випадку може бути розгляд змінних рівнів як показників відносної 
забезпеченості системи управління інтегрованої логістизації процесів 
інформацією при заданому попередньому обсязі знань, який необхідний для 
здійснення максимально ефективного управління інформаційними потоками 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Ця величина може бути як 
стійкої (константою), так і нестійкою, зміни якої визначаються динамічністю як 
зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу на логістичну систему, 
так і самою системою інтегрованої логістизації процесів. 

Допоміжні змінні моделей системної динаміки інтегрованої логістизації 
процесів, на відміну від рівнів, являють собою миттєві характеристики стану 
модельованої системи. У силу цього стосовно до інформаційним потокам вони 
можуть являти собою значення конкретних показників, використовуваних 
системою управління інтегрованої логістизації процесів у процесі прийняття 
рішень. Вони можуть відображати інформацію як про зовнішнє середовище 
прямого та непрямого впливу на логістичну систему, так и про внутрішнє 
середовище логістичної системи.  

Відповідно до методу системної динаміки інформаційний потік 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах можна розглядати як 
процес переміщення інформаційних ресурсів між логістичними системами, 
тобто з однієї категорії в іншу. Модель системної динаміки інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах складається з декількох цілісних 
непересічних ланцюгів пов’язаних інформаційними потоками. Взаємозв’язок 
інформаційних потоків системи здійснюється за допомогою взаємного впливу 
їх темпів, а також через вплив рівнів одного інформаційного потоку на темпи 
іншого. 
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Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) не є окремою групою 
активів, хоча є невід’ємною і важливою частиною активів більшості підприємств. 
Вони згадуються у двох ключових нормативних документах, що регулюють 
бухгалтерський і податковий облік основних засобів (ОЗ): П(С)БО №7 «Основні 
засоби» і Податковому  кодексі України (ПКУ). Формально, можна вважати, що 
МНМА входять до складу ОЗ, хоча є суттєві нюанси. Згідно з П(С)БО №7, усі 
основні засоби поділені на 2 частини, перша з яких називається «Основні засоби», 
а друга – «Інші необоротні матеріальні активи». МНМА є другою з семи груп 
інших необоротних матеріальних активів. П(С)БО №7 визначає, що до МНМА 
належать предмети, первісна вартість яких не перевищує 1000 грн., без ПДВ, хоча 
ця норма застаріла. У ПКУ МНМА – це 11 група ОЗ, для якої, проте, не 
встановлені мінімально допустимі строки корисного використання. З ухваленням 
ПКУ, у 2011 р. змінився критерій мінімальної вартості для об’єктів ОЗ, з 1000 грн. 
до 2500 грн., без ПДВ. З 1 вересня 2015 р. ця величина зросла з 2500 до 6000 грн. 
Тобто, ОЗ у податковому обліку вважаються тільки ті об’єкти необоротних 
активів, вартість придбання або виготовлення яких, з урахуванням релевантних 
витрат, але без ПДВ, перевищує 6000 грн., або 7200 грн. з ПДВ. Такий вартісний 
критерій слід було б використовувати і у бухгалтерському обліку. Більш дешеві 
об’єкти необоротних активів, крім бібліотечних фондів, слід відносити до МНМА. 
До них тепер входить велика кількість предметів, що традиційно вважались ОЗ: це 
більшість принтерів, сканерів, копірів, моніторів, мобільних телефонів, факсів, 
кондиціонерів, значна частина офісних меблів, деякі холодильники, ноутбуки, ПК, 
тощо. Облік МНМА суттєво спрощений порівняно з ОЗ, перш за все тому, що, 
хоча вони і амортизуються, і П(С)БО №7 навіть дозволяє використання для них 
лінійного і виробничого методів нарахування амортизації, у п. 27 для них 
визначено т.з. методи 50/50 і 100% амортизації. Перший дозволяє амортизувати 
50% первісної вартості об’єкта МНМА у першому місяці його експлуатації, і інші 
50% - в останньому. Найбільш доцільним у більшості випадків є використання 
другого методу, коли у місяці, в якому об’єкт МНМА вводиться в експлуатацію, 
амортизується, фактично, списується на  витрати періоду, 100% його первісної 
вартості. Це дозволяє практично не амортизувати такі МНМА автоматично робить 
їхню залишкову вартість при списанні нульовою, що додатково спрощує облік. У 
податковому обліку, оскільки мінімальні строки експлуатації для МНМА не 
встановлені, також використовують методи 50/50 і 100% амортизації. 
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ЗМІНА СТРУКТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ ЯК ЗАПОРУКА 
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Гаврись О.М., Гаврись П.О. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 

Хереус Холдінг ГмбХ, м. Ханау  
 

Важливим фактором, що впливає на рівень та динаміку економічного 

зростання, є структура та динаміка зміни торговельного балансу країни. 

Зовнішньоекономічна політика країни має бути спрямована, зокрема, на 

досягнення позитивного сальдо торговельного балансу, адже це є свідченням 

того, що економіка здатна акумулювати грошові ресурси. Ці ресурси будуть 

спрямовані не лише на пожвавлення внутрішнього попиту, але і на інвестиції, 

які в свою чергу стануть двигуном подальшого зростання. Оскільки сальдо є 

функцією від експорту та імпорту, то два основні напрямки досягнення та 

максимізації позитивного сальдо торговельного балансу – це збільшення 

експорту та зниження імпорту.  

Аналіз динаміки зміни сальдо торговельного балансу України за останні 

15 років (з 2001 по 2016 рр.) свідчить про те, що у 2015-2016 рр. вперше з 

2004 р. було досягнуло позитивного сальдо [2]. В той же час, більш детальне 

дослідження структури експорту та імпорту показує, що цей результат було 

досягнуто виключно шляхом зменшення імпорту. Зокрема, у 2016 р. імпорт 

знизився рівно вдвічі по відношенню до 2013 р. – до $38,46 млрд [2]. При цьому 

імпорт енергоносіїв знизився на 72% - з $21,27 млрд. до $ 5,93 млрд [2]. Це, 

безперечно, є позитивною новиною, однак різке зниження було досягнуто не за 

рахунок успішних структурних реформ, а завдяки, зокрема, глобальному 

зниженню цін на енергоносії. Так, середня ціна за барель нафти впала у 2016 р. 

порівняно з  2013 р. з $104 до $43 [1]. Іншим фактором стало зниження 

споживання через зменшення ВВП України майже вдвічі за той же період – з 

$183,31 млрд. до $93,27 млрд, а також через втрату контролю над часткою 

територій та відтік населення з України. З 2013 по 2016 рр. експорт теж зазнав 

стрімкого зниження – з $63,32 млрд. до $38,13 млрд [2]. Втім, за рахунок 

зростання експорту сільськогосподарської сировини зниження було не таким 

стрімким як зниження імпорту. 

 Сировинний та низькотехнологічний характер економіки України заважає 

досягненню сталого економічного зростання. Метою державної політики має 

бути не просто досягнення позитивного торговельного сальдо, а радикальна 

зміна структури торговельного балансу. Шляхами досягнення цих кроків 

можуть стати, зокрема, захист вітчизняного товаровиробника, удосконалення 

інструментів обмеження імпорту, покращення інвестиційного клімату, 

стимулювання інноваційної діяльності, тощо. 
 

Література:  

1.  www.indexmundi.com  

2.  www.trademap.org  

http://www.indexmundi.com/
http://www.trademap.org/
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ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ 

Гаврись О.О. 
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«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Україна – одна з найбільших європейських держав, територія якої 
неоднорідна за природними умовами і ресурсами, щільністю і складом 
населення, рівнем і структурою розвитку господарства та іншими фактрами. 
Все це є об’єктивною основою для розвитку внутрішньодержавного 
територіального поділу праці, на базі якого формуються своєрідні природно-
господарські утворення – цілісні частини території країни, яким властиві такі 
ознаки як спеціалізація, комплексність та керованість – так звані економічні 
райони [1]. Їх виділення, вивчення та прогнозування розвитку і лежить в основі 
економічного районування, сутність якого полягає у науково обґрунтованому 
поділі країни на економічні райони, що склалися історично або сформувалися в 
процесі розвитку продуктивних сил. 

Модель оптимального функціонування економіки регіонів потребує 
детального аналізу та обліку специфіки їхніх ресурсних можливостей. При 
наявності великої території з різними природно-кліматичними умовами та 
особливостями соціально-економічного розвитку раціональне розміщення 
продуктивних сил, яке б дозволило підвищити ефективність виробництва і 
використання природних і економічних ресурсів, можна забезпечити лише за 
допомогою економічного районування. В сучасних умовах економічне 
районування розглядають як засіб управління господарством у територіальному 
розрізі та основа для розробки і впровадження державної регіональної 
економічної політики [2].  

Державна політика повинна сприяти створенню найліпших умов для 
економічного розвитку й підвищення рівня життя в усіх частинах України, що 
призвело б до максимального зростання обсягу національного доходу та до 
вирівнювання економічного потенціалу регіонів, а також впровадження 
сучасних екологічних стандартів. Регіональні диспропорції та нерівність 
соціально-економічного розвитку призводила і призводить до напруженості та 
загострення протиріч у державі. Нинішня надскладна економічна та політична 
ситуація в Україні зумовлена в тому числі й не достатньо ефективною 
політикою регіонального розвитку останніх десятиріч.  

Таким чином, економічне районування – головна передумова дієвого 
регіонального планування, метою якого є покращення територіального 
управління і регулювання, полегшення проведення регіональної політики, 
підвищення ефективності використання ресурсного, виробничого і науково-
технічного потенціалу регіонів і всієї країни. 

 
Література: 
1. Мацеха Д.С. Історико-етнографічний розвиток районування в Україні /Д.С. Мацеха, 

О.П. Костик // Збірник наукових праць ХНУ за 2012-2013 роки. – 2013. – С. 93-95. 
2. Мазур А.Г. Проблематика економічного районування в сучасному регіональному 

вимірі / А.Г. Мазур // Зб. наук. пр. ВНАУ. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 2. – С. 3-11. 
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РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА: ДИНАСТІЇ ЧИ НЕПОТИЗМ  
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м. Харків 
 

Ще за радянських часів поняття «робоча династія» було загальновідомим 
і тлумачилось як люди, що продовжують справу попередників свого роду. 
Зазвичай, це стосувалося виробництва, активно пропагувалося і заохочувалося. 
Згодом таке явище було названо «ідеологічним проектом радянської держави». 
Однак, зміна економічної формації у країні призвела до трансформаційних змін 
в усіх аспектах суспільного життя. Масштабне скорочення виробництва, 
знищення цілих галузей, переорієнтування на аграрний сектор нівелювало 
значення самого поняття «робоча династія». Проте, широко розповсюдилося 
таке явище як непотизм.  

«Непотизм (від лат. Nepos–«родинне» або nepotis–«онук»,«племінник») – 
надання родичам або знайомим посад незалежно від їхніх професійних 
здібностей. Різновид фаворитизму. Інша назва – кумівство. Походить від 
практики роздачі римськими папами прибуткових посад, вищих церковних 
звань чи земель близьким родичам» [1]. Сьогодні це явище, як різновид 
корупції, стало притаманним сучасній Україні і, перш за все, воно стосується 
владних структур усіх рівнів управління усіх сфер діяльності, пов’язаних з 
перерозподілом держресурсу на власну користь та на користь свого клану. 

Ельвіра Молдован, старший науковий співробітник НДІ фіскальної 
політики університету ДФСУ, зазначила, що «… уся справа в українській 
ментальності. Кожна людина, яка отримує владу, буде зловживати нею, доки не 
досягне максимального результату на власну користь» [2].   

«У такій ситуації можна спостерігати наступну закономірність: людина 
починає ототожнювати себе з тією посадою, яку вона займає. Відбуваються 
деструктивні зміни самої особистості. І чим більш низький моральний та 
інтелектуальний рівень посадової особи, тим більшими є ці руйнівні 
трансформації. І це стосується вже не тільки особистості, а й країни в цілому, 
оскільки «… неможливо побудувати ефективну економіку без морального 
виміру усіх учасників процесу» [3, с. 193], якщо ми дійсно прагнемо зберегти 
гідний людський капітал – основу розвитку країни» [4].   

 
Література: 
1. Електронний ресурс. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
2. Біляковська Х. Експерт пояснила всі плюси та мінуси «кумівства» в українських 

реаліях. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://expres.ua/digest/2017/04/14/237710-
ekspert-poyasnyla-vsi-plyusy-minusy-kumivstva-ukrayinskyh-realiyah 

3. Гармаш С. В. Оцінка соціально-економічної ситуації на основі аналізу 
статистичних показників (на прикладі України) / С. В. Гармаш // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: 
Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. - № 66 (1039) - С. 
190-195.  

4. Гармаш С. В. Непотизм як руйнівна сила не тільки для особистості, а й для держави 
в цілому / С.В. Гармаш // Труди VIII-ої науково-практичної Internet-конференції студентів та 
молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, 
перспективи, ефективність «Форвард-2017» 27 грудня 2017 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017 р. 
– С. 14-15.  
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м. Харків 

 

Одним з пріоритетних наукових напрямів в житлово-будівельній галузі є 

розробка нормативно-правової бази, зокрема щодо класифікації будівель i 

споруд. Комплексне вивчення цього питання дозволяє класифікувати житловий 

фонд за певними економічними, нормативними, правовими, соціальними та 

техніко-технологічними ознаками. Разом з тим класифікаційні ознаки 

житлового фонду з погляду управління ним ігноруються сучасною практикою. 

Отже нами запропоновано враховувати рівень комерціалізації житла при 

формуванні механізмів його відновлення, що дозволить «увімкнути» 

мотиваційну складову в організаційно-фінансове забезпечення відновлення 

житлового фонду, надасть можливість забезпечити тимчасовим житлом 

переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської 

областей, яких лише у Харківській області нараховується близько 180 тисяч 

осіб. 

Окремим питанням у розгляді регіонального житлового фонду як 

капіталу та об’єкта інвестування є незавершене будівництво («заморожений, 

дисконтний капітал» та специфічний об’єкт інвестування), залучення якого у 

господарський обіг житлової сфери регіону повинно стати «локомотивом» у 

вирішенні організаційно-фінансових задач в процесі відновлення житлового 

фонду. 

У ході реформування міського управління й господарства в системі 

розвитку факторів виробництва житлового сектора регіональної економіки 

продовжує залишатися актуальною проблема дефіциту підготовлених до 

ринкових умов управлінських і робочих кадрів. Сформована ситуація вимагає 

невідкладних стратегічних підходів до організації, управління та навчання 

персоналу у житлово-будівельному й ремонтно-експлуатаційному секторах 

житлової сфери.  

На сучасному етапі формування ринкових відносин в містобудуванні та 

землекористуванні важливою проблемою залишається проблема підвищення 

економічної ефективності використання територіальних ресурсів населених 

пунктів у різних сферах господарської діяльності. Так, організаційно-

економічне забезпечення процесу відновлення міського житлового фонду 

потребує визначення на науково-методологічному, інституційному та 

законознавчому рівнях оптимальних схем використання ресурсу «земля», що 

дозволить поширитися перспективним напрямам удосконалення регулювання 

розвитку регіонів. Одним з таких напрямів у регулюванні регіональних 

земельних відносин є девелоперська діяльність.  

Нами запропоновано та обґрунтовано варіанти організації процесу 

реконструкції забудованих кварталів з переселенням громадян із застарілого 

житлового фонду. 
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Сучасний період стану української економіки потребує активізації участі 
всіх інтелектуальних ресурсів національної економічної системи. Ці ресурси 
необхідно визначити, оцінити і розкрити, щоб в практичній економічній 
діяльності ефективно використати їх потенціальні можливості. Активізація 
інноваційної діяльності виступає необхідною умовою подальшого якісного і 
кількісного розвитку національної економіки. Реалізація інноваційного 
потенціалу національної економіки та забезпечення його зростання з метою 
отримання соціально-економічної віддачі є основним фактором розвитку 
зазначеної економічної системи в сучасних умовах. Тому важливим є 
розглянути питання оцінки інноваційного потенціалу. Метою оцінки 
інноваційного потенціалу є можливість визначення напрямків інноваційного 
розвитку, що забезпечують можливості істотно підвищивши стійкість і 
гнучкість економічної системи по відношенню до змін у зовнішньому 
середовищі. За допомогою аналізу показників інноваційного потенціалу 
економічної системи, можливо: 
- провести адекватну оцінку стану і готовності зазначеної системи до 
активізації інноваційних процесів; 
- проаналізувати і спрогнозувати тенденції розвитку, виявити основні переваги 
і «слабкі» місця; 
- підготувати рекомендації щодо формування інноваційної стратегії 
економічної системи і механізму її реалізації, яка дозволить зміцнити ринкові 
позиції даної системи; 
- формувати і вдосконалювати інформаційні потоки для збільшення 
ефективності прийнятих управлінських рішень. 
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Кадрове забезпечення є складовою частиною всієї управлінської 

діяльності. Окрім цього, раціональне кадрове забезпечення підприємства 
відіграє важливу роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва та 
рівня життя всього населення. 

У результаті опрацювання наукової літератури позиції науковців щодо 
трактування поняття «кадрове забезпечення» можна вирізняти за двома 
основними підходами – широкому та вузькому, у межах яких простежуються 
окремі спрямування.  

Згідно широкого підходу  «кадрове забезпечення» розуміється як кадри 
підприємства, сукупність постійно працюючих працівників, які мають 
необхідну професійну підготовку, практичний досвід, навики роботи. 

Такий погляд є узагальненим та не може бути прийнятим як самостійний 
в управлінському процесі, оскільки не достатньо відображає відповідність 
кадрового забезпечення базовим функціям управління, якісне розподілення 
кадрових ресурсів та їх потенціал. 

Вузький підхід, розглядає кадрове забезпечення  у розрізі індивідуальних 
трудових потенціалів окремих працівників. При цьому розуміння кадрового 
забезпечення за цим підходом різняться відповідно до функціонального та 
якісного наповнення персоналу. 

Для визначення оптимальної сутності категорії «кадрове забезпечення» 
доцільно в першу чергу звернути увагу на сучасні вимоги до вітчизняних 
суб’єктів господарювання та відповідно працівників. Головною особливістю 
сьогодення, на наш погляд, є стратегічна орієнтація діяльності підприємств. 

Беручи до уваги те, що стратегія у сучасній науці розглядається як 
результат, як сукупність взаємозалежних рішень, що визначають пріоритетні 
напрямки використання ресурсів, зусиль підприємства для реалізації його місії, 
забезпечення довгострокових конкурентних переваг на цільових ринках, як 
засіб реалізації інтересів підприємства, кадрове забезпечення є ключовим у її 
реалізації. 

Від якості персоналу, управлінської волі керівників, щільності 
організаційних зав’язків та сили корпоративної культури залежить ступінь 
реалізації стратегії та її відповідність первісним завданням у довгостроковій 
перспективі. Оскільки сам персонал є безпосереднім виконавцем стратегічних 
змін та одночасно основним джерелом опору їм й відповідно загрозою 
реалізації стратегічних напрямів на підприємстві. 

Базуючись, на цьому, під кадровим забезпеченням пропонується розуміти 
окрему управлінську функцію, яка реалізується шляхом гнучкої багатоетапної 
кадрової політики (підбір, поточне оцінювання, мотивація персоналу) та 
формується відповідно до стратегічних задач підприємства. 
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Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від певних 

чинників. Один із них це стан основних засобів підприємства. Головними 

проблемами є їх збереження та переоснащення для подальшої роботи на 

підприємстві. Збільшення обсягу виробництва відбувається завдяки 

ефективному використанню основних засобів. Таким чином, проблема 

ефективності стає на перший план у процесі вивчення і дослідження роботи 

підприємств. 

У ході аналізу техніко-економічного стану основних засобів ПАТ 

«Бісквіт-Шоколад» було виявлено ряд слабких сторін підприємства. Найбільш 

пріоритетною проблемою для вирішення, на нашу думку, є збільшений 

коефіцієнт зносу основних засобів, котрий сягає 73%. 

Виходячи з цієї інформації та з аналізу вартості основних засобів і 

амортизаційних відрахувань у структурі виробничих фондів було 

запропоновано провести заходи з організаційних змін з підвищення 

ефективності використання основних засобів у структурі виробничих фондів 

«транспортні засоби», а саме реструктуризація основних засобів, що 

відносяться до транспортирних з метою створення дочірнього підприємства з 

перевезення, що має функціонувати з корпорацією за основі аутсорсингу на 

особливих ексклюзивних умовах.  

 Аутсорсинг - це цілеспрямоване виділення окремих бізнес процесів та 

передача їх реалізації на договірній основі іншим організаціям, що 

спеціалізуються у конкретній області й мають відповідний досвід, знання, 

технічні засоби. 

Враховуючи, що дочірне транспортне підприємство буде співпрацювати з 

ПАТ «Бісквіт –Шоколад» на ексклюзивних умовах, вартість перевезень буде 

нижче ринкової. Загальна річна сума витрат на вантажоперевезення приблизно 

буде складати 100000 грн, це може вплинути  на зміну собівартості продукції 

Також можливий варіант для дочірнього підприємства полягає у наданні 

транспортних послуг іншим компаніям на умовах аутсорсингу та у подальшому 

розширення, як незалежної транспортної компанії в умовах концерну ПАТ 

«Бісквіт-Шоколад». 

В результаті впровадження даного проекту передбачається зниження 

коефіцієнт зносу підприємства на 3%  при порівняно невеликих витратах. Ці 

зміни дадуть змогу корпорації більше зосередити увагу на виробничій 

діяльності та дадуть можливість дочірньому підприємству отримувати дохід від 

співпраці з іншими компаніями, котрі зацікавлені в вантажоперевезеннях.  
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г. Харьков 
 

Управление продажами интернет магазина – это  выявление слабых мест 

в его функционировании, разработка стратегии исправления ошибок, 

постоянная работа по наполнению сайта уникальным контентом и 

использование функционала, повышающего удобство обслуживания 

покупателей и увеличивающего скорость исполнения заказов, взаимодействие с 

поставщиками, усовершенствование логистики, урегулирование вопросов 

прохождения платежей, возврата и замены товара в соответствии с законом о 

защите прав потребителе.  

Лишь тот интернет-магазин, где каждому этапу работы уделяется 

должное внимание, успешен и популярен у потребителей. Закон С. Бира гласит: 

улучшение работы одного из элементов системы не приводит к улучшению 

работы системы в целом.  

Конкурентоспособность и прибыльность интернет-магазина напрямую 

зависит от того, как выстроены отношения с клиентами. 

Контролировать работу с клиентами, упорядочить и планировать ее 

помогает, широко используемая в настоящее время, CRM-система (Customer 

Relationship Management или Управление отношениями с клиентами). Это 

прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 

частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 

улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах 

и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-

процессов и последующего анализа результатов. 

Каждая CRM-система – это воплощение видения разработчиков того, как 

нужно работать с клиентом. В ней заложено множество готовых инструментов, 

которые позволяют перевести работу на качественно новый уровень. Например, 

интеграция CRM-системы с телефонией позволяет фиксировать все звонки, 

запоминать все новые контакты и анализировать качество работы отдела 

продаж с лидами. Внедрение CRM-системы позволяет получить не только 

инструмент, но и помощь, взгляд разработчиков на то, как должен работать 

отдел продаж. В свою очередь при разработке CRM-системы обычно 

опираются на лучшие практики, на экспертов в вопросах работы с клиентами. А 

потому если вы будете активно использовать предоставляемые CRM-системой 

инструменты, то и работа вашего отдела продаж также будет 

оптимизироваться. Различные инструменты системы сами подсказывают, какие 

шаги стоит сделать в процессе оптимизации работы с клиентами. Инновации не 

стоят на месте, соответственно и управление интернет-продажами всегда 

только совершенствуется на высоком уровне. 
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В роботі проведено аналіз інвестицій як одного з чинників економічного 

зростання, всебічне розкриття механізму його впливу на економічний розвиток 

країн Європи, а також визначення однієї з можливих стратегій використання 

інвестицій для забезпечення довгострокового, ефективного та якісного 

економічного зростання даних країн. 

Усім відомо, що інвестиції є одним з найважливіших елементів, на якому 

грунтується економіка і добробут держави, розвиток виробництва, 

підприємництва і бізнесу. Одним з найголовніших критеріїв оцінювання країни 

з ринковою економікою є інвестиційна привабливість. Інвестиційна 

привабливість – це  сукупність об'єктивних і суб'єктивних характеристик 

об'єкту інвестування, що обумовлюють в сукупності потенційний 

платоспроможний попит на інвестиції в цю країну, регіон, галузь, підприємство 

(корпорацію). Базовими факторами і показниками для присвоєння країні 

інвестиційного рейтингу є фінансовий стан країни, її економічні і соціальні 

показники, політична ситуація в країні. Враховуються при розрахунках і 

оцінках платоспроможність країни, величина зовнішнього і внутрішнього 

боргу, стабільність курсу національної валюти, величина експорту та чистого 

експорту, величина золотовалютних резервів, рівень інфляції, стан бюджету і 

ін. Беруться до уваги стабільність зростання економіки (ВВП), а також 

політична і соціальна стабільність. 

Не дивлячись на дійсні геополітичні ризики Європа продовжує активно 

приваблювати інвесторів з усього світу. Кожен рік Прямі Іноземні Інвестиції 

вкладаються в рекордну кількість проектів. Сьогодні європейські країни 

роблять усе можливе у рамках антимонопольного законодавства ЄС, щоб 

підвисити інвестиційну привабливість за рахунок фінансового сприяння та 

податкових пільг. Вступ ще 11 країн Центральної Європи в ЄС відкрило перед 

зарубіжними інвесторами цілий ряд можливостей. Сьогодні Центральна Європа 

відіграє значну роль як на європейському просторі, так і в міжнародному 

бізнесі. Також для залучення іноземних інвесторів багато країн Центральної 

Європи вдалися до різкого зниження податкових ставок, тобто створили 

сприятливий податковий клімат.  Таке суттєве скорочення ставок в області 

корпоративного оподаткування стає рушійною силою, яка впливає на 

прийняття рішень про переміщення виробництва і сервісної діяльності в 

Центральну Європу.  

Таким чином,  на теперішній час країни  Центральної та Східної Європи 

залишаються високо конкурентноздатними та привабливими для іноземних 

інвесторів. 
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«Мир вступает в новую экономическую эпоху, очертания которой еще 
смутны, однако суть ясна – лидерство смогут удержать только страны и 
регионы, способные к быстрому технологическому развитию», – так отметила  
газета "Уолл-стрит джорнэл Юроп". К аналогичному выводу склоняется и 
мировой частный инвестиционный капитал [1]. Таким образом, важность 
инновационной, деятельности для стабильного экономического развития в 
настоящее время признается не только в развитых странах, но и в большинстве 
государств мира. Однако реализация Украиной возможностей инновационных 
достижений существенно затрудняется длительное время рядом факторов, не 
меняющихся до настоящего времени.  В 2009 году П.М. Цыбулев  таковыми 
назвал: проблемы финансирования, несовершенство законодательства и 
отсутствие эффективной инфраструктуры для инноваций.  Так, в 2009 году 
удельный вес выполненных научных и научно-исследовательских работ в ВВП 
составлял 0,95%;  в 2015 – 0,68%; удельный вес реализованной инновационной 
продукции в объеме промышленности соответственно 4,8% и 2,3%. По 
сообщению «Интерфакс Украина» в 2016 году на науку и проведение 
исследований в Украине потратили не более 0,3% ВВП. Для сравнения в 
Беларуси этот показатель 0,52% [2]. Большинство зарубежных и отечественных 
ученых решение этих проблем видят во внедрении процесса трансфера 
технологий –  ключевого фактора развития как национальной, так и мировой 
экономики в целом. При этом акцент делается на коммерциализацию 
технологий (исследований и разработок) по логической цепочке «наука – 
технология – деньги» в ходе которой научный результат или технологическая 
разработка реализуются с получением коммерческого эффекта как для 
потребителя новации, так и  исследователя. В целом, несмотря на отличия в 
подходах, можно выделить следующие этапы процесса коммерциализации: 
формирование и продвижение коммерческого предложения;  защита прав на 
объекты интеллектуальной собственности – результаты научно-технической  
деятельности; получение выгод от результатов научно-исследовательской 
деятельности. Устранение факторов тормозящих инновационные процессы 
позволит приостановить снижение показателей уровня наукоёмкости 
национальной экономики.  Ведь критическая точка в 1,7% ВВП, ниже которого 
наука якобы теряет свою производительную силу, не так уж и далека. 
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В современном мире достижение информационной безопасности всего 
предприятия является сложной, но необходимой задачей. Пользователи 
критически зависят от информации. По этой причине взаимосвязь 
государственного и частного сектора становится все более важной. В то же 
время организации заинтересованы о защите секретной и конфиденциальной 
информации, об обеспечении целостности и аутентичности, контроле доступа к 
информации и систем сетей, которые обрабатывают и транспортируют эту 
информацию. Необходимо разработать систему, в которой рассматриваются 
концепции и технологии, которые формируют создание технических контрмер 
для развития эффективной сетевой безопасности. Конкретные области, 
подлежащие рассмотрению, включают следующие: 1.Фундаментальные 
службы безопасности – контроль доступа, конфиденциальность, целостность, 
доступность. 2.Технологии безопасности – технические контрмеры, 
антивирусные сканеры, уровни шифрования, каналы передачи данных, 
протоколы безопасности. 3.Стратегия надежности – сопоставление уровня 
безопасности для различного уровня информации. 4.Рамочная совместимость – 
сильно защищает использование совместимой и совместимой системы 
безопасности решения. Лучший путь для достижения этого - рекомендовать 
решения, основанные на отраслевых стандартах или «де-факто», стандарты. 
Рекомендации по лучшим технологиям для удовлетворения каждой категории 
требований и случаев обобщены в системе. Это определяет тип функций и 
уровней уверенности, которые рекомендуются в целом для конкретной области 
технологий. Если существующим технологиям необходимое смягчение угрозы 
на достаточном уровне недоступно, потребность рассматривается как разрыв в 
технологии для этой категории требований клиентов. Безусловно, подходы к 
обеспечению безопасности информационных потоков индивидуальны в каждом 
конкретном случае, однако в основу можно положить принципы Continuous 
Acquisition and Lifecycle Support (СALS) технологий – непрерывной 
информационной поддержки жизненного цикла продукта. 
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Одним з найважливіших завдань у стейкхолдер-менеджменті є 

ідентифікація та визначення пріоритетів стейкхолдерів. Саме це питання 

залишається найбільш актуальним напрямком досліджень багатьох вчених, які 

вивчають проблему стейкхолдерів. 

Одне з найперших досліджень з даного напрямку є стаття Г. Саважа, Т. 

Нікса, С. Уайтхеда та Дж. Блэра [1], що базується на матричному підході, в 

якому стейкхолдери класифіковані, виходячи з позицій загрози для бізнесу та 

вигід від можливого співробітництва, виділяючи стейкхолдерів підтримуючих 

та не підтримуючих компанію; змішаних та маргінальних. Рональд К. Мітчелл, 

Бредлі Р. Ейгліе та Донна Дж. Вуд [2] на основі поєднання критеріїв влади, 

легітимності та актуальності розробили типологію стейкхолдерів, виділяючи 

пасивних, контрольованих, потребуючих, домінуючих, небезпечних, залежних, 

визначаючих стейхолдерів. Серед останніх досліджень у даному напрямку 

можна відзначити підхід орієнтований на ланцюг постачань при ідентифікації 

стейкхолдерів (SCOPIS)[3], радикально переосмислений підхід до ідентифікації 

стейкхолдерів запропонований Дж. Макві та Е. Фріманом – підхід імен та 

обличь (Names-and-Faces Approach), що базується на соціальній ідентичності 

зацікавлених сторін [4]. У 2017 році у своїй статті Е. Перо доповнює цей підхід 

додатковим атрибутом стейкхолдерів – статусом [5]. 

Сучасні наробки науковців у даній сфері надають управлінцям широкий 

спектр інструментів для ідентифікації стейкхолдерів, проте їх адаптація до 

сучасних умов діяльності підприємств потребує додаткових досліджень. 
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Економіка України знаходиться на етапі переходу від засад традиційної 

економіки до ринкової. В умовах зростання конкурентної боротьби 

вітчизняним підприємствам все складніше утримувати свої ринкові позиції, а 

новоствореним – шукати своє місце на ринку. За умов ринкової економіки 

інновації є ефективним засобом конкурентної боротьби підприємств, так як 

призводять до створення нових потреб споживачів, зниження собівартості 

продукції, притоку інвестицій, покращення іміджу виробника, відкриття нових 

ринків. Для отримання довгострокових ефективних конкурентних переваг 

підприємства повинні впроваджувати інновації. Start-up (стартап) проекти є 

однією із технологій впровадження інновацій. 

Кожна компанія, яка планує вивести на ринок новий продукт, в тій чи 

іншій формі використовує модель розробки продукту. Іронія полягає в тому, що 

мало який стартап задовольняє цим критеріям. Стартапи діють в умовах 

обмеженості ресурсів та на нових ринках. Тому, саме час згадати сучасну 

методологію Lean Startup для швидкого тестування ідей і вибору бізнес-моделі. 

На початковому етапі розвитку стартапу необхідно залишатися гнучким, 

щоб вчитися на помилках і максимально швидко перевіряти гіпотези 

засновників, а значить, необхідно уникати великих вливань і витрат. Саме 

такий підхід лежить в основі методу Lean, мета якого допомогти підприємцям 

підвищити шанси стартапу на успіх.  

Метод Lean Startup спочатку націлює не на створення ідеального 

продукту, а на випуск мінімально робочого продукту (MVP) і постійне 

отримання зворотного зв'язку від клієнтів з метою того , щоб зрозуміти їх 

реальні потреби. Йдеться про розробку моделі зрілого продукту з мінімальними 

можливостями для зворотного зв'язку, що допомагає у подальшому розвитку. 

Якщо початкові припущення не підтверджуються практикою, значить 

вони помилкові і треба зробити віраж - кардинально переглянути напрямок 

руху. Такий підхід повністю знижує ризик того, що стартап створить продукт, 

який виявиться нікому не потрібним. Тому якщо стартап виявляється 

неприбутковим або недосконалим, можна змінити курс та зробити півот. Для 

того, щоб сформувати новий напрямок, потрібно скористатися бізнес моделю за 

методологією ощадливого стартапу. Бізнес-модель допомагає чіткіше зрозуміти 

які можливості у стартапа та визначити чіткі цілі, унікальність ціннісної 

пропозиції. Якщо слідувати бізнес-моделі, можна чіткіше спрогнозувати 

доходи і витрати стартапу і вийти на потрібний курс та подальше 

масштабування бізнесу. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

124 

 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ 

РЕБРЕНДИНГУ (НА ПРИКЛАДІ РЕБРЕНДИНГУ ОНЛАЙН-МЕДІА 

«РЕПРИЗА») 

Гудима Е. О. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 
В роботі розглянуто питання важливості застосування диференціації, як 

основної стратегії ребрендингу онлайн-медіа «Реприза». Диференціація – 
відокремлення товару на ринку – означає здатність підприємства забезпечити 
унікальність і більш високу цінність (порівняно з конкурентами) продукту для 
покупця з точки зору рівня якості, наявності його особливих характеристик, 
післяпродажного обслуговування [1, с. 75]. Диференціація може бути як 
стратегією, так і одноразовим інструментом. Наприклад, коли компанія вже 
існує, має свій сегмент, свою аудиторію, і вона розуміє, що є не досить 
диференційованою. У такій ситуації компанія не змінює свою стратегію в 
цілому, а просто використовує диференціацію  як інструмент для досягнення 
деяких короткострокових цілей.  

Диференціація іміджу для «Репризи» – це створення чіткого бренд-коду, 
де будуть визначені основні відмінності від конкурентів та описаний 
багаторічний досвід. Таким чином, веб-журнал «Реприза» – нішеве ЗМІ, яке має 
багаторічний досвід взаємодії з культурним середовищем, з особистими 
контактами, що дозволяють створювати матеріали високого журналістського 
рівня. 

Сервісна диференціація – це пропозиція різноманітного і більш високого 
(порівняно з конкурентами) рівня послуг, супутніх товарів, що продаються 
(терміновість і надійність поставок, встановлення обладнання, 
постбслуговування, навчання і консультування клієнтів) [2, с. 156]. 

Сервісною диференціацією для «Репризи» є створення 
багатофункціональної веб-платформи, яка буде мультуперсоналізірованою і 
інтерактивною. Наприклад, особистий кабінет користувача, що дає можливість 
відзначати свої інтереси (театри, концерти, галереї), а згодом – отримувати 
особистий дайджест подій на тиждень і найсвіжіші анонси та інтерв'ю своїх 
фаворитів. 

Стратегія диференціації – базова стратегія конкуренції, яка ґрунтується 
на спеціалізації у виготовленні особливої продукції, що є модифікацією 
стандартного виробу. В диференціації велику роль відіграє наявність 
виняткового досконалості. Отже, вирішивши використовувати стратегію 
диференціації слід пам'ятати одну важливу думку: диференціація товару 
повинна будуватися на важливих для споживача характеристиках продукту. 
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Збільшення ролі інновацій в сучасних умовах зумовлює активізацію 

інноваційної діяльності підприємств на основі підвищення ефективності 
виробництва, здійснення перспективних науково-дослідних розробок і 
реалізації інноваційних програм. Цьому відповідає не ухильне зростання, 
вдосконалення управління інноваційним розвитком первинних ланок всіх сфер 
і галузей національного господарства, роль якого все більш зростає у вирішенні 
економічних і соціальних завдань країни і регіону. 

У діяльності вітчизняних підприємств недостатньо увага приділяється 
питанням управління інноваціями, відсутня стратегія і плани управління 
інноваційною ситуацією, не формується політика управління інноваціями, 
слабко розвинена система адаптації управління до інноваційної сфери. 

Інноваційна діяльність є невід’ємною складовою виробничо-
господарської діяльності сучасних підприємств і зорієнтована на оновлення та 
вдосконалення її виробничих сил і організаційно-економічних відносин.  

Характерною рисою будь-якої інноваційної діяльності виступає 
виявлення інноваційних ідей і реалізація закладеного в них потенціалу. 
Виходячи з цього, інноваційну діяльність можна охарактеризувати як комплекс 
заходів, спрямований на практичне використання наукових, науково-
технологічних результатів наявного інтелектуального потенціалу з метою 
створення нового або вдосконаленого продукту, технологічного процесу, 
методів організації виробництва, праці, організаційної структури та систем 
управління. 

З метою ефективного функціонування та розвитку вітчизняним 
підприємствам необхідно активізувати свою інноваційну діяльність. 
Активізація такої діяльності передбачає інтеграцію в сучасні умови 
ефективного розвитку інноваційного ринку та підтримання високого рівня 
конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках шляхом постійного 
впровадження технічних і технологічних новинок, що дають змогу в 
майбутньому забезпечити формування інноваційної стратегії розвитку 
підприємств. 

Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-
якого підприємства і країни в цілому є постійне здійснення інноваційної 
діяльності і створення об'єктів промислової власності — основи випуску нової 
конкурентоздатної продукції, впровадження нової конкурентоздатної 
технології, що забезпечують одержання надприбутку. 

Використання інновацій на підприємстві ще не стало головним фактором 
для більшості існуючого виробництва в Україні. Головними причинами з яких 
є: відсутність необхідних ресурсів та брак вільних обігових коштів для 
запровадження нововведень на підприємстві, незацікавленість нових власників, 
у впровадженні інновацій, зокрема іноземних, а також недостатньо ефективна 
політика держави. 
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«Харківський політехнічний інститут», 
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Динамічні умови функціонування підприємства в сучасних умовах, в 
кадровому аспекті, диктують необхідність впровадження дієвих засобів 
мотивації персоналу та максимального його закріплення на підприємстві. 
Одним з таких дієвих напрямків може стати впровадження гнучких тарифних 
моделей оплати праці (ГТМОП). У відповідності до визначення Колота О.М. [1] 
ГТМОП – це моделі, які встановлюють залежність оплати праці не тільки від 
складності праці і тарифоутврювальних чинників, а й від показників 
результатів праці, прояву професійних та особистностних якостей та ін. 
Виділяють певні системи тарифних моделей поплати праці, анотована сутність 
яких наведена в табл. 1. 

Табл.1 – Системи гнучких тарифних моделей оплати праці [1] 
Назва Сутність 

система 
Тейлора 

тарифні ставки, змінюються залежно від рівня виконання норм (до 100% норми 
- коефіцієнт зміни ставки 0,8; 100% - 1,0; 101-130% - 1,3) 

система Барта 
— Меррика 

1) при нормі виробітку до 100 % - почасова оплата праці за годинними 
тарифними ставками почасовиків, які на 10—15 % нижчі від тарифних ставок 
відрядників відповідних розрядів; 2) при нормі на 100 % і більше -оплачується 
за відрядними розцінками, розрахованими за базовими тарифними ставками 
відрядників; 3) у разі виконання складних і відповідальних робіт відрядна 
ставка може підвищуватися на 40 %. 

система 
Аткінсона 

1) норма виробітку 75% - оплата праці за ставками почасовиків, які на 33 % 
нижчі від тарифних ставок відрядників; 2) норма виробітку 76-99,9 % ставка 
підвищується до ставки відрядника - у розрахунку 1,32 % за кожен відсоток 
підвищення виконання норм виробітку понад 75 %; 3) норма виробітку 100% - 
відрядний заробіток і надбавка в розмірі 5 % від цього заробітку; 4) у разі 
перевиконання ставки підвищуються на 5 % за кожен % перевиконання норми 

система 
контрольован
ого денного 
виробітку 

для кожного кваліфікаційного розряду встановлюються три рівні тарифних 
ставок залежно від виробітку робітника: 1) у разі виконання норми виробітку 
(від 95 до 105 %); 2) у разі виробітку менше від 95 % норми; 3) у разі виробітку 
понад 105 % норми.  

Застосування систем гнучких тарифних моделей оплати праці дозволить 
підвищити рівень зацікавленості персоналу в результатах праці, підвищити 
прихильність до підприємства та, в цілому, підвищити рівень мотивації на 
підприємстві, окремі аспекти якого автором вивчались в [2-3]. 
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Діяльність сучасного управлінця є досить насиченою та пов’язана з 
отриманням, переробкою інформації та прийняття управлінського рішення. 
Однією з провідних форм реалізації зазначеного завдання є наради, а отже 
дослідження їх класифікації є пріоритетним напрямком розвитку підприємств. 

Відповідно до [1,2,3] нарада – це найбільш поширена форма 
управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості 
учасників управлінського процесу з метою вирішення проблем, обміну 
інформацією, думками та досвідом. Існує широкий спектр видів нарад, які 
доцільно використовувати менеджерам у діяльності та комплексно розглянуті у 
сучасній літературі. Найбільш вживані види нарад представлені в табл. 1. 

Табл.1 – Види нарад [1,2,3] 
Види Перелік підвидів нарад 

За цілями навчальні, роз'яснювальні, проблемні, координаційні, інформаційні 

За способом 
проведення 

диктаторські, автократичні, сегрегативні, дискусійні, довільні 

За ступенем 
підготовленості 

заплановані, позапланові 

За періодичністю разові, регулярні, періодичні 

За кількістю 
учасників 

з вузьким складом учасників, розширені, представницькі 

За складом 
учасників 

з постійним складом, з непостійним складом, зі змішаним складом, зі 
складом, регламентованим нормативним актом 

Вибір менеджером конкретного виду та підвиду наради, можливої їх 
комбінації залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів та має як 
свої позитивні так і негативні риси. Подальше дослідження теоретико-
методичних аспектів менеджерської діяльності, її подальша наукова розробка 
дозволить ефективно організовувати діяльність, підтримувати на належному 
рівні конкурентоспроможність як працівника так і підприємства та дозволить 
дати потужний поштовх розвитку кадрового [4] та мотиваційного [5] 
потенціалу сучасного управлінця [6]. 
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Одним з важливих факторів забезпечення національного економічного 

розвитку є міжнародне співробітництво. В цьому контексті особливої ваги 

набуває здатність вітчизняних підприємств ефективно включатися в 

міжнародну систему поділу праці та брати участь у міжнародних ланцюгах 

створення доданої вартості. Як наслідок, протягом останніх десятиліть зросла 

увага міжнародних дослідників до проблем перетворення підприємств на 

міжнародні, що в свою чергу уможливило розробку теоретичних засад 

управління інтернаціоналізацією підприємств.  

Незважаючи на появу значної кількості теорій інтернаціоналізації 

підприємств, залишається недостатньо вирішеним питання, які саме з них 

можуть бути застосовані найкращим чином в системі управління 

підприємством. Таким чином, розв’язання цього питання є важливим етапом 

розробки теоретичних засад управління інтернаціоналізацією підприємств. 

Існуючі теорії інтернаціоналізації можуть бути умовно поділені на шість груп. 

До першої належать так звані економічні теорії, які є основоположникам усієї 

теорії інтернаціоналізації підприємства. До їх складу відносять теорії 

монополістичної переваги, олігополістичної переваги, локалізації, 

інтернаціоналізації та еклектичну теорію міжнародного виробництва. 

Виробничі теорії ґрунтуються  на дослідженні конфліктів між підприємствами, 

які впроваджують інновації, та підприємствами-послідовниками. До складу 

фінансових теорій входять теорія валютних зон, теорія Хірша, диверсифікації, 

реальних варіантів та портфельна теорія. Основним питанням дослідження цієї 

групи теорій є ефективність інтернаціоналізації. Серед біхевіористських теорій 

популярною є  уппсальська теорія інтернаціоналізації, яка моделює етапи 

розширення міжнародної діяльності підприємств. Наступною є інноваційна 

теорія, яка базується на дослідженнях О. Андерсена та враховує поетапне 

підвищення міжнародних компетентностей персоналу. Останньою є  група 

ресурсних теорій, до якої належать теорії потенціалу організації, ресурсного 

забезпечення діяльності підприємств в умовах інтернаціоналізації.  

Проведений аналіз перелічених теорії дозволяє поділити їх з точки зору 

управління за двома підходами: реактивним та адаптивним. До першого можна 

віднести економічні, виробничі, фінансові, біхевіористські теорії. Даний підхід 

не дає відповіді на головне питання, як управляти інтернаціоналізацією 

підприємства. Інноваційні та ресурсні теорії відносяться до проактивного 

(менеджеристського) підходу, за допомогою якого можна відстежувати та 

управляти інтернаціоналізацією підприємства.  
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Сучасний етап економічного зростання потребує нової технологічної 

основи розвитку глобальної енергетики, що обумовлено поглибленням 

економічних, демографічних, кліматичних та технологічних проблем. Суспільні 

потреби вже неможливо задовільняти шляхом простого екстенсивного 

розвитку, темпи споживання природних ресурсів зростають і це ставить під 

загрозу саму середу існування людства. Зростання попиту споживачів на товари 

та послуги разом з іншими факторами призводить до істотного пресингу на 

екологію. Одним із шляхів виходу з ситуації, що склалася, є зміна структури 

балансів виробництва і споживання енергії за рахунок збільшення долі 

безвуглецевих технологій, зокрема, технологій на основі відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ). До ВДЕ відносять енергію сонця, вітру, морів і океанів, теплоти 

землі, біомаси, малих річок та вторинні ресурси, що існують постійно або 

періодично виникають у навколишньому середовищі. Їх спільною властивістю і 

головною перевагою є практична невичерпність та екологічна чистота. Серед 

головних чинників, що обумовлюють необхідність активного використання 

ВДЕ в Україні слід назвати: вичерпання власних енергоресурсів; 

енергодефіцитність окремих регіонів країни; екологічні наслідки виробітку 

енергії на ТЕС та АЕС; високий потенціал основних видів ВДЕ. 

Згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2030 р. 

перспективними напрямами розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергії є: 

– біоенергетика, видобуток та утилізація шахтного метану; 

– використання теплової енергії довкілля; 

– освоєння економічно доцільного гідропотенціалу малих річок 

України [1]. 

На даний час у структурі виробництва електроенергії з відновлюваних 

джерел в Україні більше половини складає вітроенергетика, третину – сонячна, 

майже 10% – мала гідроенергетика та по 4% – використання біомаси та біогазу. 

Саме відновлювана енергетика є тим сектором світової енергетики, що 

розвивається найбільш стрімко: в 2016 р. на долю ВДЕ доводилося біля 60% 

приросту світових генеруючих потужностей, а доля світової електрогенерації 

ВДЕ перевищила 30% [2]. Проте, розвиток ВДЕ є можливим за умов підтримки 

держави та суспільства. 
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У міжнародній практиці під посередницькою діяльністю розуміється 

здійснення зовнішньоторговельних операцій фірмами і організаціями, а також 

окремими особами, незалежними від виробників і покупців даних товарів. 

Підприємства можуть виходити на зовнішній ринок безпосередньо, тобто 

самостійно здійснювати весь комплекс заходів, пов'язаних з просуванням і 

реалізацією товарів на зовнішній ринок. Але в цьому випадку підприємство 

витрачає чималі кошти, так як необхідно мати власну збутову і сервісну 

служби, потрібен час на організацію збуту, організацію реклами, крім цього 

необхідно мати висококваліфікованих працівників, що мають досвід роботи і 

зв'язку на зовнішньому ринку. 

У використанні посередників є свої переваги. Посередник спеціалізується 

в здійсненні просування товарів на зовнішній ринок, тому він має комерційний 

досвід, зв'язки на зовнішньому ринку, володіє інформацією, як правило, має 

власну збутову і сервісну служби. У якості посередників можуть виступати 

спеціалізовані фірми, організації та окремі особи. Існує певна класифікація 

основних видів посередників, заснована на специфіці діяльності, обсязі наданих 

повноважень і прав різних видів посередників. 

Зовнішньоекономічна діяльність - важливий фактор стабілізації 

економіки країни. В даний час основною ланкою господарської діяльності є 

підприємство, на рівні якого реалізуються основні форми ЗЕД. Основною 

формою зовнішньоекономічної діяльності підприємства є 

зовнішньоторговельна діяльність, тобто обмін товарами і послугами. При 

самостійному виході на зовнішній ринок підприємство витрачає великі кошти 

для здійснення комплексу заходів, пов'язаних з просуванням і реалізацією 

товару. Тому підприємство використовує посередників, які мають зв'язки на 

зовнішньому ринку, комерційний досвід, власну збутову і сервісну служби і т.д. 

Використання інструменту посередництва особливо важливо для вітчизняних 

промислових і комерційних структур, переважна частина яких в силу 

специфіки своєї діяльності та необхідності великих капіталовкладень не готові 

поки до створення власної збутової мережі за кордоном. Особливо незамінні 

торгові посередники для тих вітчизняних організацій, які вперше виходять на 

зовнішній ринок або ж недавно почали його освоєння. Досвід використання 

зарубіжних торгових посередників саме на часі для вітчизняних комерційних 

структур не тільки при експорті ними товарів на зовнішні ринки. 
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В республиках Северокавказского региона сохраняется высокий уровень 

оттока трудоспособного населения, как правило – молодежи, что приводит к 

росту диспропорции между селом и городом. Однако, и в городах Северного 

Кавказского Федерального округа (СКФО) молодежь не спешит задерживаться, 

стремясь выехать в трудовую эмиграции в центральные регионы России. Среди 

причин – высокий уровень безработицы, низкое качество жизни. Так, 

показатель уровня безработицы суммарно в Северокавказском федеральном 

округе на конец 2016 года составил 11,2 %, что в два раза выше, чем в целом по 

России – 5,3 %. Лидер по безработице Ингушетия – 28,8 %, Кабардино-

Черкесия – 16,2 %, Чечня – 14,3 %, Дагестан – 11,3 %, Северная Осетия – 9,6 % 

безработных.  

Важной составляющей определяющей во многом дотационность региона 

и низкое качество жизни является его высокий уровень энергозатратности. 

Долги по энергетике в масштабах СКФО колоссальные, а учитывая 

изношенность инфраструктуры энергетических объектов экономически не 

аргументированные затраты будут увеличиваться. Критичность 

инфраструктуры региона требует модернизации и инвестиций. Объективно 

массового захода иностранного капитала в регион не предвидится, из-за 

нежелания самой России. Поэтому инвестиции будут государственные или 

олигархические, для имитации попыток России развивать край. Цифры 

доказывают эту закономерность, так по результатам 2016 года фиксируется 

прирост инвестиций в республиках Северного Кавказа (Чечня – на 43 % за 

2013−2016 гг., Кабардино-Балкария – на 67 %), но источник данных инвестиций 

– федеральный бюджет. 

Полиэтничность региона (более 40 этнических групп, говорящих на 

диалектах 4 языковых групп) плюс разнообразие религиозных течений 

(наличие приверженцев шиитов и суннитов исламской ветки, целенаправленное 

увеличение количества лиц, исповедующих православие, например в Чечне их 

процент составляет 41 %, Северной Осетии – 49 % и т.д.) постоянно 

используются и региональной элитой, и центральным руководством, для 

управления регионом используя – межэтническое противостояние. По 

результатам 2016 года Северный Кавказ по количеству совершенных на их 

территории террористических преступлений лидирует в масштабах всей 

России. 

Таким образом, Северный Кавказ будет сохранять низкий уровень 

социально-экономической жизни, из-за отсутствия масштабных инвестиций; 

исламского фактора, обуславливающего сохранение высокого потенциала для 

экстремистских идей и клановость во всех сферах жизнедеятельности региона. 
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Стратегічний контролінг включає наступні ключові процедури, які 

проводять кількісну оцінку якісних показників: 

1. Оцінка прийнятої стратегії реклами по кожній товарній групі (позиції), 

визначення відповідність фазам виробництва життєвого циклу товарної 

продукції (позицій). 

2. Оцінка застосовуваних методів визначення рекламних витрат і 

напрямків рекламних впливів (реклама може бути спрямована на споживачів, 

на посередників, на інших учасників ринкових відносин, на громадськість). 

3. Аналіз документальних даних (договори, дані по фактичній оплаті 

послуг реклами), масштабу реклами й канали її поширення. 

4. Оцінка ступеня залежності обсягу продажів від масштабів і напрямків 

рекламних заходів (каналів поширення реклами). 

5. Оцінка ефективності витрат на маркетингові дослідження й рекламу. 

Роблячи висновки необхідно відзначити, що ефективний стратегічний 

контролінг формування циклів виробництва й продажів у бізнесі дозволить 

виявити напрямки оптимізації процедур планування виробництва й продажів, 

контролю виконання планів збуту, системи комерційного кредитування й 

процедур аналізу контрагентів господарюючих суб'єктів малого бізнесу в 

умовах жорсткості конкуренції. 

Дослідження показують, що у контролінгу стратегії економічної стійкості 

застосування процедур дозволить підвищити якість перевірки, знизити витрати, 

тому що виявлення специфічних особливостей концентрує увага й тим самим 

знижує ризик не виявлення істотних перекручувань у керуванні. Характер, 

обсяги й область застосування процедур визначаються спрямованістю обраної 

стратегії забезпечення економічною стійкістю бізнесу.  
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Маркетинг перш за все має справу зі змінами та своєчасну зміну стратегій 

та напрямків розвитку з урахуванням тенденцій. Таким чином digital маркетинг 

розвивається дуже швидко й у різних напрямках. Так, варто розглянути основні 

тенденції розвитку інтернет маркетингу.  

Перш за все, вже сьогодні провідні компанії орієнтуються на мобільні 

пристрої. Користувачі рідше взаємодіють з соціальними каналами за 

допомогою настільних комп’ютерів, надаючи перевагу мобільним пристроям. 

Наприклад, відповідно до звітності Facebook, рекламні доходи компанії в 

другому кварталі 2017 року склали 9,16 млрд $ з них 87% припадає на мобільну 

рекламу. Також набуває популярності серед виробників геотаргетинг. 

Геотаргетинг — процес розподілення та просування контенту користувачу на 

ресурсах відповідно до його географічного положення. Регіональна прив'язка 

дозволяє сайту перебудовувати контент для різних регіонів. Особливо 

привабливим цей метод є для виробників, що мають приміщення: магазин, 

кафе, тощо та можуть за допомогою цього методу залучити споживачів, що 

знаходяться неподалік.  

Відео займає більшу частину інтернет трафіку, тому використання відео 

для просування продукції є необхідним. Для компаній, що ще не мають своїх 

сторінок, варто розглянути варіант створення її та систематично завантажувати 

відео. Але створювати багато сторінок, які будуть не належним чином вестись – 

не варто. Також у сфері відео набули популярності відео блоги та є маса 

сторінок з певною аудиторією. Тож реклама та продакт-плейсмент на цих 

ресурсах будуть і надалі розвиватися.  

Технології штучного інтелекту розвиваються і у сфері маркетингу також. 

Продовжують набирати популярність чат-боти. Чат-боти – це живі вікна чатів, 

які керуються штучним інтелектом. У зв'язку з економією коштів і збільшеним 

онлайн-взаємодії, використання чат-ботів, найімовірніше, зросте. 

Взаємодія з різними ресурсами та якісна реклама розміщена на ресурсах з 

аудиторією, де є потенційні споживачі сьогодні є пріоритетним напрямком 

розвитку. З урахуванням усього вище перерахованого, виробникам потрібно 

приділити значну увагу інтернет ресурсам, а саме створення сайту, в першу 

чергу, що буде швидко та якісно функціонувати на мобільних пристроях; та 

впровадження геотагетингу. Технології продовжують розвиватися, а фокус на 

мобільних пристроях, відео і технологіях штучного інтелекту стануть ключем 

до успіху. 
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ФІНАНСОВИЙ ПОГЛЯД НА ДЕФІНИЦІЮ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛ»  

Єрмакова К. М., Власова Н. О. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 
Капітал – це одне з ключових понять у теорії фінансів.  
З точки зору економічної теорії категорія «капітал» має широке 

трактування. Класична економічна теорія визначає його як третій важливий 
фактор виробництва поряд з трудом та землею. К. Маркс розглядав його як  
«самозростаючу вартість», ні як річ, а як певну систему виробничих відносин. 
Австрійська економічна школа бачила у понятті капітал – певні блага, ресурси, 
які не споживаються зараз, а використовуються для одержання благ більш 
високого рівня у майбутньому його власниками.. 

Сьогодні виокремлюють три основні підходи до визначення сутності цієї 
категорії: економічну, бухгалтерську та обліково-аналітичну. 

Економічний погляд базується на так званій концепції фізичного капіталу, 
що розглядає його у широкому сенсі як сукупність ресурсів, що є 
універсальним джерелом доходів  суспільства. Капітал розглядається як 
виробнича потужність підприємства. Основу фізичної концепції складає 
концепція господарюючої одиниці.  

У межах бухгалтерського підходу, що реалізується в першу чергу на рівні 
господарюючого суб’єкту, капітал трактується  як інтерес власників даного 
суб’єкту до його активів, тобто термін «капітал»  в цьому випадку виступає 
синонімом «чистих активів» й розраховується як різниця між сумою його 
активів та величиною його зобов’язань. Таке представлення відомо як 
фінансова концепція капіталу, яка базується на концепції власності.  

У міжнародних стандартах фінансової звітності розуміння поняття 
«капітал» співпадає з поняттям «власний капітал», який відображується у 
першому розділі пасиву балансу у національних стандартах. 

Обліково-аналітичний підхід являє собою певним чином комбінацію двох 
попередніх підходів та використовує модифікації фізичної та фінансової 
концепцій капіталу. В цьому випадку капітал як сукупність  ресурсів 
характеризується з двох сторін: 1) напрямів його вкладення (капітал як єдина 
самостійна субстанція не існує й завжди приймає певну фізичну форму) та        
2) джерел походження (звідки одержаний капітал, чий він). Відповідно 
виокремлюють два взаємопов’язані різновиди капіталу: активний  й пасивний.   

Капітал – це ті фінансові ресурси, за рахунок яких здійснюється 
формування активів підприємства, необхідних для його господарської 
діяльності, а не тільки «чистих активів». Капітал не може тривалий час 
знаходитися у вигляді грошових ресурсів. Він є перетвореною формою 
фінансових ресурсів й являє собою матеріальні, грошові та нематеріальні 
ресурси, що використовуються з метою отримання доходу та прибутку. 

Таким чином, капітал з фінансової точки зору характеризує загальну 
вартість інвестованих у господарську діяльність засобів у грошовій, 
матеріальній та нематеріальній формі. 
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КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ 

Єршова Н.Ю. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут, 

м. Харків 

 

Підвищення ефективної діяльності бюджетних установ у більшості 

залежить від обґрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих рішень в 

основу яких покладені аналітичні дані виконання кошторису. Кошторис 

видатків є основним плановим документом, який визначає обсяг, цільове 

спрямування і щоквартальний розподіл коштів, які виділяються з бюджету на 

утримання установ, виконання ними власних функцій та досягнення цілей, 

визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. 

Доведено, що аналіз фінансування бюджетних установ проводиться за 

допомогою різних методів і прийомів, найбільші поширеними з яких  є метод 

зіставлення або порівняння. Він складається в зіставленні фактичних 

показників з планом, кошторисом, по датах року, з аналогічними показниками 

за ряд попередніх років і нормативними показниками.  

Вагоме значення для аналізу кошторису бюджетної установи має 

параметричний аналіз. Останній передбачає розрахунок співвідношення 

показників діяльності, які впливають як на структуру, так і на виконання 

кошторису; дослідження таких співвідношень для встановлення періодів 

ефективного виконання кошторису (зокрема, формування кредиторського 

сальдо за рахунками «Результат виконання бюджетів» і «Результат виконання 

кошторису»); розрахунок статей кошторису із застосуванням цих 

співвідношень з метою планування певного рівня показників (коефіцієнтів) [1-

3]. Показниками, на підставі яких доцільно проводити параметричний аналіз 

виконання кошторису, можуть бути касові та фактичні видатки звітною періоду 

за фондами та в цілому по установі; доходи загального та спеціального фондів; 

сума власного капіталу установи; сума валюти балансу; середньоспискова 

чисельність працівників за відповідний період та ін. В разі проведення 

прогнозного аналізу виконання кошторису бюджетної установи отримані дані 

становлять основу для фінансового планування в установі та для фінансового 

бюджетування. 
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Важливішим етапом процесу управління економічними ризиками 

підприємств олійно-жирової галузі є якісне та кількісне їх оцінювання [1]. 

Якісне оцінювання економічних ризиків підприємств олійно-жирової 

галузі передбачає виявлення можливих джерел і причин їх виникнення, 

ідентифікацію всіх видів ризиків, встановлення потенційних зон ризику, 

позитивних і негативних наслідків впливу ризиків тощо [1]. В процесі якісного 

аналізу встановлюються не тільки всі види ризиків, які загрожують 

господарській діяльності підприємств олійно-жирової галузі, але й виявляються 

можливі втрати ресурсів, які супроводжують настання ризикових подій. 

Найбільш поширеними методами якісної оцінки ризиків є експертні, які 

ґрунтуються на суб'єктивній оцінці досвідчених фахівців та експертів стосовно 

впливу ризиків на очікувані параметри розвитку підприємств олійно-жирової 

галузі. Усю сукупність методів експертної оцінки можна розділити на 

індивідуальні (аналітичні експертні оцінки, інтерв’ю, парні порівняння та ін.) і 

колективні (метод комісії, метод Дельфі, Паттерн та iн.). Результати якісного 

аналізу є вихідною інформацією для кількісного оцінювання ризиків. 

Кількісне оцінювання економічних ризиків підприємств олійно-жирової 

галузі передбачає надання числової характеристики окремим видам ризиків і 

ризику в цілому. На цьому етапі визначаються чисельні значення ймовірності 

настання ризикових подій і їх наслідків, здійснюється кількісна оцінка ступеня 

ризику, визначається допустимий рівень ризику [1; 2]. Найбільш поширеними 

методами кількісної оцінки ризиків є статистичні, розрахунково-аналітичні, 

нормативний, інтегральний, метод аналізу доцільності витрат, метод «дерева 

рішень», аналоговий, аналіз чутливості (вразливості), сценарний аналіз, метод 

імітаційного моделювання, аналіз ризику можливих збитків та ін. 

Вибір того чи іншого методу або їх сукупності для оцінювання 

економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі залежить від наявності 

вихідної інформації, цілей і завдань управлінського аналізу. Саме тому 

напрямком подальших досліджень автора є розробка методичного підходу до 

оцінки економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі. 
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Основним інформаційним джерелом для аналізу прибутку (збитку) 

підприємства є Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 

порядок складання якого регламентується НП(С)БО 1 і який містить чотири 

розділи. Перший розділ цього Звіту «Фінансові результати» розкриває 

інформацію про доходи, витрати та фінансові результати від операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності за звітний і попередній періоди. У 

другому розділі «Сукупний дохід» розкривається інформація про доходи і 

витрати, які отримані в результаті переоцінки необоротних активів, фінансових 

інструментів та монетарних статей балансу. У третьому розділі Звіту 

«Елементи операційних витрат» наводиться склад операційних витрат, 

здійснених підприємством на виробництво, управління, збут та забезпечення 

іншої операційної діяльності за економічними елементами: матеріальні 

витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, інші операційні витрати. Четвертий розділ Звіту «Розрахунок 

показників прибутковості акцій» присвячений розкриттю інформації про 

чистий прибуток (збиток) та дивіденди на одну просту акцію [1].  

Визначення чистого фінансового результату здійснюється за чотирма 

послідовними етапами: на I-му етапі розраховується величина валового 

прибутку (збитку); II-му – розмір фінансового результату від операційної 

діяльності; III-му – значення фінансового результату до оподаткування; IV-й - 

розмір чистого фінансового результату. Кожний із наведених вище показників 

розраховується як алгебраїчна сума відповідних доходів і витрат. 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за цими 

показниками передбачає використання певного набору методів, прийомів і 

процедур економічного аналізу, серед яких найбільше поширення отримали 

горизонтальний, вертикальний, трендовий, коефіцієнтний і факторний аналізи 

[2]. За допомогою цих прийомів оцінюється динаміка й структура фінансових 

результатів; визначається вплив окремих факторів на формування чистого 

фінансового результату; оцінюються показники рентабельності тощо. 
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В умовах поглиблення диспропорцій між попитом та пропозицією на 
ринку продуктів вищої освіти завданням ЗВО є оновлення та/або 
удосконалення освітніх продуктів, приведення їх у відповідність до вимог та 
потреб ринку праці. Революційні зміни, що відбуваються в науково-технічній 
сфері, процеси стрімкого розвитку та розповсюдження інформаційно-
комунікативних технологій зумовлюють необхідність реактивного реагування з 
боку ЗВО, яким необхідно забезпечити підготовку фахівців нових професій та 
для нових видів діяльності з відповідними компетентностями.  Для цього 
потрібно передбачити, які сфери та в якому напрямі будуть розвиватися в 
майбутньому, які знання, навички,  професійні якості будуть потрібні фахівцям.  

Одним із методів виявлення пріоритетів під час формування та/або 
оновлення освітніх програм є форсайт-дослідження – метод активного 
прогнозування майбутнього в економічній, технологічній та інших сферах, за 
результатами якого визначаються потрібні в найближчому майбутньому 
компетентності фахівців у певних сферах діяльності. На даний момент 
визначено, що загальними найкориснішими навичками майбутнього для усіх 
фахівців будуть наступні: здатність вирішувати проблеми, вміння працювати в 
команді, комунікабельність, критичне мислення, креативність, грамотність, 
цифрова грамотність, лідерство, знання іноземних мов, розвиток емоційного 

інтелекту 1. Ще однією тенденцією є розмивання меж між фахівцями. 
Вважається, що сучасний фахівець у певній технологічній сфері повинен 
володіти навичками розробки, реалізації та управління проектами, а це 
потребує знань у сферах економіки, маркетингу, менеджменту, фінансів. 

Більш складним є питання фахових компетентностей, і в даному аспекті 
потрібні галузеві форсайт-дослідження.  ЗВО необхідно об’єднати зусилля з 
зацікавленими сторонами – випускниками, експертами, працедавцями, 
професійними спілками, громадськими організаціями в певній галузі для 
визначення майбутнього образу фахівця цієї галузі з усіма необхідними в 
майбутньому компетентностями. На основі одержання такої інформації повинні 
прийматися рішення щодо нових спеціальностей, спеціалізацій, змісту та 
структури освітніх програм. Застосовуючи форсайт-дослідження під час 
формування освітніх продуктів, ЗВО зможуть запропонувати інноваційні, 
ексклюзивні освітні програми і певний час забезпечити конкурентні переваги, 
які приваблюватимуть абітурієнтів. До того ж, пропонуючи їх на ринку освітніх 
продуктів, ЗВО перетворяться з провайдера освітніх продуктів, на активного 
учасника формування майбутнього, що сприятиме покращенню його іміджа.  
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В роботі розглянуті існуючі стратегії формування тарифної політики 
телекомунікаційного підприємства, запропонований алгоритм їх застосування, 
виходячи з реалій ринку телекомунікаційних послуг в Україні. Тема аналізу 
формування тарифної політики в сфері телекомунікацій розкрита в роботах 
таких вчених як Т.Ю. Салютін, Л.С. Тимошенко, Т.А. Нікуліна, В.В. Васильєва, 
Т. А. Кузовкова. Тарифна політика – необхідна складова маркетингової 
політики. Вона визначається стратегією ціноутворення [1]. Виділяють кілька 
напрямків стратегій ціноутворення притаманних телекомунікаційній галузі [2]: 
стратегії преміальних і захисних цін, стратегія цінової диференціації та 
балансування. Стратегія преміальних цін – при реалізації даної стратегії 
встановлюються ціни вище, ніж її очікують отримати більшість покупців, 
використовується для вузьких сегментів і дозволяє збільшити норму прибутку. 
Стратегія цінового прориву – встановлення ціни нижче очікувань покупців, 
дозволяє захопити частку ринку. Стратегія якнайшвидшого повернення коштів 
– механізм, який дозволяє увійти на ринок з цінами нижчими від очікуваних 
споживачами, але в подальшому відновити свої ціни до рівня ринку, що 
дозволяє отримати частку ринку і в найкоротші терміни відновити інвестиції. 
Нейтральна стратегія – стратегія, при якій компанія встановлює ціни поточного 
ринкового рівноваги. 

Горизонтальна цінова диференціація – формування різних цін на один і 
той самий продукт для різних груп споживачів при сегментації клієнтів. 
Вертикальна цінова диференціація – встановлення на один і той самий продукт 
різних рівнів цін залежно від географії клієнта.  

 
Рис. 1 Алгоритм вибору стратегії ціноутворення 

Виходячи з наведеного алгоритму компанія комбінує різні стратегії для 
формування тарифної політики.  

Висновки. У роботі було систематизовано стратегії ціноутворення та 
розроблено алгоритм вибору стратегії телекомунікаційним підприємством.  
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Метою діяльності підприємств на ринку є отримання прибутку завдяки 

реалізації продукції та послуг, здатних задовольнити потреби споживачів. Для 

здійснення успішної діяльності на ринку необхідна ретельно розроблена та 

добре обміркована асортиментна політика. Перевага досягається завдяки 

наявності асортименту, який за своїми характеристиками або рівнем сервісного 

обслуговування перевершує пропозиції конкурентів.  

Споживчий попит є основним фактором, який впливає на формування 

асортименту. Формування асортименту і споживчий попит в своєму розвитку 

взаємозв’язані. 

Попит є гнучким, мінливим, еластичним явищем. Розмір, структура, 

динаміка, розподіл попиту на товари по соціальних групах споживачів залежать 

від комплексу соціально-економічних, демографічних, торгово-організаційних, 

національних і природно-кліматичних факторів, а також випадкових, 

кон'юнктурних впливів. Тому підприємства постійно оновлюють та 

розширюють свій асортимент, пристосовуючи його до запитів споживачів. 

Гнучкість діяльності підприємства щодо задоволення попиту споживачів 

визначає його асортиментну політику, яка покликана створити умови для 

отримання підприємством необхідного прибутку. 

Це визначає основні проблеми, що виникають при розробці 

управлінських рішень щодо асортиментної політики. Виходячи з динамічності 

буття, потреби споживачів швидко змінюються, тому підприємство вимушене 

постійно оновлювати асортимент своєї продукції. Через складність 

прогнозування змін попиту, відсутність методик оптимізації прогнозування, 

система управління асортиментом на підприємствах не встигає реагувати на 

зміну запитів споживачів. Наслідком цього є певна інерційність у формуванні 

товарної пропозиції. Крім того, через недостатню оптимізацію структури 

асортименту торговельних мереж часто новий товар після виведення його на 

ринок не встигає окупити інвестиції в його виробництво й просування. 

Отже, управління асортиментом є значним ресурсом підвищення 

ефективності діяльності підприємств. 
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В умовах сучасного розвитку технологій, ринкового та правового 

середовища, ведення високотехнологічного бізнесу є запорукою отримання 

додаткових переваг. Але невід’ємною складовою процесу втілення 

інноваційних проекті є ряд ризиків. Нові проекти та ідеї (стартапи) часто не 

доживають до стадії втілення, стадії прибутковості та розвитку.  

Стартап – початок процесу, тому можна зазначити, що стартапи − це 

командні або індивідуальні проекти, які здатні в умовах генерування нових 

мислень та ідей вийти на масштабовану бізнес – модель економічного 

зростання [1].  Фінансування стартапів здійснюється за допомогою різних 

способів, при цьому може відбуватися синтезування декількох способів 

одночасно. Основними джерелами фінансування стартапів є краудфандинг, 

 бізнес-ангели,  бізнес-акселератори та самофінансування.  

Для розробників стартап -  ідеї стає проблематичним стає захист і 

підтримка виходу на ринок  нової бізнес-ідеї.  

Проаналізувавши ринок стартапів 2016 та 2017 рр. в Україні можна 

констатувати [3]: 1) щороку на українському ринку з’являється від 300 до 500 

нових стартапів; 2) сумарна кількість стартапів, які постійно є на ринку, тобто, 

вдало працюють близько 900 проектів. 3) приблизно з 600 стартапів в рік 

продовжує існування 2 -3%. Важливо відмітити, що 49% всіх стартапів діють в 

Києві. Решта розподілилась містам України: • Дніпропетровськ - 16%; • Львів - 

9%; • Харків - 8%; • Одеса - 6%; • інші міста - 12%. 

Проаналізувавши зарубіжний та вітчизняний досвід, можна 

стверджувати, що для успішного розвитку стартапів є доцільною інтеграція та 

підтримка з боку існуючих систем інноваційного розвитку  - технологічних 

парків, державних органів сприяння інноваціям. Особливо ефективною 

виявилися інтеграція в  науково-технологічні кластери за 

високотехнологічними напрямами  з  прив’язкою  до  регіону. Приклади 

реалізації подібних проектів спостерігаються в Туреччині, Китаї,  

Великобританії, США, Франції, Швеції  тощо. 
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Машинобудування традиційно визначає конкурентоспроможність країни 

на світовому і вітчизняному ринках. Україна, володіючи потенціалом 

високотехнологічного розвитку, для провідних країн залишається лише 

постачальником сировини і продукції першого переділу. 

Актуальність управління розвитком машинобудівного підприємства в 

межах його модернізації підкреслена постійним зростанням конкурентної 

боротьби за ресурси, інтернаціоналізацією та глобалізацією, розвитком 

інформаційних технологій і широкою доступністю сучасних технологій 

виробництва. 

Недостатньо розкритою залишається проблема проведення ефективної 

модернізації машинобудівного комплексу, що є достатньо дискусійним 

питанням у сучасній економічній науці. Серед вчених та практиків, 

дослідження яких спрямовані на пошук оптимально прийнятних способів 

модернізації промислових підприємств, слід назвати: С. І. Бандуру, О. Білоруса, 

К. О. Бужимську, Т. М. Качалу, О. М. Луківа, Й. М. Петровича, А. В. Софієнко 

та ін. 

Розвиток сприятливого інноваційного середовища потребує належної 

фінансової підтримки та стимулювання науково-технічного потенціалу 

машинобудівної галузі.  

Досягнення рівня домінуючого інноваційного шляху розвитку через 

структурні перетворення в машинобудуванні на високотехнологічній основі є 

неможливим без детального вивчення сутності, задач, зв’язків та проблем 

концептуальних складових процесу модернізації машинобудівного комплексу. 

Перспективою подальших досліджень є формування механізму модернізації 

машинобудівних підприємств та проектування моделей економічної поведінки 

інноваційно спрямованих машинобудівних підприємств.  

Розв’язання проблем інноваційного шляху розвитку машинобудівних 

підприємств можливе через удосконалення нормативно-законодавчої бази, 

сприяння фінансовому забезпеченню інноваційної діяльності з боку держави та 

органів місцевого самоврядування, формування централізованої та регіональної 

інфраструктур підтримки інновацій, забезпечення науково-технічної діяльності 

кваліфікованими кадрами, що стане дієвим поштовхом до відродження 

машинобудівного виробництва в Україні. 
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Актуальність теми обумовлена зростанням ролі інновацій в діяльності 

людини, що є основним джерелом руху додаткового продукту, тобто 
зростанням особистого добробуту. В умовах розвитку самоуправління, питання 
виміру особистої економічної відповідальності за наслідки впровадження 
інновацій стає важливим не тільки для окремого суб’єкта, так і підприємства в 
цілому [1, 2, 3, 4]. 

Автором  запропоновано еквівалентність руху маси необхідної праці з 
рухом маси додаткового продукту в робочому дні визначати умовною 
грошовою масою прийнятою за одиницю економічного часу як «personal 
capital». Також, пропонується період виробничого процесу розглядати як період 
одного робочого дня, в якому співвідношення розміру потенційного змінного 
капіталу до розміру додаткового капіталу фіксується як константа. 

В умовах різної інноваційної спроможності діяльності персоналу розмір 
фактичного руху додаткового продукту в періодах робочого дня буде різним, 
мінімізація відхилення від його еталонного значення стає критерієм особистої 
відповідальності персоналу за наслідки інноваційної активності.  

В роботі обґрунтовується, що об’єктивність інформації щодо розміру 
руху маси додаткового продукту в робочому дні безпосередньо залежить від 
розміру еталонного руху маси додаткового продукту в робочому дні, прийнятої 
за одиницю економічного часу. Автором вказано, що вище наведені вимоги 
будуть враховані тоді, коли розмір еталону руху маси додаткового продукту в 
робочому дні буде визначатися в формалізованому вигляді. 

Таким чином, запропонований підхід дає можливість: відстежувати 
інноваційну активність в спільному виробничому процесі; здійснювати збір 
емпіричної інформації; виділяти рух додаткового продукту в окремий 
економічний потік; особисто контролювати рух додаткового продукту 
відповідно до руху спільного потенційного капіталу; аналізувати відповідність 
руху особистого додаткового продукту руху оплати праці; визначитися в 
інформаційній базі логістики інноваційного менеджменту. 
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Дослідження соціально-економічного потенціалу регіону для сучасного 

українського суспільства має стратегічне значення, оскільки розуміння та 

оцінка перспектив, передбачуваних шляхів розвитку дають можливість вибрати 

мету, визначитися з парадигмою розвитку всього суспільства. 

 На нашу думку, під потенціалом регіону слід розуміти комплексне 

поняття, що включає в себе певні сукупності потенціалів регіону, залежно від 

особливостей розвитку території регіону, а також відповідних механізмів і часу 

їх залучення в господарський оборот з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності й розвитку регіону.  

 Основними чинниками ефективності використання потенціалу регіону 

є показники технологічного стану та виробничої діяльності, інвестиційно-

інноваційної діяльності, охорони здоров'я, освіти і науки, а також природні та 

екологічні чинники. 

 Розгалуженість та багаторівневість структури соціально-економічного 

потенціалу регіону характеризується низкою проблем, основними з яких на 

сучасному етапі є: великий дефіцит власних джерел формування ресурсів у 

регіонах;  деформація у реальному секторі між сферами економічної діяльності; 

відсутність розширеного відтворення основного капіталу; недостатня 

привабливість країни для іноземних інвесторів; розподіл фінансових ресурсів 

по регіонах без врахуванням їх нерівномірного, диспропорційного соціально-

економічного розвитку; недостатньо розвинений ринок капіталів та інші. 

 Вказані недоліки негативно впливають на процеси формування, 

використання та відтворення потенціалу регіону в цілому та його складових 

елементів зокрема і, як наслідок, на соціально-економічну ситуацію в країні та 

національну економічну безпеку. Для вирішення даних проблем механізм 

управління потенціалом соціально-економічної системи повинен бути 

орієнтований на стратегічний аспект управління економічним, соціальним та 

інвестиційним розвитком соціально-економічної системи, який відображає 

стратегічні цілі, завдання, пріоритети та умови для результативної діяльності, 

що формуються територіальною владою. Подібна орієнтація передбачає 

ретельний моніторинг, інформаційне забезпечення та прогнозування соціально-

економічного розвитку території, а також необхідність створення умов для її 

стабільної роботи. 

Отже, основними елементами розглянутого механізму повинні бути 

нормативна, організаційна, фінансова, кадрова та інформаційна складові, без 

яких будь-який механізм управління не може бути дієвим. Дані складові 

можуть з успіхом реалізовуватися в рамках відповідних аспектів регіональної 

політики (економічному, соціальному, промисловому, фінансовому та інших). 
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В роботі обґрунтовано, що аналітичне забезпечення управління власним 

капіталом спрямоване на формування аналітичної інформації для прийняття 
необхідних управлінських  рішень. Аналітичне забезпечення необхідно для 
моніторингу зовнішніх факторів макросередовища і внутрішніх факторів 
мікросередовища з метою підвищення ефективності системи управління 
власним капіталом підприємства. Обґрунтовано, що структура обліково-
аналітичної системи підприємства впливає на аналітичне забезпечення 
управління власним капіталом в частині: визначення інформаційних потреб 
менеджерів; діючої нормативно-правової бази бухгалтерського обліку власного 
капіталу; ієрархічними рівнями формування інформації [1]. 

До принципів формування обліково-аналітичного забезпечення 
управління власним капіталом  пропонуємо віднести: системний підхід; 
комплексний характер формування управлінських рішень; варіантність підходів 
до розробки окремих управлінських рішень; особливості діяльності 
підприємства. Інструментарій для формування аналітичної інформації 
визначається її видом. Так, для отримання аналітичної інформації на основі 
облікових даних використовуються методи факторного аналізу, фінансового 
аналізу, методи фінансового менеджменту та інвестування. Для отримання 
аналітичної інформації на основі необлікової інформації можуть 
використовуватися методи: дисконтування грошових потоків; експертні оцінки; 
екстраполяції; логічне моделювання; економіко-математичне моделювання; 
системне прогнозування та ін. [2, 3]. Системний підхід передбачає розуміння 
органічності обліково-аналітичного процесу та методології взаємодії окремих 
видів інформації: нормативної, бухгалтерської, аналітичної і необлікової. Такий 
підхід надає можливість формування різного роду показників обліково-
аналітичного забезпечення управління власним капіталом підприємства. 
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Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується 

дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи 
світогосподарських зв’язків. Інтегрування економіки України у світове 
господарство, її участь у різних видах міжнародного підприємництва підвищує 
роль та значення зовнішньоекономічної діяльності. 

Актуальність цього питання полягає в тому, що зовнішня торгівля 
України виступає одним з важливіших засобів збільшення державного 
бюджету. Стратегічною метою розвитку економіки України є досягнення 
гідного місця в міжнародному поділі праці, а саме у сфері зовнішньої торгівлі. 
Європейський союз є найсильнішою глобальною економічною організацією, 
найбільшим і найкращим регіональним ринком світу.  

Розвиток відносин України з ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду 
на геополітичний, геоекономічний і історичний європейський статус України, 
має залишатися одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики України.  

Метою розвитку зовнішньоекономічних відносин України з ЄС є 
забезпечення економічної інтеграції господарства України у 
загальноєвропейський економічний простір. Це значною мірою залежить від 
реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС і 
Україною та Тимчасової угоди про торгівлю. Основними пріоритетами мають 
стати:  трансформація політичного визначення України як держави з 
перехідною економікою до юридичного закріплення її статусу в законодавстві 
ЄС з метою отримання відповідних торговельно-економічних, фінансово-
кредитних, інвестиційних преференцій; розширення доступу українських 
товарів, зокрема таких важливих, як текстиль, продукція металургійної 
промисловості та сільського господарства на європейські ринки; підтримка 
ефективних національних товаровиробників шляхом вдосконалення 
міжнародно-правового механізму захисту їх інтересів, зокрема через укладення 
відповідних галузевих угод; зняття існуючих бар’єрів у торгівлі та поглиблення 
виробничої кооперації; гармонізація економічного законодавства відповідно до 
стандартів Європейського Союзу та світової системи торгівлі ГАТТ/СОТ з 
урахуванням національних економічних інтересів і специфіки економіки 
України. Основним етапом на шляху набуття Україною повноправного 
членства в ЄС має стати створення економічних і правових передумов для 
початку переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 
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Багатовекторність демографічної ситуації породжує різноплановість 
політики в нових соціально-економічних умовах, орієнтованої як на 
стимулювання народжуваності, так і на соціальну підтримку сімей з дітьми, 
зміцнення здоров’я й поліпшення якості життя населення, продуктивніше 
використання людського потенціалу, зниження рівня смертності [1]. Одним з 
напрямків удосконалення демографічної політики в Україні є впровадження 
пенсійної реформи. 

Пенсійний вік підвищуватися не буде. Натомість змінюються вимоги до 
трудового стажу, тобто того періоду, за який людина, або її роботодавець 
сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Мінімальний розмір 
пенсії за віком буде нараховуватися за наявності страхового стажу в чоловіків –
 35 років, у жінок – 30 років. До кінця 2017 року мінімальний страховий стаж 
для виходу на пенсію залишається незмінним – 15 років. Але уже з 1 січня 
2018 року право на призначення пенсії матимуть ті, у кого буде 25 років 
страхового стажу. Надалі він з кожним роком буде збільшуватися на 1 рік. І у 
2028 році має сягнути 35 років. Законопроектом передбачений варіант, коли 
людина може придбати страховий стаж, якого не вистачає. Для цього треба 
буде зробити внески у Пенсійний фонд.  

Для обчислення пенсії буде враховуватися заробітна плата за весь період 
страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Разом із тим, відповідно до 
ухваленого законопроекту, до страхового стажу ввійде: підприємницька 
діяльність за спрощеною системою оподаткування за період з 1 січня 1998 року 
по 30 червня 2000 року; підприємницька діяльність за спрощеною системою 
оподаткування з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови 
сплати страхових внесків, не залежно від їх розміру; військова служба до 
31 грудня 2017 року включно; відпустка у зв'язку з вагітністю в період з 1 січня 
2004 року по 30 червня 2013 року включно; відпустка для догляду за дитиною 
до досягнення нею 6-річного віку з 1 січня 2004 року до моменту введення 
сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці по догляду за 
дитиною до досягнення нею 3-річного віку; навчання у вищих навчальних 
закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а 
також навчання в аспірантурі й докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 
2017 року включно [2]. 
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Зростання конкуренції, інтенсифікація і глобалізація інформаційних 

потоків, розповсюдження інновацій посилюють значення просування товарів і 

послуг в системі комунікацій українських компаній. Поширення інновацій в 

інформаційно-комунікативних технологіях створює вагомі підстави для 

модифікації та удосконалення інструментів та методів маркетингових 

комунікацій.  

Найчастіше івент-заходи стають ключовим елементом просування 

продукції компанії. Організація івентів значно впливає на суспільство в цілому. 

Івент-комунікації стають все більш популярними, і все більше компаній 

організовують спеціалізовані заходи, реалізовуючи свою маркетингову 

стратегію. 

Хальцбаур У. зазначає, що івент-менеджмент в організації − це здатність 

проявити належну реакцію на несподівані зміни (явища), що виникають в 

конкретних ситуаціях як з метою їх нейтралізації, так і використання в своїх 

інтересах для підвищення ефективності власної діяльності. А це є оцінка того, 

що сталося (що відбувається) з позицій корисності, марності або шкідливості 

для досягнення поставленої мети [1, с. 89].  

На основі суб'єкт-суб'єктної парадигми під корпоративною івент-

діяльністю розуміється діяльність суб'єктів управління і керованих суб'єктів, 

що включає в себе управлінську і виконавську функції, де перша передбачає 

розробку івент-проекту та управління процесом з його реалізації (івент-

менеджмент), а друга − безпосереднє втілення івент-проекту. В даному випадку 

під суб'єктом управління необхідно розуміти івент-менеджерів − фахівців, 

покликаних розробляти івент-проекти і здійснювати управління процесом їх 

втілення, а під керованими суб'єктами − виконавців, тобто тих фахівців, які 

безпосередньо зайняті у реалізації програм управління [2, с. 31]. 

Отже, можемо зробити загальний висновок за результатами дослідження, 

що особливостями корпоративного івенту є його попереднє планування: 

зазвичай корпоративна подія повинна бути добре організованою, доступною 

для зовнішнього спостереження, приваблювати глядачів і учасників. Крім 

цього, корпоративний івент має висвітлювати діяльність компанії з позитивного 

боку; враховувати інтереси цільової аудиторії, а також робити певний внесок у 

формування корпоративної культури організації, що його проводить. 
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Питання що кожного разу турбує рекламіста: як залишатися актуальним в 

рекламі? Чому одні рекламні ролики дивляться всі і з превеликим 
задоволенням, а деякі нецікаві нікому? Сьогодні вже пройшов час, коли 
реклама була просто коротким текстом, який майже не має емоцій. Сучасний 
споживач бажає повністю заглибитися в бренд та стати його частиною [1]. Для 
цього існує певний ряд прийомів, які необхідно враховувати створюючи 
рекламу. 

Ідея. Частіше за все найголовнішим та найцікавішим елементом всього 
процесу створення реклами є ідея рекламного повідомлення. Творча ідея 
повинна змусити людину зупинити свій погляд саме на вашому товарі. Але не 
можна забувати, що іноді творчі ідеї затьмарюють сам продукт. Одразу виникає 
питання: звідки брати ідеї, де знайти натхнення та цікаві сюжети. Одним з 
головних джерел ідей на сьогодні залишаються соціальні мережі.  

Соціальні мережі – це організм що допомагає зрозуміти настрої, мотиви 
та тренди в суспільстві. Вони є головним джерелом інформації про те чим живе 
суспільство, які мотиви його штовхають, в бік чого воно рухається.  

Конфлікт. В кожному рекламному ролику повинен бути присутній 
елемент драми, чи зав’язка. Тобто те, за ради чого люди будуть дивитися сам 
кліп. Якщо рекламний матеріал не має елементу драми, то він не цікавий 
сучасному глядачу. Існує декілька варіантів конфліктів: людей, матерій та 
поведінки [2]. Ще один безпрограшний варіант, це придумати те, чого ніхто 
ніколи не бачив. Частіше за все такі рекламні ролики пов’язані з розвитком 
нових технологій. Наприклад, використання технології Slow motion, чи стрибок 
із стратосфери.  

Наступний елемент – це технології що вже використовуються. 
Наприклад, віртуальні окуляри чи технологія Ok, google. Але тут необхідно 
зрозуміти, що успішне використання технологій в рекламі можливо лише тоді, 
коли ти зробив це першим.  

Гумор. Один з головних елементів вдалого рекламного продукту. 
Необхідно чітко розуміти свою цільову аудиторію і те над чим вона буде 
сміятися, а який гумор вона не зрозуміє. Кожного року змінюються тенденції, 
навіть в гуморі. Тому цей факт теж необхідно враховувати.  

 
Література: 

1. Кітченко О.М. Аналіз методів просування іміджу бренду / О.М., Кітченко, С.Е. 
Кучіна // Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки) – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. - № 46 (1267). – 
с. 91-95 

2. Кітченко О.М. Психологія реклами / О.М. Кітченко, А.М. Девиченко // Internet-
конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки 
України: проблеми, перспективи, ефективність», Харків, грудень 2015 р. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

150 

 

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

ДЛЯ РІШЕНЬ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Клепікова С.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Для управління складними об'єктами використовується інтелектуальні 

методи управління: метод нечіткої логіки і нейронних мереж. Раніше автором в 

статті «К использованию метода нейронных сетей для решения экономических 

задач» був описаний підхід застосування нейронної мережі для ідентифікації 

суб'єкта виробничо-господарської діяльності на прикладі прямоспрямовленного 

персептрона (perceptron Розенблатта) з одним вхідним, одним середнім і 

вихідним шарами. Більші  можливості надають гібридні нейронні мережі 

(ГНМ), що поєднують переваги систем фаззі-управління (відображення 

складних, нелінійних взаємозв'язків між вхідними факторами) і виключають їх 

недолік (зростання в ступеневої залежності кількості правил логічної обробки 

при збільшенні кількості входів). Але саме остання обставина характерна для 

промислових підприємств, як суб'єктів господарювання, які є об'єктом 

управління. 

Гібридні нейронні мережі дозволяють отримати, як пряму, так і зворотну 

моделі об'єкта управління. При цьому процес визначення параметрів 

нейромережевой моделі виконується комп'ютером автоматично. Структура 

ГНМ, наприклад системи Сугано, містить 6 шарів: вхідний шар, шар функції 

належності, шар правил, шар нормування; вихідний шар лінійної комбінації і 

вихідний підсумковий шар. Вхідними величинами нейронної мережі при 

ідентифікації підприємства, як об'єкта управління, є фактори, що впливають на 

кінцевий результат, який і являє вихідну величину. Ідентифікація проводиться 

за дослідними даними попередньої діяльності підприємства. Їх можна 

визначити кількісно: обсяг виробленої продукції, вартість сировини, вартість 

перевезення одиниці обсягу продукції і т. і. Або ж лінгвістично: організаційно-

інтелектуальний рівень керівного персоналу, інвестиційні умови, 

конкурентоспроможності підприємства, місце на ринку і т. і. 

Особливістю кількісних факторів є необхідність приведення їх к єдиним 

значенням, для їх співставлення (одні чинники можуть задаватися в мільйонах, 

а інші в частках одиниць, а це в свою чергу призведе не тільки до великих 

відмінностей в розрядності вагових коефіцієнтів, а й ускладнить процеси їх 

визначення). Тому кожен з кількісно визначених факторів доцільно нормувати, 

тобто представити у вигляді співвідношення його значення до деякого базового 

значення того ж фактора. За базове слід прийняти таке значення, яке для 

максимальних значень вхідного фактора надавало б його співвідношення до 

базового, яке не дуже відрізняється від одиниці. 

Вихід ГНМ являє значення показника, який  цікавить нас як показник 

діяльності підприємства в нормованому вигляді по відношенню до деякого 

вибраного базового значення. 
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СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ «ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 

Клименко Е.Ю. 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 

 
Страны Центральной Азии, входящие в анклав так называемого 

«шелкового пути», ввиду своего географического положения представляют 
интерес для многих международных игроков, претендующих на доминирование 
в геополитике – Китай, Россия и США. Подтверждением тому служит 
аналитический доклад «К великому океану – 3», в котором данный регион 
рассматривается исключительно в контексте создания некоего 
«экономического пояса», готового противодействовать вызовам агрессивного 
Запада. Однако, данную идею нельзя назвать новой.  

После распада СССР, в 90-е годы один из ведущих историков 
А. Г. Дугин, разработал цивилизационную теорию создания «Евразии», как 
геополитического противовеса, ставшему одновекторным миру, основанную на 
культурном и религиозном многообразии. Ученый серьезно предполагал, что в 
данном проекте возможно получить некий «симбиоз» между двумя 
существующими цивилизациями – славянским православием (в рамках 
которого рассматривались такие страны как Россия, Беларусь, Украина, 
Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Хорватия) и азиатским исламом (в 
частности страны «советской» Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а по возможности – Монголия и 
Афганистан). Таким образом, предполагалось за счет некоего образования 
«Евразия» уйти, и от биполярного, и от однополярного миров, перейдя к 
геополитической многовекторности. Однако, препятствием для создания столь 
гремучего коктейля, по мнению историков, были неровность (неоднозначность) 
культурных сред, что являлось серьезным препятствием интеграционным 
процессам. Данную концепцию можно считать одним из неудавшихся 
вариантов поиска путей решения проблемы политического доминирования в 
мире, обусловленную необходимостью преодоления на международной арене 
новых вызовов, появившихся после распада СССР. Хотя реальные события 
свидетельствую скорее об обратном. 

Таким образом, страны Центральной Азии, приобретя независимость, не 
только получили место в экономическом пространстве «шелкового пути», но и 
оказались географически зажатыми в тисках двух миров которые образно 
можно считать «русским» и «исламским», одинаково претендующих на 
исключительное доминирование в регионе. Причем, интересен тот факт, что 
русский протекторат имеет поддержку со стороны Китая, а вот исламский – 
рассчитывает на поддержку США. Исходя из экономических преференций, 
Россия и Китай имеют, безусловно, более выигрышные позиции (данный 
регион, является транзитным для их продукции), особенно в контексте 
объединения энергосистем. Однако, идеологически ислам незыблем, что 
позволяет его агентам дестабилизировать ситуацию изнутри.  
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ІНВЕСТИЦІЙНІ КРИТЕРІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МІЖНАРОДНИХ 

ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

Клунко В.О. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

В роботі розглянуто інвестиційні критерії вибору суб’єкту інвестування 

таких альтернативних джерел фінансування, як венчурні фонди та бізнес-

ангели. 

Найпопулярнішим джерелом фінансування є банки, але вони не завжди є 

вигідними та доступними, саме тому відбувається поширення альтернативних 

інструментів фінансування. 

Бізнес-ангели часто визначаються як особи, які інвестують власні кошти в 

компанії, що знаходяться на початковій або ранній стадії розвитку. Вони 

віддають перевагу інвестуванню з іншими бізнес-ангелами (синдикат) [1]. 

Що стосується венчурних фондів, то це фірми, які використовують гроші 

третіх сторін для інвестування в фірми. [2]. 

Венчурні фонди або бізнес ангели роблять рішення про необхідність 

фінансування враховуючи різноманітні критерії, що мають вирішальне 

значення в процесі інвестування [3]. 

В ході роботи було проаналізовано вимоги міжнародних бізнес-ангелів та 

венчурних фондів та виявлено, що більшість венчурних фондів звертає увагу на 

галузь, у якій працює підприємство, цілі, які перед собою ставить та в якому 

регіоні знаходиться.  

Для бізнес-ангелів важливі саме поточні досягнення, кількість грошей, 

яке потребує підприємство та регіон, в якому воно знаходиться.  

Таким чином, критерії цих двох джерел фінансування значно 

відрізняються. Розуміння того, яка саме інформація про бізнес середовище 

цікавить інвесторів для подальшого прийняття рішення є першим кроком для 

побудови міцного «фундаменту» для подальшого розвитку бізнесу. 

 
Література: 
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ОСНОВНІ НАСЛІДКИ СВІТОВОЇ КРИЗИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Клунко Н.С. 

Національний технічний университет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

У статті розглядаються наслідки світової кризи для економіки в Україні. 

Охарактеризовані інструменти антикризового управління. Україна на сьогодні 

перебуває на етапі самоусвідомлення як незалежної демократичної держави з 

власними державними атрибутами, кордонами, економікою і належним місцем 

в європейській спільноті. За останні вісім-десять років Україна перебуває у 

постійному кризовому стані, який змінює свій характер з економічного в 

політичний, з політичного в соціально-культурний і при цьому завжди 

залишаючи свій відбиток на людському факторі, збільшуючи напруження у 

суспільстві. Основною проблемою для України у боротьбі з наслідками усіх 

криз стало невчасне застосування тих чи інших заходів антикризового 

характеру. Сьогодні, коли Україна входить до складу країн Європейського 

Союзу, одним з пріоритетних напрямків є досвід антикризового управління у 

цих країнах і його адаптація до реалій вітчизняної економіки і банківської 

системи. 
 

Таблиця 1 - Показники макроекономічної нестабільності [1] 

Роки 
Зміна ВВП, у 

% 

Рівень інфляції, у 

% 

Рівень безробіття,  

у % 

Облікова 

ставка НБУ, 

% 

2013 0,2 0,5 7,7 6,5 

2014 -6,1 24,9 9,7 14 

2015 -4,8 43,3 10,1 30 

2016 -6,19 12,4 9,7 14 

2017 -9,4 10,1 11,6 12,5 
 

Політику НБУ зі зміцнення банківського сектору, як і в попередні роки, 

потрібно спрямовувати на стимулювання його капіталізації та "очищення" від 

неплатоспроможних банків та банків, які порушують банківське законодавство, 

тісно співпрацювати і підтримувати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 

при цьому підвищуючи довіру населення до банків, а також відкрито і прозоро 

проводити комунікаційну політику НБУ задля зменшення паніки у суспільстві і 

підвищення фінансової грамотності суспільства. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

Кобєлєва Т.О., Перерва П.Г., Свіщова Н.С. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 
Розвиток та впровадження альтернативної енергетики в нашій країні має 

економічну та соціальну сторону. На перший погляд, спостерігаються 
позитивні перспективи: 

• достатня кількість дешевих кВт-годин (у 15-20 разів дешевше існуючих 
в нашій країні в цей час); 

• виробництво електроенергії є бездоганним, високоекологічним; 
• безпаливна енергетика має високий ступінь автономії, виробляє енергію 

рядом з місцями споживання; 
• ця енергетика поверне природу лісу і лану, тому що будуть знищені 

греблі, високовольтні лінії, шахти, терикони, труби ТЕЦ. 
Але, як показують проведені нами дослідження, розвиток альтернативної 

енергетики несе і негативні фактори: 
• звертання паливно-енергетичного комплексу, звільнення водіїв, 

залізничників, виробників нафти, втрата надприбутків олігархами; 
• зменшення попиту на свинець, цинк, ртуть, срібло, кадмій: 
• падіння попиту на провідникову та кабельну продукцію; 
• скорочення виробництва в двигунобудуванні (дизельні та карбюраторні 

двигуни замінять двигунами внутрішнього згорання). 
Але навіть якщо використання нових систем отримає успішний розвиток, 

вони навряд чи зможуть повністю замінити звичайні джерела енергії. Багато 
чого буде залежати від стабільності роботи генераторів чистої енергії. Однак 
незалежно від того, будуть нові джерела успішно розвиватися чи ні, 
конкуренція на ринку між старими та новими представниками енергооб'єднань 
вже почалася. Прихильники альтернативної енергії закликають до участі у її 
субсидуванні уряд країни. Однак сумнівно, що підтримка офіційної влади 
зможе ініціювати зростання споживчого попиту. 
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
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Національний технічний університет 
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м. Харків 

 

Невід’ємним елементом будь-яких економічних процесів у глобальному 

розрізі без сумніву можна вважати ризик. Звичайно, його існування є 

об’єктивним результатом функціонування суб’єкта господарювання в умовах 

обмеженості та дефіциту ресурсів, а також невизначеності подій. Проте попри 

невідворотність існування ризикових ситуацій, постійний моніторинг та 

попередження є важливими завданнями ефективного управління та 

«довголіття» підприємства. Загалом, ризики підприємств сільського 

господарства можна розподілити за різними сферами: виробничий, фінансовий, 

кадровий, інституційні, цінові (ринкові). Фінансові ризики слід вважати 

найбільш впливовими та частими. 

Оскільки фінансовий ризик пов’язаний з одержанням і використанням 

фінансових ресурсів, чинниками виникнення фінансових ризиків для 

сільськогоспорадарських підприємств можна вважати:  

- несприятливі зміни процентних ставок, що заважає застосовувати 

інвестиційну складову; 

- нестача доступних кредитних ресурсів. Сільськогосподарські 

підприємства є капіталоємними. Значна частина основних засобів 

використовується за короткий термін, при цьому вона  

вузькоспеціалізована і має довгий строк окупності; 

- нерозвиненість системи майнового і соціального страхування. Так як у 

сільському господарстві вирішальну роль часто відіграють природно-

кліматичні умови, страхування такого роду ризиків мали б змогу 

мінімізувати фінансові втрати; 

- відсутність резервів високоліквідних активів. Операційний цикл у 

сільському господарстві має тривалий період, що впливає на вчасність 

розрахунків за зобов’язаннями. Брак резервів є, з одного боку, наслідками 

такої циклічності, з іншого, – вагомим недоліком у попередженні 

кризових явищ фінансової системи; 

- податкове навантаження; 

- валютні ризики, що виникають у зв’язку з експортно-імпортними 

операціями та нестабільністю національної валюти. 

Висока ризиковість при низькій нормі прибутковості роблять галузь 

сільського господарства особливо вразливою перед кризовими явищами. 

Вчасна система протидії та гнучкі управлінські рішення на рівні менеджменту 

здатні забезпечити високу ефективність діяльності.   
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Ковшик В. І. 
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«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Використання інформаційних технологій посідає значне місце в 
управлінській діяльності сучасних промислових підприємств. Воно охоплює 
ряд заходів з автоматизації щоденних операцій, включаючи облік, ведення 
звітності, керування виробничими процесами, планування, прийняття рішень, 
прогнозування показників діяльності та багатьох інших. При цьому перед 
менеджерами постають питання щодо систематизації діяльності в цій сфері, її 
узгодження між різними складовими організаційної структури підприємства та, 
особливо, оцінки результативності використання інформаційних технологій і 
систем.  

В ході дослідження узагальнено основні напрямки з контролю за 
вдосконаленням інформаційної системи управління логістичними витратами 
промислового підприємства відповідно до потреб логістики постачання, 
виробничої логістики та логістики збуту. Зокрема визначено необхідність 
побудови неієрархічної структури інформаційної системи з використанням 
мережевих та «хмарних» технологій, яка використовує спільні сховища даних 
щодо деталізованої динаміки обсягів логістичних витрат підприємства з метою 
оптимізації всіх пов’язаних процесів з контролю, оцінки та прийняття рішень.  

Пропонується введення в організаційну структуру промислових 
підприємств окремих елементів, відповідальних за управління логістичними 
витратами в контексті застосування інформаційних технологій. Зв’язок цих 
елементів з підрозділами підприємства має базуватися на частково матричній 
формі взаємодії, що має в своїй основі зазначені ресурси інформаційних та 
комунікаційних технологій.  

Визначено критерії та запропоновано комплексний підхід до оцінки 
результативності інформаційної системи управління логістичними витратами, а 
також ефективності застосування інформаційних  технологій до окремих 
управлінських процесів. Зокрема, розглянуто використання показників 
економічної ефективності впровадження окремих заходів з інформатизації та 
автоматизації (в першу чергу, економії матеріальних та трудових ресурсів); 
показників, що характеризують зміни фінансового стану в ході використання 
цих технологій; низку критеріїв результативності, що мають непрямих 
характер: пришвидшення документообігу та зменшення його паперової 
складової, покращення управлінської та організаційної культури, підвищення 
продуктивності праці, задоволеність персоналу тощо.  

Отримані результати дослідження використано в навчальному процесі 
кафедри менеджменту та оподаткування при викладанні дисциплін 
«Інформаційні системи та технології  в менеджменті», «Операційний 
менеджмент». Рекомендується їх застосування на промислових підприємствах в 
ході вдосконалення діяльності з управління витратами логістичних процесів.  
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Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 
В методах оптимізації ефективності інтернет-сайтів останній час кількісні 

методи все більше замінюють досвід та інтуїцію розробників. Серед таких 
методів одним з найбільш поширених є А/В-тестування, як часний випадок 
багатоваріантного тестування. В основному, з практичної точки зору А/В-
тестування полягає у визначенні впливу контенту та дизайну сайту на його 
конверсію, тобто співвідношення кількості користувачів, що зробили певні дії 
на сайті (наприклад зробили інтернет-покупку), до загальної кількості 
користувачів, що відвідали сайт [1 та ін.].  

Часто під кожну задачу А/В-тестування або багатоваріантного тестування 
розроблялося специфічне програмне забезпечення, яке вимагало від розробника 
компетенцій в галузі математичної статистики для проведення власне 
тестування (збору вихідної інформації), та оптимізаційних методів для 
визначення впливу змін параметрів об’єкта дослідження на цільовий критерій 
(конверсію сайта). Таким чином, окрім класичних задач економетрії та 
дослідження операцій, наприклад [2-4 та ін.], задачі А/В-тестування та 
багатоваріантного тестування стають одними з найбільш затребуваних 
прикладних напрямків цих дисциплін.  

Для широкої аудиторії споживачів компанія Google розробила інструмент 
Optimize, ресурсу Google Analytics Solutions. Однак залишаються і інші 
універсальні, доступні широкій аудиторії інструменти проведення А/В-
тестування, зокрема надбудови «Аналіз даних» та «Пошук рішення» Microsoft 
Excel. Теоретичні основи застосування та принципи роботи цих надбудов 
детально викладені в [5-7 та ін.]. Серед подальших напрямків досліджені 
найбільш важливим є вдосконалення детальної методики А/В-тестування саме 
засобами Microsoft Excel. 
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В останній час зміни у функціонуванні вітчизняних та зарубіжних 

підприємств, глобалізаційні процеси зумовили виникнення нового підходу до 

управління ризиками, а саме – стратегічного, згідно якого управління повинно 

здійснюватися на довгострокову перспективу. Зрозуміло, що таке бачення може 

мати дискусійний характер, оскільки виникнення ризиків зумовлене 

невідомістю та непередбачуваністю а також конфліктністю умов розвитку 

підприємства. При цьому вони виникають не тільки у довгостроковому періоді, 

а й у короткостроковому. Тому можливість стратегічного управління ризиками 

може піддаватися сумніву, адже як можна передбачити цей процес у 

довгостроковій перспективі, якщо невідомо з повною достовірністю, яка 

ситуація буде взавтра.  

Стратегічний підхід до управління ризиками підприємства повинен 

здійснюватися на основі визначеної процедури. Отже, в першу чергу, необхідно 

визначити мету управлінської діяльності для того, щоб в подальшому можна 

було оцінити її дієвість та результативність а також здійснювати регулювання 

та координацію. Після того необхідно провести діагностику підприємства з 

метою визначення відхилень від запланованих показників діяльності, а також 

його проблем, загроз, небезпек. Практично проведення діагностики дозволяє 

визначити об’єкти, на які будуть спрямовуватися управлінські дії. На основі 

результатів діагностики проводиться ідентифікація всіх можливих ризиків та їх 

оцінка. Результати оцінки порівнюємо із допустимими показниками.  

Далі незалежно від того, чи відповідає рівень ризику допустимому 

значенню чи ні, визначається стратегічний напрям управління ризиками. Проте, 

якщо на попередньому етапі ми отримали відповідь «ні», то стратегічними 

напрямами можуть бути – уникнення ризику, розподіл, попередження або 

зниження; якщо ж відповідь «так», то можливими напрямами можуть бути 

прийняття ризику або його зменшення чи розподіл. Тому досить важливо 

правильно оцінити ризики та ситуацію, в якій перебуває підприємство, для 

того, щоб правильно обрати стратегічний напрям управління ризиками.  

Наступним етапом після визначення стратегічного напряму управління 

ризиком буде визначення відповідної стратегії. Після вибору стратегії 

здійснюється планування методів та заходів її реалізації. На основі цього 

розробляється та приймається остаточне рішення щодо управління ризиками. 

Хід реалізації управлінського рішення а також попередніх етапів процесу 

стратегічного управління ризиками постійно контролюється та у разі 

необхідності вносяться корективи.  

Запропонована процедура стратегічного управління ризиками 

підприємства покликана у довгостроковій перспективі забезпечити його 

ефективне функціонування. 
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Трансформація економічних відносин, суттєвий вплив змін зовнішнього 

економічного середовища функціонування підприємства та необхідність їх 

урахування при плануванні діяльності зумовлюють пошук нових методів 

управління ресурсами підприємства. Одним із найбільш функціональних 

інструментів, що характеризуються розповсюдженою практикою застосування, 

є бюджетування. Впровадження цієї системи управління виступає запорукою 

раціонального розпорядження ресурсами та їх цільового використання, 

забезпечення фінансової стійкості та належного рівня платоспроможності, 

прийняття обґрунтованих і дієвих управлінських рішень [2].  

Інтеграція України в Європейський Союз обумовлює посилення вимог до 

суб’єктів господарювання усіх форм власності стосовно не лише якості 

продукції, а й системи бухгалтерського обліку як складової стратегічного 

планування. Інформаційну функцію обліку в частині стратегічного планування 

забезпечує процес бюджетування [1, с. 110].  

Вагомий внесок у розвиток теорії і методики обліку та процесу 

бюджетування здійснили вітчизняні й зарубіжні науковці, зокрема: М. Білик, 

І. Бланк, Ф. Бутинець, Т. Давидюк, О. Кузьмін, П. Куцик, Н. Малюга, 

О. Мельник, С. Онищенко, Дж. Г. Сигел, Н. Федчишина, Ч. Хорнгрен, Ю. Цаль-

Цалко, А. Шамрай та ін. Водночас, слід відмітити недостатність комплексних 

досліджень проблем бухгалтерського обліку спільно з процесом бюджетування 

в системі управління підприємством. 

Упровадження системи бюджетування на підприємстві формує 

принципово нові вимоги до змісту інформації та способів її надання, що 

передбачає належним чином організований бухгалтерський облік на 

синтетичному та аналітичному рівнях.  

Таким чином, бухгалтерський облік, як підґрунтя процесу бюджетування, 

стає дієвим інструментом забезпечення досягнення стратегічних цілей 

функціонування суб’єкта господарювання на основі оптимальної реалізації 

бюджетів, усунення причин виникнення відхилень, виявлення резервів не 

використаних можливостей та попередження негативного впливу факторів.  
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Безпека держави може бути досягнуто за наявності ефективного 

механізму управління і координації діяльності економіки, політичних сил  та 
соціальних груп, а також дійових інститутів її захисту. Енергетичний комплекс 
є однією з головних галузей національного господарства та забезпечує всі інші 
галузі енергією. Згідно методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України у складової «Енергетична безпека» найвищий 
ваговий коефіцієнт 0,1324 [1]. Відповідно на даному етапі розвитку нашої 
держави ця складова є найголовнішою щодо посилення економічної безпеки 
України. Охарактеризуємо  розвиток АДЕ в Україні та проаналізуємо вплив цієї 
сфери на економічну безпеку нашої держави. Розробимо математичну модель 
прогнозування економічної безпеки України (У) в залежності від розвитку ВЕД 
(Х1 та Х2). Методами кореляційного та регресійного аналізу була побудована 
математична модель залежності, яка має вигляд: У = 0,872 + 0,018*Х1 + 
0,089*Х2.  Зв'язок між переліченими факторами присутній. Можна зазначити, 
що модель в цілому статистично значима, але присутня невисока 
мультиколініарність (залежність між Х1 та Х2 дорівнює 0,29), не досить високий 
вплив на результативний показник (R = 0,36) має Х1 – цепні темпи росту  
потужності електроенергії ВДЕ, помірний (R = 0,41) Х2 – цепні темпи росту 
об’єктів ВДЕ. Загальний  R = 0,48, R2 = 0,23, стандартна помилка 4,6%. Зв'язок 
між переліченими факторами присутній.  

Результати проведеного кореляційного аналізу  говорять про те, що 
розвиток ВДЕ опосередковано впливає на економічну безпеку України і 
параметри моделі мають помірний зв’язок.  

На думку автора щільність зв'язку цепних темпів росту потужності 
електроенергії ВДЕ, цепних темпів росту об’єктів ВДЕ та інтегральних 
коефіцієнту ЕБУ говорить про важливість впровадження альтернативних 
джерел енергії. 

Стале збільшення темпів росту факторних показників дозволить 
збільшити результативний показник на 2,3%. З урахуванням помилки в 4,6% 
можна зазначити, що інтервал темпів росту в 2019 році складе 2,1– 2,4%. Стале 
збільшення енергетичної та фінансової безпеки посилить економічну безпеку 
країни до 0,35. З урахуванням помилки в 1,3% можна зазначити, що інтервал 
результативного показника  в 2019 році складе 0,32 – 0,37%. Слід зазначити, що 
нижнє порогове значення складає 0,325, відповідно з постійним збільшенням 
інтегральних коефіцієнтів енергетичної та фінансової безпеки інтегральний 
коефіцієнт ЕБУ буде знаходитися вище порогового значення. 

 

Література: 

1. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України // 

Наказ Мінекономрозвитку України від 29.10.2013 № 1277 - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.me.gov.ua/Documents /List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii 

http://www.me.gov.ua/Documents%20/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii


ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

161 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Колотюк О.І. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Одним з найважливіших елементів механізму управління конкурентним 

потенціалом підприємства є його оцінка, проведена з метою прийняття рішення 

щодо вибору конкурентної стратегії. При цьому під конкурентною стратегією 

підприємства розуміється концепція і підпорядковується їй система дій 

підприємства, спрямовані на досягнення їм кінцевих цілей. Застосування різних 

підходів до оцінки конкурентного потенціалу підприємства в залежності від 

цілей і завдань проведеного дослідження, які дозволяють отримати уявлення 

про ефективну діяльність підприємства, визначити слабкі та сильні сторони, 

отримуючи інформацію про ступінь розвитку його складових. У той же час їх 

кілька утилітарний характер не дозволяє всебічно  оцінити і реалізувати всі 

можливості підприємства. Оцінка конкурентного потенціалу відноситься до 

типу полікрітеріальних, оскільки об'єкт оцінюється з використанням декількох 

критеріїв. 

Для визначення конкурентної стратегії необхідно провести аналіз 

конкурентного становища досліджуваних підприємств на ринку по напрямками 

фінансовий, виробничий і конкурентний потенціали, а також інституційне 

середовище та умови доступу до ресурсів. Побудувавши багатокутник 

конкурентного становища підприємств галузі, можна побачити тенденцію до 

одному із стратегічних конкурентних станів агресивному, конкурентному, 

консервативному або оборонному. 

Діагностика конкурентного середовища галузі дозволяє оцінювати 

ступінь впливу факторів макро- та мезо- середовища на підприємствах галузі, а 

також розмежувати області і характер можливих змін складових елементів 

виділених факторів. В результаті цього є можливість формування  аналітичної 

моделі оцінки конкурентного стратегічного положення підприємства на 

галузевому ринку. 
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Сучасні тенденції розвитку економіки окремого машинобудівного 
підприємства більш усього спрямовані до збільшення прибутку. З огляду на те, 
що стан ринків дуже мінливий, важливо не тільки вміти оцінювати 
конкурентний потенціал в поточному моменті часу, а й володіти ефективним 
механізмом управління складовими компонентами конкурентного потенціалу. 
Конкурентний потенціал підприємства є один з ключових показників що до 
ефективного управління положенням на ринку товарів та послуг вироблених 
підприємством.  

Конкурентний потенціал підприємства - це сукупність конкурентних 
переваг, які визначають можливості розвитку підприємства в довгостроковому 
періоді в порівнянні з конкурентами на галузевому ринку. Розгляд 
конкурентного потенціалу підприємства з позицій системного підходу дозволяє 
глибше зрозуміти цей складний кризовий явище і виявити головну його 
особливість, яка проявляється в синергетичному ефекті, обумовленому 
внутрішніми взаємодіями елементів потенціалу. 

В даний час підприємства галузі машинобудування мають безліч 
можливостей розвитку конкурентного потенціалу Для їх виявлення і реалізації 
важливе значення має наявність механізму управління конкурентним 
потенціалом Під механізмом управління конкурентним потенціалом 
підприємства розуміється комплекс заходів, покликаний вирішувати питання 
забезпечення та розвитку конкурентного потенціалу підприємства та його 
ефективного використання,  характеризуються набором специфічних зв'язків і 
взаємодій алгоритмами управління конкурентним потенціалом підприємства 
машинобудування. Ці алгоритмі мають спрямованість на підвищення рівня 
використання та розвитку маркетингового, фінансового, виробничого, 
організаційного, трудового, соціального, інноваційного, екологічного 
потенціалів, а також підвищення ефективності діяльності підприємства. 
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Особое внимание при формировании эффективной команды уделяется 

процессам, которые направлены на возможность коммуникации, но аспекты, 

которые могли бы выступать индикаторами эффективной работы команды в 

направлении достижения общей цели, часто отсутствуют.  

Следует отметить, что понятие общего видения или понимания 

особенностей работы в команде или организации, явно не нова, так 

необходимость сосредоточиться на общем понимании и согласованности в 

процессе разработки продукции, отмечал Сенге [1990]. 

Введение модели сотрудничества, возможно будет способствовать 

развитию когнитивных процессов сотрудничества, которые так необходимы 

для эффективной работы инновационных групп. 

Литературный анализ показал, что ряд зарубежных авторов [Гист, Локк, и 

Тейлор, 1987; Салас и др., 1992] предлагают ранжировать факторы, которые 

влияют на успех команды, в том числе, характер и степень коммуникации, 

координации, сотрудничества.  

Особое место уделяется социальным мероприятиям, которые возникают в 

процессе совместного решения проблем, характеризуют большую 

масштабность [DeFranco, 2002]. Без такой деятельности отдельные 

представители команды будут бороться за то, чтобы понять перспективы такой 

проектной работы и будут вынуждены работать больше в индивидуальном 

порядке по своей части проекта, а не сотрудничать совместно решая общую 

задачу [Denise, 1999]. Такой процесс является менее желательным, поскольку, 

как отмечает Шраге [1990], сотрудничество "... это процесс совместного 

создания: двух или более лиц с дополнительными навыками взаимодействия 

для получения общего понимания того, что никто из них не имел ранее или не 

мог бы прийти к нему в одиночку. Совместная работа создает общий смысл о 

процессе, продукте или событии ". 

Основное внимание необходимо уделять повышению эффективности 

работы команды, особенно, это относится к ранней стадии процесса решения 

проблемы.  
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На сегодняшний день сформировано большое количество методик 

определения как инвестиционной привлекательности отдельного предприятия, 
так и ранжирование их совокупности в соответствии с требованиями инвестора. 
Рядом с тем, возникает вопрос создания единой системы показателей оценки, 
которая позволила бы проводить объективный и всесторонний анализ 
инвестиционной привлекательности предприятий в рамках выбранного 
математического инструментария. 

Объективная, целесообразна и конкурентная система оценочных 
показателей инвестиционной привлекательности должна учитывать: 

а) ограниченное количество индикативных показателей, которые 
непосредственно влияют на принятие инвестиционных решений; 

б) использование при расчете показателей данных публичной 
бухгалтерской и статистической отчетности, минимизация использования 
внутренней информации; 

в) возможность осуществления рейтинговой оценки деятельности предприятия. 
В соответствии с изложенными выше принципами была сформирована 

система факторов оценки инвестиционной привлекательности: 
а) финансовые показатели (оценка финансовых результатов деятельности 

предприятия, ликвидности и платежеспособности, деловой активности, 
рентабельности предприятия); 

б) показатели социальной безопасности (показатель производительности 
труда, текучести кадров, коэффициент качественного состава персонала); 

в) информационные факторы (коэффициент культурного уровня 
персонала, наличие сертификатов качества товаров (услуг), коэффициент 
качества задолженности). 
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На території України спостерігається наявність значних ресурсів 

геотермальної енергії, загальний потенціал яких оцінюється в 438 млрд. 
КВт.год/рік, що дорівнює запасам палива в обсязі 50 млн. тонн у.п., зумовлює 
доцільність їх розвитку та використання для опалення, водопостачання та 
кондиціонування повітря. Результати вивчення геотермальних ресурсів Криму, 
виконаного на підставі аналізу геологічних і геотермальних даних, свідчать про 
наявність деяких перспектив розвитку геотермальної енергетики на півострові, 
особливо в плані розвитку технологій виробництва гарячої води. Використання 
енергії геотермальних джерел не обмежується лише низькоентальпійними 
технологіями (виробництво гарячої води) для безпосередньої подачі теплового 
навантаження в системи теплопостачання, може припускати також 
впровадження недорогих технологій, що передбачають спорудження теплових 
акумуляторів з тепловими водяними та повітряними насосами. Економічна 
доцільність проекту залежить від глибини залягання геотермальних ресурсів. 
Результати дослідження свідчать про наявність економічних перспектив 
експлуатації геотермальних ресурсів, зокрема, якщо геотермальні водні 
горизонти залягають на невеликій глибині, оскільки основні витрати пов'язані з 
бурінням свердловин. Оптимальною глибиною буріння є 1000-1500 метрів. 

Виробництво енергії від геотермальних джерел дозволяє покрити менше 
1% від загального попиту на енергію в Криму (що включає електроенергію, 
теплову енергію та паливо). Ефективною стратегією освоєння геотермальних 
ресурсів в Криму стала б експлуатація тих виробничих ділянок, де свердловини 
вже всебічно вивчені і протестовані, що дозволяє звести до мінімуму ризик 
несення збитків при бурінні непродуктивних свердловин. При цьому 
створюється стимул для використання нових технологій в промисловому, 
житловому секторах і в курортно-рекреаційному комплексі. 
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Макроекономічна нестабільність та очікування щодо її поглиблення 

призвели до відтоку капіталу з легальної сфери та значної тінізації економіки 

України в останні роки. Тіньова економіка є однією з найбільших перепон для 

розвитку України та підвищення її конкурентоспроможності на світовому 

ринку. Тіньова економіка завдає суспільству негативний вплив. Вона є 

могутнім чинником дестабілізації суспільства. Саме тому вирішення даної 

проблеми є зараз особливо актуальною. 

Одна з найголовніших причин тінізації економіки України – неефективне 

державне регулювання економіки. Недосконалість законодавчої бази та 

високий рівень бюрократизації значно гальмують процес детінізації економіки. 

Часта зміна законодавства щодо регулювання підприємницької сфери не дає 

можливості розробити ефективний бізнес план, а навпаки, стимулює пошуки 

нових способів тінізації діяльності. 

Неефективна фіскальна політика, її нестабільність та недосконалість, 

відсутність чіткого покарання за недотримання податкового законодавства – 

дають поштовх до або зведення до мінімуму, або й узагалі до ухилення від 

сплати податків. 

З вищезгаданого чиннику випливає наступний – проблеми на ринку 

праці, а саме низькі стимули до офіційного працевлаштування та зростання 

рівня безробіття. Цей чинник тримається на відсутності ефективної системи 

контролю за неофіційним працевлаштуванням трудових ресурсів. 

Не менш суттєвий вплив має недосконалість бюджетної системи та 

відсутність необхідного контролю за бюджетними коштами. Підтвердженням 

цьому є перевірки Рахункової палати України, які постійно фіксують численні 

порушення щодо використання бюджетних коштів. 

Також не слід відкидати й психологічний чинник. Якщо в країнах з 

розвиненою демократією суспільство засуджує таку діяльність, то в нашій 

країні це виглядає цілком нормальним явищем. Це свідчить про те, що тіньова 

економіка прижилася і проблема носить загальнодержавний характер. 

Із-за тіньової економіки спотворюються об'єм і структура показників 

стану економіки, деформується бюджетна система, погіршуються умови 

розвитку соціальної сфери. 

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що основною метою 

детінізації української економіки є зменшення частки тіньової діяльності у ВВП 

країни. Цього можна досягти здійсненням цілою низки радикальних 

політичних, економічних, правових, організаційних, технічних, виховних і 

силових заходів національного рівня. 
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Невід'ємною частиною існування кожного підприємства є залучення 
коштів із зовнішніх джерел. Ці кошти необхідні для функціонування 
підприємства. Для їх отримання підприємство повинно відповідати певним 
критеріям - бути інвестиційно-привабливим. 
 Чіткого визначення інвестиційної привабливості немає, так як визначення 
і критерії інвестиційної привабливості висуваються самими інвесторами. 
Загальним же визначенням інвестиційної привабливості може бути таке: 
 Інвестиційна привабливість - це набір фінансово-економічних показників, 
які визначають оцінку зовнішнього середовища, рівень позиціонування на 
ринку, потенціал отриманого в кінці результату.  
 В основному, інвестори для визначення інвестиційної привабливості 
використовують такі критерії: ліквідність, ділова активність, фінансова 
незалежність, рентабельність і ризики. 
 Сьогодні для підприємств України питання інвестування є важливим, так 
як, через складний соціально-економічний стан країни, підприємства не можуть 
повноцінно функціонувати за рахунок наявних на даний момент коштів. 
Високий рівень інфляції і різкі стрибки курсу валют чинять негативний вплив 
на діяльність підприємств, значно знижуючи їх виробничий потенціал. За 
даними Державної служби статистики України за останні вісім років прямі 
інвестиції в Україну (в 2010р. вони складали 38992,9 млн.дол. США)  
збільшились лише на 151,1 млн.дол. США. При цьому найбільша сума була 
зафіксована на початок 2014 року і складала 53704 млн.дол. США. Потім за 2 
роки Україна втратила інвестиційний капітал і він впав до рівня 36154,5 
млн.дол США. З 2016 року спостерігається ріст інвестицій. Збільшення притоку 
інвестицій в країну свідчить про деяке покращення інвестиційного клімату.  
 Виток інвестиційного капіталу спричинив погіршення стану підприємств. 
В першу чергу це було пов’язано з економічною кризою  та політичною 
ситуацією в країні. Держава в умовах кризи повинна була забезпечити 
підприємствам малого та середнього бізнесу, які більш за все постраждали, 
підтримку, тому що саме ті податки, які вони сплачують, є одним з головних 
джерел доходу країни.  Сьогодні ситуація більш-менш стабілізувалась, і 
інвестиції почали повертатись в країну. Проте від колишніх потужностей 
підприємств залишилися руїни. Тим хто залишився, треба зробити все можливе, 
щоб піднятись з руїн і не тільки відновити все, що було зруйновано, а і вийти на 
новий рівень. Для цього необхідні нові джерела фінансування, державна 
підтримка фінансування підприємств та удосконалення законодавства. І саме в 
залученні нових джерел фінансування першочергову роль відіграє інвестиційна 
привабливість підприємства, як сукупність показників що відображають стан, 
можливості і перспективність підприємства.  
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Логістика як технологія являє собою сукупність логістичних операцій, 

об'єктом яких є логістичні потоки.  

При розгляді фінансового ринку виділяють два відносно самостійних 

сегмента - ринок інструментів боргу і ринок інструментів власності, а також 

переплетення двох видів фінансових потоків - інвестиційного та кредитного. Ці 

два потоки мають загальну основу - гроші або грошові еквіваленти у вигляді 

цінних паперів і різну фінансову перспективу у відносинах між 

постачальниками і споживачами капіталу. 

У зв'язку з тим, що безпосереднім об'єктом аналізу стану і перспектив 

розвитку фінансового ринку є детерміновані інвестиційні та кредитні потоки 

капіталу, доцільно поставити питання про формування такого економічного 

спрямування наукових і прикладних досліджень, як фінансова логістика. 

Сутність фінансової логістики можна визначити як професійне 

управління кругообігом фінансових потоків від постачальників капіталу до 

його споживачів. Технологічно таке професійне управління здійснюється 

шляхом надання відповідних послуг. Необхідність фінансової логістики 

пояснюється потребою в оптимізації потокового процесу надання послуг при 

використанні фінансових продуктів колом клієнтів. 

Логістичний підхід дозволить: 1) створити досить ефективну систему дій, 

що управляють (позитивних і негативних стимулів), які б спонукали,  

дотримуватися виконавчої дисципліни і реалізації логістичних завдань; 

2) завдяки інваріантності побудови керуючих і керованих систем, а також 

взятих на озброєння ринкових форм, методів і технічних засобів управління, 

сприяти саморегулюванню в мінливому зовнішньому середовищі; 

3) створити досить об'єктивні і надійні індикатори оцінки наслідків 

стратегічних та тактичних рішень з використанням зворотних зв'язків. Без 

цього будь-яка ринкова структура не в змозі скорегувати своє функціонування і 

розвиток, особливо в нестабільних ситуаціях; 

4) виявити і використовувати резерви управління, наблизити реальну 

модель управління до нормативної; 

5) впливати на основні параметри управління поточними процесами. 

Таким чином, для ефективного управління фінансовим ринком необхідно 

врахувати його специфіку та можливості і розрахувати оптимальну економіко-

математичну модель при якій зменшуються витрати, пов'язані з рухом капіталу, 

зменшується час пошуку інвестиційних або кредитних ресурсів і тим самим 

підвищується ефективність ринку в цілому. 

Зрозуміло, пропонований підхід носить досить загальний характер і 

вимагає подальшої деталізації для його практичного втілення. 
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Крамськой Д.Ю. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Найважливішою прерогативою держави є регулювання інноваційної 
діяльності. Державна інноваційна політика створює ринкові стимули для 
формування національними приватними компаніями інноваційно-орієнтованої 
стратегії. [1]. 

Роль держави полягає в створенні економічних і організаційно-
інституціональних умов росту інноваційної активності суб'єктів господарювання, 
науково-дослідних організацій, інтеграції непідлеглих один одному учасників 
інноваційного процесу. У розвинених країнах світу прийнято спеціальні державні 
програми розвитку інноваційної сфери з упором на непрямі методи 
стимулювання. [2]  

Основним напрямком державної інноваційної політики є забезпечення 
інноваційного росту в промисловості. Державна інноваційна політика України 
повинна бути спрямована на забезпечення економічного розвитку за рахунок 
інноваційних зрушень [3]. Для цього треба створювати необхідні 
інституціонально-економічні та нормативно-правові умови. Україна має значний 
науково-дослідний і промисловий потенціал, який створює передумови для 
інноваційних зрушень [4]. Основними факторами, які стримують інноваційну 
активність, є: відсутність власних коштів; недостатня державна підтримка 
вітчизняного виробника та ін. До найважливіших проблем інноваційної діяльності 
варто віднести низьку сприйнятливість економіки до інноваційних перетворень, 
відсутність мотивації економічних суб'єктів до інноваційної діяльності, низький 
рівень і слабка комерційна спрямованість розроблювальних інновацій, відсутність 
конкурентного середовища в інноваційній сфері, недостатнє фінансове 
забезпечення, низька інноваційна активність [5-6].  
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У процесі свого розвитку концепція соціальної відповідальності бізнесу 
(СВБ) пройшла декілька етапів, під час яких змінювалось як змістове розуміння 
ключового поняття соціальної відповідальності, так і розуміння того, на які 
очікування суспільства та яким чином має реагувати бізнес.  

Якщо на етапі виникнення СВБ більшою мірою була пов’язана із 
побудовою зовнішніх відносин у ланцюжку «зовнішні стейкхолдери – бізнес»  
(50-та роки ХХ ст.), то на початку ХХІ ст. акценти змістилися на внутрішнє 
середовище компаній. Такі трансформації сприяли розумінню того, що 
зовнішній прояв успішності бізнесу є результатом розуміння потреб 
суспільства, уміння пропонувати певні цінності, що забезпечується як 
наявністю та використанням певних ресурсів, так і  здатностями до виявлення 
потреб і очікувань стейкхолдерів у внутрішньому і зовнішньому середовищ, а 
також здатностями до проактивних дій щодо соціального розвитку різних груп. 

Пошук джерел ефективності у внутрішніх можливостях і здатностях 
бізнесу свідчить про дуальність концепції СВБ в частині джерел соціальної 
відповідальності. Зокрема, на сьогодні доведено, що не тільки зовнішнє 
середовище формує умови ведення бізнесу, але й сам бізнес може створювати 
та поширювати певні норми й правила. У такому сенсі СВБ позиціонується як 
самостійна концепція, основним (базовим) положенням якої сьогодні є ідея 
загальних цінностей, відповідно до якої виробництво вартості відбувається 
одночасно із створенням необхідних суспільству і бізнесу благ (корисності). 

Підґрунтя концепції СВБ визначає також  положення про організацію 
бізнесу з дотриманням економічних, правових, дискреційних умов і 
характеристик. Економічні умови пов’язані із відповідністю цільовим 
пріоритетам бізнесу щодо отримання прибутку, правові – із відповідністю 
нормам права, етичні – нормам моралі, дискреційні – уявленням  щодо 
благополуччя. 

Змістовне розуміння СВБ, на наш погляд, відбивається у положенні про її 
прямий зв’язок із діями бізнесу як реакцією на очікування різних представників 
суспільства. Саме у такому активному реагуванні формується репутаційний 
аспект СВБ і забезпечуються довгострокові відносини. 

Останнє, у свою чергу, актуалізує положення про зв’язок СВБ із  
ієрархією управління за функціями та часовим горизонтом. Такий зв’язок нами 
пропонується описувати ланцюгом «захід соціального спрямування у певній 
сфері діяльності (більшою мірою відповідає операційному та тактичному 
рівням управління) – стратегія соціальної відповідальності компанії (відповідає 
рівню функціональних стратегій) – управління компанією на основі концепції 
соціальної відповідальності бізнесу (стратегічне управління, ціннісно-
орієнтоване управління)». 
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Ефективний розвиток економіки вирішальним чином залежить від 

масштабів впровадження новітньої техніки та технологій. Підвищення 

активності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств є однією з 

головних передумов стабільності та сталого розвитку галузі. Але водночас 

суб'єкти господарювання в умовах невизначеності стикаються з такою 

серйозною перешкодою як дефіцит інвестиційних ресурсів. У ринковому 

середовищі, яке постійно змінюється, інноваційна діяльність підприємства буде 

здійснюватися успішно лише за умови збільшення обсягів інвестиційних 

ресурсів і їх ефективного використання  

Найповніше здобутки вітчизняної науки в сфері інноваційного розвитку 

та його фінансового забезпечення представлені у працях Ю. Бажала, О. 

Василика, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Даниленка та ін. Проте подальших 

досліджень потребують аналіз видів і форм фінансового забезпечення 

машинобудівних підприємств.  

У науковій літературі виділяють різні методи фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств. Так, у своїй роботі ряд авторів 

визначають, що власні фінансові ресурси суб’єктів господарської діяльності 

варто розглядати як фундаментальний елемент у системі руху інноваційних 

процесів підприємства. При цьому важливим є те,що власні фінансові ресурси 

виступають не тільки фактором забезпечення, а й стимулом до ведення 

інноваційної діяльності. Цей метод може використовуватися при фінансуванні 

інновацій при реалізації невеликих інноваційних проектів. В основі цього 

методу лежить фінансування винятково за рахунок власних (внутрішніх) 

джерел (чистого прибутку, амортизаційних відрахувань і 

внутрішньогосподарчих резервів).  

На думку авторів зі всіх метолів фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку машинобудівних підприємств самофінансування є найнадійнішим. 

Його недолік полягає в тому,що він може бути використаний тільки для 

реалізації невеликих інноваційних проектів, тобто фінансові ресурси джерел 

цього методу обмежені. Тому великомасштабні інноваційні проекти, як 

правило, можуть фінансуватися як за рахунок власних, так і позикових джерел. 

В умовах обмеженості внутрішніх фінансових ресурсів розв'язання проблеми 

забезпечення достатнього фінансування науково-технічної та інноваційної 

діяльності машинобудівних підприємств вимагає пошуку перспективних 

джерел фінансування.  
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В роботі [1] відмічалося, що головною формою відтворення основних 

засобів аграрних підприємств сектору малих та середніх виробників (МСВ) 

АПК України є використання відновленої техніки, що була в експлуатації, 

тобто, використання вторинного ринку. При цьому підкреслена номінально 

зростаюча роль вітчизняних підприємств сільгоспмашинобудування; 

сформульовані необхідні умови для успішного розвитку вторинного ринку та 

визначені в найбільш загальній формі критерії зацікавленості його учасників.  

На основі аналізу тенденцій ринку сільгосптехніки в Україні за 2017 рік 

відмітимо подальші перспективи вітчизняного сільгоспмашинобудування:  

- рівень імпорту сільгосптехніки в Україну зростає. Згідно [3], за період із 

01.01.2017 по 30.11.2017 було імпортовано обладнання для сільського 

господарства та техніки оброблення ґрунту на суму $305,274 млн.; 

- зростає обсяг іноземної техніки і на вторинному ринку, в той час як 

обсяги випуску нової вітчизняної техніки на сьогодні дуже низькі та не 

відповідають потребам ринку сектора МСВ АПК. Про це свідчить, зокрема, 

незадовільне виконання бюджетної програми компенсації фермерам 20% від 

вартості придбаної сільгосптехніки вітчизняного виробництва. Згідно [3], в 

2017 р. з закладених в бюджеті 550 млн. грн. було освоєно близько 12%.  

Пояснюється це тим, що більшість виробників продукції АПК за умов 

забезпечення її конкурентоспроможності вимушені обирати сучасні технології, 

що обумовлюють раціональне відношення якості й ціни та базуються на 

використанні імпортної техніки; в той же час вітчизняні підприємства-

виробники сільгосптехніки знаходяться у стані відродження, а тому ще не 

готові випускати конкурентоспроможну техніку.  

Отже, на сьогодні, основними перспективами розвитку вітчизняного 

сільгоспмашинобудування, на нашу думку, слід вважати традиційний шлях 

еволюційного розвитку країн Сходу (Японія, Гонконг, Південна Корея та ін.): 

освоєння процесу відновлення зарубіжної техніки на базі використання 

обмінного фонду запчастин-оригіналів, опанування сучасних зарубіжних 

технологій на базі організації складального та повного циклу виробництва 

шляхом залучення вторинних інновацій, поступовий перехід до первинних.  
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Забезпечення конкурентоспроможності виробів є необхідною умовою 

існування підприємства в ринкових умовах. Це означає, що 
конкурентоспроможні товари даного виробника повинні забезпечувати 
необхідні споживчі властивості більш раціональним способом ніж аналогічні 
вироби конкурента. Тобто «ціна споживання» конкурентоспроможного товару 
(сукупність капітальних й поточних витрат на одиницю роботи або продукції, 
що виготовляється за допомогою придбаного товару) повинна бути нижчою ніж 
у товара-конкурента.  

З метою забезпечення конкурентоспроможності новостворюваного 
виробу на всіх фазах життєвого циклу прийнято на стадії його розробки та 
освоєння виробництва застосовувати функціонально-вартісний аналіз (ФВА). 

Для реалізації ФВА необхідно виконати аналіз основних та допоміжних 
функцій виробу, знайти відношення значимості цих функцій до витрат на їх 
забезпечення, найти найменші («критичні»)значення цих відношень для деяких 
функцій, запропонувати удосконалення конструкції чи технології тієї частини 
виробу, що забезпечувала до цих пір відмічені «критичні» відношення. 

Реалізація вказаного алгоритму пов'язана з низкою труднощів, подолання 
яких потребує використання системних методів дослідження.  

Зокрема, представлення виробу як сукупності окремих підсистем, 
передбачає розподіл (декомпозицію) основної функції виробу на окремі 
функції, що суттєво відрізняються своєю природою, одиницями виміру, 
критеріями оцінки тощо. Більше того, багато функцій можуть носити не 
кількісний, а якісний характер і потребують розробки спеціальної 
кваліметричної системи оцінювання. Отже, системний підхід до аналізу виробу 
потребує побудови ієрархічної структури як самого виробу, так і його функцій, 
що є результатом декомпозиції головної функції виробу. Відмітимо, що частіш 
за все, ієрархічна структура може бути багаторівневою. Наприклад, 
трьохрівневою у випадку, коли функції окремих підсистем виробу носять 
різний характер і оцінюються, відповідно, різними критеріями. 

Таким чином, використання методу ФВА на стадії розробки нової та 
модернізації існуючої техніки з метою забезпечення її 
конкурентоспроможності, потребує освоєння методів системного аналізу, 
зокрема методу аналізу ієрархій (МАІ).  
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Одним із ключових податків в Україні є податок на додану вартість 

(ПДВ). ПДВ приносить великі суми надходження до державної казни. Вже 

декілька років, тема електронного адміністрування податку на додану вартість є 

дуже актуальною та викликає безліч питань та проблемних моментів. 

Система електронного адміністрування податку на додану вартість 

працює в Україні з 1 січня 2015 року. Для всіх платників ПДВ в автоматичному 

режимі відкриваються електронні рахунки, а також всі податкові накладні 

реєструються у єдиному державному електронному реєстрі.  

Беручи до уваги той факт, що адміністрування податків має бути 

простим, зрозумілим та прозорим, існуюча система адміністрування ПДВ в 

Україні має багато недоліків.  

Одним із найскладніших аспектів для розуміння є підхід до визначення 

реєстраційного ліміту, тобто на яку суму суб’єкт господарювання може 

зареєструвати податкові накладні. 

Великою проблемою є система блокування податкових накладних. Під 

блокування податкових накладних потрапляють переважно малі та середні 

підприємства. Проблема блокування податкових накладних стосується 

переважної більшості галузей підприємницької діяльності — виробничих, 

будівельних, торгових з наданням послуг тощо. Це виходить з того, що система 

оцінки критеріїв ризику працює таким чином, що у разі продажу товарів (робіт, 

послуг) ці ж товари чи роботи мають бути придбані підприємством. При 

подальшій реалізації, мають ще бути витримані й додаткові умови, що 

визначені наказом Міністерства фінансів України №567 від 13 червня 2017 року 

«Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, та Вичерпного переліку документів, достатніх для 

прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку 

коригування», з урахуванням змін, внесених наказом №654 від 21 липня 2017 

року. 

Авансові платежі також потрапили до групи ризику, спираючись на 

критерії оцінки відповідності обсягів придбання/постачання (наявність 

грошових коштів без фактичного отримання товарів/послуг на момент подання 

для реєстрації податкової накладної). 

Таким чином, попри схвальні відгуки розробників та деяких урядовців 

про запровадження автоматичної системи реєстрації податкових накладних, про 

їхні досягнення та мінімальний відсоток заблокованих накладних, на жаль, 

можна спостерігати ручне керування цією процедурою, особливо коли Мінфін 

та ДФС — всі проблемні питання списують на некомпетентність один одного. 
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Для переходу економіки України в стан стійкого розвитку необхідно здійснювати 

пошук резервів, організаційну перебудову підприємств, впроваджувати нові форми 
зв’язку науки з виробництвом, ефективно використовувати інтелектуальні ресурси [1]. 
Перехід будь-якої національної економіки на інноваційний алгоритм розвитку 
можливий лише за паралельної організації трьох складників: ефективної організації 
наукових досліджень; створення національної інноваційної системи; інноваційної 
модернізації промисловості [2]. Серед напрямів оновлення техніко-технологічної 
бази виробництва деякий позитив визначено в упровадженні нового устаткування, 
але при цьому спостерігається критично низький рівень оновлення технологій [3]. 
Сучасні умови господарювання підприємств потребують формування адаптивних 
до зовнішніх умов механізмів розвитку підприємств [4]. Низький рівень 
інвестиційної активності, високі ризики та правова невизначеність вимагають 
науково обґрунтовані методичні підходи до розробки механізму управління 
інвестиційним процесом на підприємстві [5]. Методи оцінки необхідності виробництва 
в інвестиційних проектах повинні ґрунтуватися на розрахунку очікуваних грошових 
потоків і враховувати деякі характеристики розвитку самого виробництва [6]. 
Сучасні ринкові умови існування підприємств потребує пошук максимально 
ефективних способів господарювання. Такий поступовий розвиток підприємств 
можливий за рахунок різних чинників, в тому числі і за рахунок внутрішніх 
резервів організації. Найбільш важливим, серед таких внутрішніх потенціалів, є 
мотиваційний потенціал підприємства [7]. Сприйнятливість і чутливість до впливу 
факторів і розгляд мотиваційноцінних впливів призводить до ефективної 
реалізації потенціалу працівника й досягнення цілей підприємства. 
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У роботі розглянуто визначення аудиту маркетингової  товарної політики, 

методи оцінювання якості товарів та їх конкурентоспроможності. Забезпечення 
сталого розвитку промислових підприємств є важливою проблемою сучасної 
української економіки. За умов обмеженого маркетингового бюджету і часу 
необхідно знати які маркетингові заходи і методи є ефективними для галузі, 
підприємства, а які ні. Як добре працює служба маркетингу на підприємстві, які 
існують проблеми і як їх можна вирішити. Саме цьому питання оцінки 
маркетингової діяльності є особливо актуальними. Існує найбільш 
результативний спосіб такої оцінки – маркетинговий аудит [1,3]. 
«Маркетинговий аудит – це систематичне, незалежне та регулярне вивчення 
середи, цілей, стратегій і діяльності компанії з метою визначення проблем та 
можливостей, а також з метою розробки пропозицій по складанню плану дій, 
які направлені на підвищення ефективності маркетингу компанії» [4,с.126]. 

Першою підлягає аудиту товарна політика підприємства, тому що товар 
виступає основним елементом комплексу маркетингу. Аудит маркетингової 
товарної політики вимагає «знань ринкової адекватності продуктів, якості 
товарів, оцінювання продуктів, дизайну й упаковки, товарного знака, товарного 
асортименту, продуктових інновацій, збалансування портфеля продуктів, тощо» 
[2,с.187]. При проведенні аудиту товарної політики підприємства 
застосовуються наступні методи: метод оцінки конкурентоспроможності на 
основі одиничних параметрів та інтегрального показника 
конкурентоспроможності, метод бальної оцінки (для визначення якості 
продукції), метод побудови багатокутника конкурентоспроможності товару 
(для ілюстрації конкурентоспроможності товару), метод побудови 
бульбашкової діаграми (для демонстрації позиції товарних марок за 
показниками ціна-якість-обсяг продажу), метод полярних профілів (для 
представлення пріоритетності товару з точки зору інтересів споживача)[2,4]. 

Отже, проведення маркетингового аудиту товарної політики 
підприємства, використання сучасних методів його проведення буде сприяти 
зменшенню витрат виробництва та отриманню підприємством запланованого 
прибутку.  
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ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ЯК РОЗДІЛ У СТРУКТУРІ БІЗНЕС-ПЛАНУ  

Кучіна С.Е. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 
У роботі розглянуто основні питання, які необхідно висвітити при 

розробці розділу «план виробництва» при складанні бізнес-плану. Успіх 
любого бізнесу залежить від того наскільки правильно обрана сфера 
підприємництва, оцінена ринкова кон’юнктура, обрана стратегія та тактика її 
реалізації. Відповіді на ці запитання можна отримати склавши бізнес-план. 
Бізнес-план – це результат комплексного дослідження різних сторін діяльності 
підприємства, метою якого є надання обґрунтованої, цілісної, системної оцінки 
перспектив розвитку фірми [1]. Одним із розділів бізнес-плану є план 
виробництва.  Головна задача цього розділу довести, що підприємство буде 
спроможне виробляти необхідну кількість продукції у вказані терміни з 
оговореною якістю. Дані цього розділу необхідно проводити у перспективі на 
2-3 роки [2]. Виходячи з потреб ринку у цьому розділі визначається необхідний 
виробничий потенціал,а саме потребу у основних виробничих фондах, 
матеріальних ресурсах та виробничих запасах [1,3,4]. У цьому розділі 
необхідно приділити увагу схемі виробничих потоків,бо зовнішні експерти у 
першу чергу будуть звертати увагу на раціональність технологічного процесу, 
можливе скорочення витрат праці, часу та матеріалів, легкість зміни 
асортименту з урахуванням потреб ринку. У схемі виробничих потоків треба 
чітко показати звідки будуть поступати усі види сировини та комплектуючі 
вироби, у яких підрозділах підприємства і як вони будуть перероблятися в 
продукцію та куди ця продукція буде поставлятися з фірми-виробника. На 
цьому етапі перевіряється репутація постачальників, бо престиж продукції 
визначається по «найслабшій гілці» технологічного ланцюжка. Важливе 
значення приділяється розрахунку виробничої програми, перевіряються 
можливості її збільшення з урахуванням виробничих можливостей. Цей розділ 
треба закінчувати оцінкою можливих витрат виробництва та їх динамікою на 
перспективу. Сьогодні на перший план виходить охорона навколишнього 
середовища, тому необхідно вказати також витрати, які пов’язані з утилізацією 
відходів виробництва. Отже, значення цього розділу бізнес-плану необхідно 
щоб оцінити реальність повернення кредитів, кваліфікацію керівництва 
майбутнього підприємства, реальність та обґрунтованість планів.. 
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Протягом останніх років спостерігається наукового інтересу до питань 

управління міжнародними медійними організаціями. В цілому, на сьогодні 

медіа-менеджмент має на меті “побудувати міст” між загальною теорією 

управління та специфікою медіа-галузі.  

Загалом дослідники погоджуються, що управління медійними 

організаціями складається з певних особливостей, які передумовлені 

специфікою самих медійних засобів. До таких особливостей відносять: 

продукт, який представлений не у звичному матеріальному форматі, - 

інформація; трудові ресурси, більшість з яких це креативний персонал, який 

формує своєрідний внутрішній клімат компанії; технології, адаптація до змін 

яких стає постійним аспектом організаційного життя. Медіа фірми потребують 

спроможності вирішувати, як впливатиме на них нові технології та, наскільки 

вони можуть спиратися на те, що вони мають або повинні мати доступ до нових 

компетенцій та ресурсів [1]. Також до специфіки медіа засобів відносяться 

короткострокові проекти, які можуть припиняти діяльність дуже швидко, тому 

що їх існування залежить від багатьох подальших медіа факторів, але навіть 

упродовж невеликого терміну вони є об’єктами медіа-менеджменту.  

Але дискусії з приводу специфіки медіа організацій тривають і далі. 

Немає чітко визначеної теорії управління медійними організаціями. Дуже 

складно скласти теоретичні концепції, що мають відношення до реальних 

організацій. Останні  представлені занадто абстрактними. Відсутня 

термінологія для медіа-маркетингу. Спостерігається і дефіцит обміну 

практичними знаннями та спостереженнями, які необхідні для розвитку теорії, 

між менеджерами медійної галузі [2].  

Таким чином, розвиток теорії управління засобами масової інформації 

потребує ретельного переоцінки та розширення теоретичних основ, на яких 

побудовано більшість досліджень у цій галузі. Хоча багато теорій управління, 

взятих з організаційної науки, виявилися цінними для медіа-компаній, вони не 

були проаналізовані з точки зору основних показників діяльності медіа-галузі. 

Також досі не виділено окремо поняття міжнародних медійних організацій, що 

обумовлює доцільність подальших досліджень в цій сфері.  
 

Література: 

1.Küng L. Managing Strategy and Maximizing Innovation in Media Organizations  / L. 

Küng  //  The International Journal on Media Management. – 2011. – С. 53-54. 

2.Küng L.  Why Media Managers Are Not Interested in Media Management—And What 

We Could Do About It / L. Küng // The International Journal on Media Management. – 2010. – C. 

56. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

179 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНСТРУМЕНТИ 

ЙОГО ПІДТРИМУВАННЯ 

Ларка Л.С. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Реалізація економічного управління підприємством в сучасних ринкових 

умовах вимагає підвищення уваги до питань методичного забезпечення 

цільових показників бізнесу [1]. 

Сучасне уявлення про сутність економічного порядку створюється через 

загальне визначення: «Порядок – це спосіб і механізм поєднання елементів і 

підсистем у цілісну систему й чітка послідовність дій у процесі руху до мети». 

Оскільки підприємство функціонує в певному ринковому середовищі, 

суспільстві та державі, то економічний порядок на підприємстві залежить від 

двох груп чинників, які впливають на упорядкованість взаємодії підприємства з 

зовнішнім середовищем і усередині його. Звідси досягнення певного 

економічного порядку на підприємстві потребує відповідних інструментів його 

підтримки. 

Під інструментом наведення (підтримки) економічного порядку слід 

розуміти будь-який захід, метод або засіб, що діють поза впливом 

підприємства, або використовуються власне підприємством з метою 

формування умов для ефективної економічної роботи. Відповідно доцільно 

згрупувати інструменти наведення економічного порядку на підприємстві на 

такі, що діють: 

1) на макроекономічному рівні у сфері взаємодії підприємства з 

середовищем свого функціонування; 

2) усередині підприємства з метою збалансування діяльності учасників 

економічної роботи для досягнення поставлених цілей [2]. 

Безпосередньою рушійною силою економічного розвитку є конкуренція 

між незалежними економічними суб’єктами. Проте економічний прогрес тісно 

пов’язаний з прогресом соціальним. Без такого взаємозв’язку неможливий ані 

соціальний, ані економічний розвиток, але оцінити цей зв’язок складно, 

оскільки важко визначити результати соціальних процесів за допомогою лише 

кількісних показників. Взаємодоповнюваність, взаємозалежність соціального та 

економічного начал – характерна риса органічного системного розвитку, в 

якому економічна якість рівною мірою поєднується із соціальною якістю. 
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На практиці підприємства зазвичай виробляють декілька видів продукції, 
які є більш-менш пов’язаними між собою технологічно, організаційно та 
територіально. Це породжує специфічні проблеми обліку та розподілення 
витрат за окремими видами продукції.  

В промисловості існує значна кількість технологічних процесів 
виробництва, в  результаті яких із одного і того ж або із кількох джерел 
сировини в єдиному технологічному процесі отримують декілька різних за 
своїми властивостями продуктів. Такі технологічні процеси є характерними для  
хімічної промисловості, нафтопереробки, харчової промисловості та деяких 
інших галузей. Продукти або продукція, які отримуються в таких 
технологічних процесах, зазвичай називаються спільно вироблюваними.  
Частина з них при цьому може бути побічними. 

Таким чином, спільно вироблюваними називаються два або більше 
продуктів (видів продукції), які виготовляються одночасно в єдиному 
виробничому процесі на одному і тому ж технологічному  обладнанні. 

Побічними називаються продукти, які отримуються із загального джерела 
сировини сумісно з основним цільовим продуктом (продуктами) і які не є 
значимо важливими для структури сукупного доходу підприємства тобто це 
продукти, які мають відносно низьку ринкову вартість. 

Розподіл витрат сумісного виробництва є необхідним для: оцінювання 
вартості товарно-матеріальних запасів; визначення собівартості реалізованої 
продукції; встановлення продажної ціни,  статиcтичної звітності тощо. 

Сукупні виробничі витрати, які пов’язані з виробництвом спільно 
вироблюваних і побічних продуктів і які називаються спільними витратами 
виробництва, повинні мати певну базу для розподілу між цими продуктами. 

В практичній діяльності підприємств сумарні виробничі витрати на 
спільно вироблювані продукти можуть розподілятися на основі: ринкової 
вартості в точці розподілу виробничих витрат; чистої вартості реалізації; 
натуральних показників; питомої собівартості; валового доходу; енергетичного 
потенціалу; альтернативної вартості; продажної ціни; методу довільних 
математичних процедур та ін. 

Найчастіше сукупні сумарні виробничі витрати поміж спільно 
вироблюваними продуктами  розподіляються за однією з нижче наведених 
процедур, а саме на базі: натуральних показників; ринкової вартості в точці 
розподілу витрат; чистої вартості реалізації; відносної чистої вартості 
реалізації. 

Вибір методики розрахунків  залежить від особливостей технології  та 
умов виробництва, ринкових обставин тощо. Рішення про вибір методу 
розподілу приймає менеджмент підприємства. 
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Аналіз беззбитковості  в умовах коли підприємство виробляє лише один 

вид продукції, зазвичай не викликає  ніяких труднощів. Однак на практиці  такі 

випадки трапляються не так вже і часто. Більш звичною є ситуація, коли  

підприємство виробляє і реалізує декілька різних видів продукції. В цьому  

випадку проведення аналізу беззбитковості потребує додаткових вихідних 

даних, розрахунків і припущень. 

Різні ціни реалізації окремих видів продукції і їх різні питомі змінні 

витрати призводять до різних значень питомих маржинальних прибутків і 

коефіцієнтів маржинальних прибутків.  Як  наслідок  цього  положення  точки   

рівноваги різняться в залежності від відповідної долі виручки від реалізації 

окремих  видів продукції в загальній сумі виручки від реалізації всіх видів 

продукції, тобто, від так званої структури продажів. 

При проведенні аналізу беззбитковості, окрім звичних величин, таких як 

сумарні постійні витрати підприємства, оптові ціни  підприємства всіх видів  

продукції, тобто ціни  реалізації без ПДВ і питомі змінні  витрати для 

визначення точки беззбитковості по  підприємству в цілому, необхідно знати 

так звану структуру продажів, тобто питому вагу виручки від реалізації 

кожного виробу в загальній сумі виручки від реалізації всіх виробів. 

Послідовність розрахунків має наступний вигляд.  Спочатку необхідно 

визначити планову чи бажану структуру продажів, а потім розрахувати 

середньозважений маржинальний прибуток як суму добутків питомих 

маржинальних прибутків  кожного виду продукції на планову питому вагу 

виручки від реалізації даного виду продукції в загальній сумі виручки від 

реалізації всіх виробів без ПДВ впродовж планового періоду в долях одиниці. 

Потім розраховується обсяг виробництва в умовних одиницях продукції, 

що забезпечує беззбитковість виробництва по підприємству в цілому діленням 

сумарних постійних витрат на середньозважений маржинальний 

прибуток. Перемноживши обсяг  виробництва, що забезпечує досягнення 

точки беззбитковості по підприємству в цілому в умовних  одиницях  продукції 

на  величину питомої ваги кожного виду продукції отримаємо ту кількість 

одиниць даного виду продукції, яку необхідно виробити і  реалізувати для 

забезпечення беззбитковості при даній структурі продажів. Отримані 

результати округляються до цілого числа за загально прийнятими правилами 

округлення. При цьому робиться припущення, що структура продажів 

впродовж всього планового періоду
 
залишається незмінною. 

Якщо ж структура продажів буде змінюватися, то й положення точки 

беззбитковості буде також змінюватися.  
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ВПЛИВ ЗМІН В СТРУКТУРІ ПРОДАЖІВ  НА СПІВВІДНОШЕННЯ 

«ВИТРАТИ – ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА – ПРИБУТОК» 

Ларка М.І., Феррара А.М. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 
Аналіз співвідношення «витрати – обсяг виробництва – прибуток»   в 

умовах, коли підприємство виробляє і  реалізує лише один вид продукції, тобто 
в умовах монономенклатурного виробництва, зазвичай не викликає  ніяких 
проблем. Однак випадки монономенклатурного виробництва на практиці 
трапляються відносно рідко. Більш звичною є ситуація, коли  підприємство 
виробляє і реалізує декілька різних видів продукції. В цьому  випадку 
проведення такого аналізу потребує додаткових вихідних даних, розрахунків і 
припущень. 

При проведенні розрахунків, що є необхідними для проведення такого 
аналізу, окрім звичних величин, таких як сумарні постійні витрати 
підприємства, оптові ціни  підприємства всіх видів  продукції, тобто ціни  
реалізації без ПДВ і питомі змінні  витрати необхідно знати так звану структуру 
продажів, тобто питому вагу виручки від реалізації кожного виробу в загальній 
сумі виручки від реалізації всіх виробів.  

Послідовність розрахунків має наступний вигляд.  Спочатку необхідно 
визначити планову чи бажану структуру продажів, а потім розрахувати обсяг 
виробництва, що забезпечує досягнення цільового прибутку в умовних 
одиницях продукції,  розділивши суму сумарних  постійних витрат і цільового 
прибутку підприємства на середньозважений питомий маржинальний прибуток. 
Перемноживши обсяг  виробництва, що забезпечує досягнення цільового 
прибутку в умовних  одиницях  продукції на  величину питомої ваги виручки 
від реалізації  кожного продукту в загальній сумі виручки від реалізації всіх 
виробів отримаємо ту кількість одиниць кожного з них, яку необхідно виробити 
і реалізувати для забезпечення цільового прибутку при даній структурі 
продажів. 

Отримані результати округляються до цілого числа за загально 
прийнятими правилами округлення. При цьому робиться припущення, що 
структура продажів впродовж всього планового періоду залишається 
незмінною.  

Якщо ж структура  продажів буде змінюватися, то й величина сумарного 
прибутку буде також змінюватися. При  цьому необхідно мати на увазі, що 
зміни в структурі продажів з продукції, що має більш високе значення 
коефіцієнта маржинального прибутку на продукцію з більш низьким 
коефіцієнтом маржинального прибутку зменшує загальний прибуток 
підприємства і відповідно навпаки – зміни в структурі продажів в бік продукції 
з більшим коефіцієнтом маржинального прибутку збільшує загальну суму 
прибутку підприємства. При проведенні аналізу співвідношення «витрати – 
обсяг виробництва – прибуток» з метою максимізації сумарного прибутку 
підприємства обов’язково необхідно враховувати існуючі обмеження зі сторони 
можливих обсягів реалізації кожного з продуктів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКА ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК 

БАЗИ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ СУМІСНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Ларка М.І., Феррара А.М., Ларка А.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Спільно вироблювані продукти сумісного виробництва не завжди є 
готовими до вжитку і часто потребують подальшої переробки. У тих випадках, 
коли один або декілька продуктів спільного виробництва після проходження 
точки розподілу витрат потребують подальшої переробки, розподіл сумарних 
витрат спільного виробництва необхідно проводити з використанням методу 
чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації продукту – це різниця між 
сумою виручки від його реалізації без ПДВ та сумою прямих додаткових 
витрат, які необхідні для подальшої переробки цього продукту. Її величина 
визначається за такою формулою: 

          ),OЦ(**OЦ*OЦ*ЧВР дод

ііііііііііі zхzххΖх                   

 

де іЧВР –  чиста вартість реалізації і-го продукту, грн; ОЦі – оптова ціна 

одиниці і-го виду продукції, грн; дод

іΖ  – сума прямих додаткових витрат, які 

необхідні для подальшої переробки і-го продукту, грн; xi  – кількість і-го 
продукту, натуральних одиниць; ³z  – питомі додаткові витрати, які необхідні 

для подальшої переробки одиниці і-го продукту, які визначаються наступним 
чином: 

                                                                                                   

 У подальшому для визначення величини сукупних витрат, яка 
відноситься на і-й продукт використовуємо наступну формулу: 
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де З – сумарні постійні витрати, грн; n – кількість  сумісно 
вироблюваних продуктів. 

          А виробничу собівартість одиниці і-го виду продукції визначаємо за 
наступною формулою: 
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Проаналізувавши останню формулу, приходимо до висновку, що 
виробнича собівартість після проходження точки розподілу витрат буде вищою 
у тих продуктів, які не потребують додаткових витрат для подальшої 
переробки.  



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

184 

 

ВНУТРІШНІЙ БРЕНДИНГ ІТ-КОМПАНІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ БРЕНД-

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  

Лебеденко Н.І. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 

 

В сучасних умовах ІТ-ринок України стрімко розвивається. Глобалізація, 

міжнародна інтеграція та нові комунікаційні технології підсилюють 

конкуренцію компаній як на локальному, так і на міжнародному ринках. Все це 

створює передумови для прискорення інноваційних змін у маркетингу та 

створення нових управлінських маркетингових концепцій та технологій. До 

цих інновацій здебільшого відносяться пошук нових шляхів комунікації в 

межах маркетингової діяльності та брендинг, який стає найбільш цінним 

нематеріальним активом організації. Таким чином, актуальність роботи 

визначається її спрямованістю на вирішення прикладних питань щодо 

підвищення конкурентоспроможності IT-компанії на українському ринку. 

Мета роботи – визначити внутрішній брендинг української ІТ-компанії 

«Quantum». 

Визначаючи стратегії бренд-маркетингових комунікацій в межах 

створення й поширення бренду ІТ-компанії, важливо своєчасно прийняти 

рішення щодо спеціалізації компанії, побудувати систему внутрішнього 

брендингу. 

Внутрішній брендинг української ІТ-компанії «Quantum» є система, до 

якої залучені наступні елементи: 1) заходи для створення команди; 2) чітко 

прописана корпоративна культура; 3) обговорення організаційних моментів під 

час співбесід при прийомі на роботу нових працівників; 4) виділення посади 

HR, яка передбачає створення й підтримку належної атмосферу в колективі; 5) 

проведення спеціальних мітингів, на яких вирішуються поточні справи; 6) 

оптимізація умов праці шляхом постійної комунікації із працівниками (кожен 

робітник має змогу в будь-який час надати HR або керівництву компанії скарги 

та пропозиції щодо організації роботи офісу).  

Одну з найважливіших ролей у процесі внутрішнього брендингу відіграє 

місія компанії, яка потрібна для оптимізації структури управління та мотивації 

співробітників. Місія – це суспільно вагома причина, яка пояснює сенс 

існування компанії. Вона є засобом, що дає змогу керівництву організації 

поєднати цілі підприємства та його співробітників. Місія ІТ-компанії 

«Quantum» – ««Ми трансформуємо Big Data та Data Science моделі в сучасні IT-

рішення». 

Отже, планування й реалізація бренд-маркетингових комунікацій 

передбачає визначення цінностей компанії, чітке формулювання її місії та 

створення відповідної корпоративної культури.  
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ОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК СКЛАДОВА МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА  

Лебединська Д. І., Власова Н. О. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Оборотні активи - це елементи майнового потенціалу підприємства 
короткострокового характеру, які споживаються протягом одного операційного 
циклу.  

Характерними рисами майна, що відносять до оборотних активів є: 
висока рухомість та мобільність цієї частини активів, які обслуговують 

процеси закупівлі, виробництва та реалізації продукції, товарів, послуг; 
одночасне знаходження на різних стадіях кругообігу у натурально-речовій 

формі, у формі поточних розрахунків та у грошовій формі;  
обов’язковість авансування до початку процесів виробництва, реалізації та 

до отримання виручки від реалізації продукції й можливих прибутків; 
висока ліквідність активів, які не витрачаються, але споживаються на 

протязі одного операційного циклу (або року) й постійно поновлюються в 
господарському обігу, їх вартість відновлюється під час реалізації продукції; 

абсолютна потреба в оборотних активах залежить передусім від обсягу 
господарської діяльності, умов постачання та збуту. Недостатність їх або 
неефективне використання негативно впливають на результати господарської 
діяльності підприємств.  

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності: актив 
класифікують як поточний (оборотний), якщо він задовольняє будь-якому з 
наведених нижче критеріїв: 

1) очікується, що він буде реалізований або призначений для 
продажу/споживання на протязі нормального операційного циклу; 

2) утримується переважно з метою забезпечення торгівлі; 
3) очікується, що він буде реалізований на протязі 12 місяців після дати 

балансу; 
4) актив є грошовими засобами (або їх еквівалентами), необмеженими у 

використанні. 
В Україні стандарти бухгалтерського обліку, а саме НП(С)БО 1 

визначають, що «оборотні активи являють собою грошові кошти та їх 
еквіваленти, що необмежені у використанні, а також активи призначені для 
реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу». 

Таким чином узагальнено, оборотні активи являють собою мобільні  
активи підприємства, що контролюється підприємством, неоднорідні за своїм 
складом та одночасно знаходяться на різних стадіях кругообігу, що призначені 
для забезпечення безперервного й планомірного процесу господарської 
діяльності, споживаються та поновлюються у короткостроковому періоді з 
метою забезпечення певної економічної вигоди у майбутньому. 

Як економічна категорія оборотні активи виражають систему відносин, які 
складаються як зовні, так і усередині підприємства, щодо формування та 
використання найбільш мінливої частини активів підприємства.  
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ПРОБЛЕМА ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ЗА П(С)БО ТА МСФЗ 

Линник О.І, Калюжна К.Ю. 

Національнийтехнічнийуніверситет 

«Харківськийполітехнічнийінститут», 

м. Харків 
 

Глобалізаційні процеси визначають постановку нових проблемних питань 
у сфері бухгалтерського обліку, одним з яких є питання розбіжностей у 
регулюванні бухгалтерського обліку, які виникають між країнами. 

Однак розвиток глобалізації у світі створює економічні передумови для 
розробки і впровадження загальноприйнятих вимог до ведення бухгалтерського 
обліку та підготовки фінансової звітності на основі міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

Дослідженням питання гармонізації бухгалтерського обліку та МСФЗ 
займалися такі науковці, як С.Ф.Голов, В.Е.Казмирчук, Л.П.Нишенко, 
В.Г.Швець та ін. Вчені розглядали питання гармонізації бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності, а також визначення основних напрямків удосконалення 
бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародного досвіду1,4. 

Сьогодні міжнародні стандарти активно впливають на розвиток 
національних систем бухгалтерського обліку й звітності. Ці причини вплинули 
на вибір МСБО як орієнтира для реформування системи бухгалтерського обліку 
й звітності України.  

Аналіз змісту національних П(С)БО свідчить про їх недосконалість. У 
зв'язку з тим, що МСБО постійно змінюються, усе більше спостерігаються 
розбіжності між ними й П(С)БО2,3. 

Результати аналізу методичних та практичних засад бухгалтерського 
обліку відповідно до національних та міжнародних стандартів свідчать про 
відсутність суттєвих відмінностей в частині трактування мети стандарту, 
основних категорій тощо. Крім того, міжнародні стандарти ширше визначають 
критерії визнання та відображення у фінансовій звітності поточного податку на 
прибуток. Крім того, узгодження національного обліку із вимогами 
європейського законодавства підвищить якість облікового процесу, аналізу та 
аудиту, а також забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень. 
 

Література: 
1. Голов С.Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміни та поширення // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №8–9. – С. 54. 
2. Міжнародні стандарти фінансової звітності / Міністерство фінансівУкраїни 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408 

3. Линник О. І. Доходи та витрати готельного підприємства: приведення обліку до 
міжнародних стандартів і стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. І. 
Линник // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. фахове вид. – 2017. – 
Вип. 20. – С. 997-1001. – URI: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/203.pdf. 

4. Линник О. І. Застосування міжнародного досвіду підготовки звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід) / О. І. Линник, Н. В. Артеменко, О. М. Бондаренко // 
Дослідження та оптимізація економічних процесів : кол. монографія / ред. О. В. Манойленко. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – Розд. 1. – С. 69-77. 
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ПОСЛУГИ З РОЗШИРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
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Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

В роботі розглянуто питання можливості створення алгоритму 
підвищення ефективності інвестування в рамках екосистеми бізнесу через 
надання послуг з підтримки та покращення засвоєння капіталу. 

Українська економіка традиційно характеризується відносно 
несприятливим інвестиційним кліматом через низку причин. Основна кількість 
підприємств країни значною мірою є залежними від інвестиційного клімату, а 
отже потребують послуг з підтримки бізнесу у питаннях засвоєння та 
поглинання інвестицій. Вітчизняні наукові дослідження загалом вбачають вихід 
із ситуації у державному втручанні. Альтернативою є саморегуляція економіки 
у рамках екосистем бізнесу, бізнес-кластерів або інших проявах саморегуляції. 

У 1993 році Дж. Ф. Мур запропонував розглядати організацію в контексті 
її взаємодії з іншими організаціями та ввів термін «бізнес екосистема». Бізнес 
екосистема - це єдина взаємозв'язана та взаємозалежна мережа партнерів, 
постачальників, торговельних посередників, дистриб'юторів та клієнтів 
організації[1]. Вона складається з чотирьох основних компонентів: ідеї, 
підприємницького досвіду, джерела фінансування та спільноти. Інвестування та 
його підтримка в екосистемі є однією з основних функцій, яка активізує роботу 
всієї екосистеми, створює комерціалізацію високотехнологічного 
підприємництва.  

Засобом підвищення ефективності інвестування в рамках екосистеми 
бізнесу є надання послуг з підтримки та покращення засвоєння капіталу. Для 
підвищення ефективності своєї інвестиційної стратегії, підприємства 
потребують  розуміння механізмів дії гравців екосистеми бізнесу та послуг, що 
вони надають, щодо збільшення ефективності засвоєння капіталу. Процеси 
залучення і поглинання капіталу в контексті екосистеми вимагають більш 
глибокого вивчення, але вже зараз можна сказати, що вони є ефективними. 
Певні суб'єкти у бізнес екосистемі виконують в основному відповідні 
притаманні їм функції серед яких інформування, створення мережі, тренінги, 
підтримка та оцінка бізнесу та саме інвестування. Їх в цілому можна ранжувати 
за дорожнечею і наближеністю до інвестиційного капіталу. Це створює 
можливість формування певного алгоритму засвоєння  інвестицій. 

На даний момент бізнес екосистеми в Україні знаходяться у стадії 
розвитку. Хоча на перший погляд існує відповідне інституційне забезпечення 
екосистем, але чітка координація між ними відсутня. Деякі дослідники та 
підприємці очікують від держави створення необхідних умов, однак найкращі 
бізнес екосистеми ті, що створені підприємцями для підприємців. 

 
Література: 
1. «Predators and Prey: A New Ecology of Competition» James F. Moore /Harvard 

Business Review May–June 1993 71(3) 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ С ЦЕЛЬЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

Литвин С.Н. 

ООО «Мотортех», г. Первомайск 
 

До 1991 года все машиностроительные предприятия находились в 

государственной собственности. После развала СССР на Украине началось 

акционирование большинства предприятий и их переход в частную 

собственность. Создалась ситуация, когда на рынке появилось много мелких 

владельцев акций предприятий, а директора, фактически являвшиеся 

владельцами предприятий, формально были наемными работниками и могли 

быть в любой момент уволены по объективным или субъективным причинам 

(не надлежащее выполнение должностных обязанностей, перевыборы, 

«собственное желание», рейдерство и т.д.). Чтобы избежать создавшейся 

неоднозначности многие директора проводили скрытую пере приватизацию 

скупая акции своих предприятий, для чего искусственно ухудшали 

материальное состояние работников предприятий, склоняя их к продаже акций 

по демпинговым, т.е. заниженным, ценам, игнорируя многие законы Украины. 

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы: 

1. Сокращение производства, в том числе и в двигателестроении, 

обусловлено, как правило, действиями администраций предприятий, 

направленными на присвоение собственности акционерных обществ и 

обворовывание владельцев акций. 

2. Стоимость уставного фонда (акций) должна ежегодно 

корректироваться с учетом инфляции, а ее уменьшение допустимо только после 

возврата акционерам разницы в стоимости акций и привлечения 

администрации к уголовной ответственности за нанесенные обществу убытки. 

3. Для защиты прав акционеров и увеличения заинтересованности во 

владении акциями, обеспечения поддержания их реальной рыночной 

стоимости, т.е. привлечения новых инвесторов, владельцы акций ежегодно 

должны получать дивиденды в размере не менее 5 … 7% реальной стоимости 

акций, что должно быть закреплено законодательно. 

4. Для контроля фактической стоимости акций и состояния дел 

акционерного общества должна проводиться периодическая проверка его 

деятельности, как владельцами акций, так и со стороны государства. 

5. Выполнить проверку наличия и состояния неприкосновенного 

(мобилизационного) запаса и, при необходимости, определить сроки его 

восстановления в полном объеме с привлечением виновных в его уменьшении к 

криминальной ответственности. 

6. Первый шаг, в честной передаче предприятий в фактическую 

собственность директоров, с целью восстановления машиностроения на 

Украине, выполнить путем оценки изменения фактической стоимости акций 

предприятий и имеющееся несоответствие в стоимости акций (средства, 

потерянные акционерными обществами в результате некорректных действий 

директоров) оформить как имущественный кредит им же, директорам.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 
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«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 

 

В современном мире производится большое количество 

высококачественных, инновационных, высокотехнологичных товаров и услуг, 

которые благодаря глобализации стали доступными в практически любом 

уголке планеты. В сложившейся международной конкуренции выигрывает тот, 

кто более компетентен в международном маркетинге, его основах и тенденциях 

развития. Именно поэтому постоянно меняющиеся тенденции развития 

международного маркетинга являются актуальной темой для компаний мирового 

масштаба. 

Международный маркетинг непосредственно связан с развитием 

экономики, а также методов коммуникации (СМИ, Интернет). В связи с тем, 

что прорывов в данных сферах не было в последнее время, значительных 

изменений в сфере маркетинга ожидать не приходится. Большинство теорий и 

методологий в области маркетинга исследованы и разработаны, следовательно, 

развитие маркетинга в ближайшее десятилетие будет проходить в практической 

плоскости. 

Украина в связи со сложившимся текущим экономическим положением 

не является передовым государством по внедрению маркетинговых разработок. 

Именно поэтому основной стратегией является заимствование опыта более 

развитых предприятий мира и адаптация их к украинским реалиям.  

Основной задачей любого ведущего предприятия в сфере маркетинга в 

Украине является формирование системы быстрого реагирования на 

изменяющиеся предпочтения потребителей для того, чтобы не только выйти на 

международные рынки, но и закрепиться на них на лидирующих позициях, а 

для этого предприятию необходимо  

1. Реорганизовать структуру предприятия.  

2. Создать бесперебойную систему передачи информации;  

3. Предоставить аналитическому отделу беспрепятственный доступ к 

нужной информации  

У Украины есть все необходимые предпосылки для успешного 

функционирования в области международного маркетинга. Главное на данном 

этапе это правильное понимание и применение принципов международного 

маркетинга, что позволит украинским предприятиям успешно интегрировать в 

мировое пространство, что послужит толчком для развития отечественной 

экономики. 
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КРИПТОАЛГОРИТМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
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Актуальність проблеми. Для запровадження ефективного алгоритму 

розвитку економіки України необхідно визначитися з інформаційними 

складовими (відкритими та обмеженими у доступі факторами). 

Мета дослідження – систематизувати кроки запровадження системи 

розвитку країни за процедурами управління. 

Методологія. Підходи до розвитку економіки України, з використанням 

висновків теорії складності: 

найпростіший – підбір факторів розвитку, потребує тривалого часу; 

вплив на базові підсистеми (освіта, наука, бізнес, державне управління та ін.); 

використання успішного досвіду розвинених країн (складність адаптації); 

формування процедур управління ключами (стратегічний розвиток шляхом 

управління чіткими показниками). 

Україна третє десятиліття намагається досягти соціально-економічного 

розвитку за першим алгоритмом. Недоліком даного підходу є його тривалість у 

часі та постійний вплив випадкових факторів. Соціально-економічна 

напруженість в країні зростає з кожним роком, що переконливо доводить 

необхідність аналізу варіантів алгоритмів розвитку. 

Перехід в практиці управління розвитком від одного алгоритму до іншого 

вимагає певних змін в базових підсистемах (освіти; фінансів; безпеки та інших), 

а також пошуку в них вразливих факторів. 

Основними етапами алгоритму розвитку країни є: пошук процедур 

(систематизований, випадковий) та їх перевірка. Систематичний пошук 

процедур для розвитку дозволяє відсортувати завдання та інструменти їх 

реалізації. Збіг простих і складних завдань (проблема перебору) в суспільстві 

гіпотетично має напрям вирішення в швидкості зв’язків між підсистемами. 

Основними етапами запровадження крипто алгоритму розвитку 

економіки країни є: 

розробка баз даних необхідних для запровадження моніторингу 

результатів базових напрямків; 

обмеження доступу до стратегічних показників розвитку певних сфер 

діяльності; 

реалізація цільових проектів, щодо отримання певних результатів у 

стратегічних напрямках розвитку. 

Висновки. Запровадження крипто алгоритму розвитку України дозволить 

скоротити час проведення реформ, визначити стратегію державного розвитку, 

використати позитивні випадковості. 

Напрямок для проведення подальших досліджень: оцінка факторів 

економіко-математичних моделей розвитку з метою їх предметної класифікації. 
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В Україні хлібопекарська промисловість є стратегічним напрямком в 

підтримці соціальної стабільності в суспільстві. Тим не менш за підсумками 

січня 2018 року виробництво хліба хлібобулочних виробів в Україні склало 79,5 

тис. т., що на 6,7 % менше, ніж за аналогічний період 2016 року. За даними 

Держстату, в порівнянні з груднем виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

скоротилося на 9,2 %. Але основна причина даного спаду не зниження попиту 

на продукцію, а присутність на ринку великого тіньового сегмента – продажу 

хліба та хлібобулочних виробів через фізосіб-підприємців, статистика по яких 

не ведеться. 

Останнім часом все більше про себе заявляють приватні пекарні, які 

швидше великих державних хлібозаводів реагують на нові запити і 

адаптуються до смаків споживачів, можуть запропонувати більш широкий 

асортимент виробів і демонструють високу рентабельність. Варто також 

відзначити тенденцію до збільшення частки більш дорогих сортів хліба. 

Визначимо основні показники вибору споживачів хлібобулочних виробів : 

1 – свіжа випічка («гаряча» – вироблена прямо в місті продажу); 

2 – якісна та корисна (виробництво дієтичних сортів хліба з високим 

вмістом клітковини, внаслідок нестачі останньої в сучасному раціоні); 

3 – широка асортиментна лінійка (наявність соціальних та ексклюзивних 

сортів хлібу); 

4 – цінник (в залежності від виду хліба ціна повинна варіюватися від 10 

до 20 грн.). 

Бачимо, що всі ці вимоги можуть задовольнити саме приватні пекарні, 

роблячи свою продукцію конкурентоспроможною і цікавою споживачеві. 

Слідуючи тенденціям ринку безпрограшною буде позиція підприємств, 

зорієнтованих на стратегію свіжої випічки і постачання споживачам якісної 

продукції за прийнятною ціною.  
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Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце 

серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на 

різних рівнях управління економікою – від власників приватного підприємства 

до керівників держави. 

В сучасних умовах у процесі діяльності підприємство не завжди здійснює 

розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з 

передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв’язку з цим у 

нього виникає дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. Вплив на процеси зростання дебіторської 

заборгованості здійснює політика підприємства у розрахунках з покупцями: 

неправильне встановлення строків і умов надання товарних кредитів, 

невраховані ризики, ненадання знижок при достроковій оплаті рахунків 

покупцями. У свою чергу несвоєчасне погашення дебіторської заборгованості 

призводить до платіжної кризи; зростання заборгованості по комерційному 

кредиту обумовлює збільшення попиту на короткострокові позики, скорочення 

їх пропозиції і зростання їх вартості. Саме тому належна організація обліку 

дебіторської заборгованості сприяє ефективному управлінню її розмірами і 

термінами на підприємстві та посиленню контролю за своєчасним здійсненням 

розрахунків.  

Щоб більш повно аналізувати дебіторську заборгованість і розроблювати 

рекомендації для підвищення ефективності управління нею пропонується 

виконувати АВС-аналіз контрагентів, які заборгували кошти. Ефективним є 

введення пені за несвоєчасного повернення коштів контрагентами, яка 

вираховується як відношення суми заборгованості до індексу цін. 

Також для зниження дебіторської заборгованості підприємства необхідно 

в найкоротші терміни оптимізувати умови операцій, що проводяться. При 

укладанні договорів на продаж продукції переважної повинна стати 

передоплата, а за договорами закупівель – відстрочка платежу. 
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В сучасних умовах вітчизняні підприємства вимушені швидко реагувати 

на ринкові зміни. Лакмусовим папірцем на ці зміни повинен бути відділ 

маркетингу, який шляхом переосмислення своєї ролі повинен постійно 

розвиватися й підбудовуватися під мети, завдання й особливості 

функціонування фірми, у максимальній мірі забезпечуючи їй ефективні умови 

ринкової діяльності. При цьому варто врахувати, що будь-яке прогресивне 

підприємство вимушене часто перебудовувати свою організаційну структуру. 

Це пов'язано зі станом і розвитком самого ринку, і організаційна структура 

служби маркетингу знову ж повинна, природно, реагувати й на ці змінні. 

Таким чином, виявляється, що організація маркетингу на підприємстві 

повинна стати своєрідним синтезом вимог ринку, з одного боку, і властиво 

розвитку фірми – з іншого. І все це винятково з однією метою – забезпечити 

максимально ефективне функціонування підприємства на ринку. 

Здійснення організаційних змін у результаті переосмислення ролі 

маркетингу на підприємстві забезпечує більш ефективну роботу персоналу, що 

займається просуванням продукції на ринок, за рахунок: виключення 

дублюючих функцій, більш чіткого розподілу завдань, кращої взаємодії з 

іншими службами підприємства, гнучкого пристосування підприємства до 

ринкової ситуації, що змінюється, і вимогам споживачів на ринку, своєчасного 

контролю діяльності підприємства в цілому. 

Сильною стороною зміненої структури повинна стати її забезпеченість 

всією інформацією для прийняття рішення про виробництво нової продукції, 

визначення попиту на нові товари, формування цін на них. Цими питаннями 

повинне займатися дослідно-конструкторське бюро і відділ після продажного 

обслуговування та контролю якості у взаємодії з іншими відділами. 

Отже при створенні реорганізованого відділу маркетингу на підприємстві 

потрібно також продумати його інформаційну роль. В комунікаційній структурі 

підприємства цей відділ буде відігравати роль інформаційного контролера – 

ланки структури управління, через яку проходить вся інформація і передається 

до вищої управлінської ланки – дирекції.  
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Підвищення ефективності діяльності підприємства ґрунтується на 

досягненнях науки і техніки, передового, вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

Наскільки цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні 

досягнення науки і техніки, які є першоджерелами розвитку продуктивних сил, 

настільки успішніше вирішуються пріоритетні (щодо виробничих) соціальні 

завдання життєдіяльності суспільства. 

Покращення ефективності господарської діяльності в умовах кризової 

ситуації має особливе значення. Тому дослідження шляхів підвищення 

ефективності підприємницької діяльності є актуальним. Система планування 

організаційно-технічного розвитку на підприємстві включає комплекс 

різноманітних планів, які взаємодіють один з одним та спрямовані на 

здійснення за цілями, предметом, рівнями, змістом та періодом планування. 

Важливо виділити фактори, які визначають склад та зміст цього комплексу: 

організаційна структура та профіль інноваційної діяльності підприємства; склад 

інноваційних процесів, які здійснюються на вітчизняному підприємстві; рівень 

кооперації при проведенні інноваційних процесів; масштаби та постійність 

інноваційної діяльності. Основним завданням організаційно-технічного 

розвитку є забезпечення прискорення впровадження перерахованих вище 

елементів у діяльність підприємства в рамках стратегічних та поточних планів.  

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства 

проводиться в декілька етапів. Для більш ефективного використання основних 

засобів підприємство може використати наступні заходи: введення в дію не 

встановленого обладнання, заміна і модернізація старого: скорочення 

цілоденних та змінних простоїв. Усунення даного недоліку може бути 

досягнуте шляхом введення прогресивних організаційних і технологічних 

заходів; підвищення коефіцієнта змінності, яке може бути досягнуте 

застосуванням оптимального графіка роботи підприємства, включаючи 

ефективний план проведення ремонтних та налагоджувальних робіт; більш 

інтенсивне використання обладнання; впровадження заходів науково-

технічного прогресу; підвищення кваліфікації робочого персоналу; економічне 

стимулювання основних і допоміжних робітників, що передбачає залежність 

заробітної плати від випуску і якості виробленої продукції, надання послуг. 

Формування фондів стимулювання і заохочення робітників, що досягли 

високих показників роботи. Актуальним є проведення технологічного аудиту, 

який є не тільки способом обстеження фірми чи організації для оцінки її 

технологічних можливостей і потреб, але й визначення її стану у сферах 

менеджменту, маркетингу, науково-дослідної та фінансової діяльності, всіх її 

сильних і слабких сторін.  
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У останні десятиліття в економіці спостерігається істотне збільшення 

кількості фінансових криз і зростання їх масштабів. Для складання 

обґрунтованих економічних прогнозів в сучасних умовах потрібне істотне 

переосмислення використовуваних методів економіко-математичного 

моделювання. Знаходячись в пошуку нових методологічних підходів і методів 

математичного моделювання складних систем, дослідники все частіше 

звертають увагу на навколишній світ. Таким чином, і з'явилися нейронні 

мережі, теорії нечітких великих кількостей і нечіткої логіки, генетичні 

алгоритми і тому подібне. Нейронні мережі на сьогодні є одним з найвідоміших 

і ефективніших інструментів інтелектуального аналізу даних, який 

розвивається завдяки досягненням в області теорії штучного інтелекту і 

інформатики. 

Суть їх роботи полягає в моделюванні роботи нервової системи живих 

організмів, а саме в людської нервової системи, її здатності до навчання і 

виправлення помилок. Головна особливість будь-якої нейронної мережі полягає 

в тому, що вона здатна самостійно навчатися і діяти на підставі попереднього 

досвіду, при цьому роблячи усе менше помилок. 

Алгоритми штучних нейронних мереж знайшли широке застосування в 

економіці. За допомогою нейронних мереж вирішується завдання розробки 

алгоритмів знаходження аналітичного опису закономірностей функціонування 

економічних об'єктів (підприємство, галузь, регіон). Ці алгоритми 

застосовуються до прогнозування деяких "вихідних" показників об'єктів. 

Застосування нейромережевих методів дозволяє вирішити деякі проблеми 

економіко-статистичного моделювання, підвищити адекватність математичних 

моделей, наблизити їх до економічної реальності. Оскільки економічні, 

фінансові і соціальні системи дуже складні і є результатом людських дій і 

протидій, створення повної математичної моделі з урахуванням усіх можливих 

дій і протидій є дуже складним завданням. У системах подібної складності 

природним і найбільш ефективним є використання моделей, які безпосередньо 

імітують поведінку суспільства і економіки. Саме це здатна запропонувати 

методологія нейронних мереж. 
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Сучасна ера глобалізації змушує нас справлятися з її наслідками та 

специфікою: уніфікація соціальних процесів, ріст використання мережі 

Інтернет, висока швидкість появи нових технологій, тощо. Відтак, процес 

глобалізації загострює конкуренцію між компаніями через ускладнення 

процесу підвищення їх конкурентоспроможності. 

На сьогодні, продукція високотехнологічних компаній є невід’ємною 

частиною споживацького сегменту пересічного покупця. Беручи до уваги 

відсутність об`єктивної значущості самої технології, необхідно визначити яким 

чином бізнес-модель через комерціалізацію дозволяє розкрити приховану 

цінність інновації та довести можливість компанії конкурувати на ринку за 

умови наявності стійкої бізнес-моделі. 

Основною проблемою дослідження є нездатність учасників ринку 

відповідати сучасним темпам розвитку світової науки разом із втратою 

значення конкуренції за товарами та послугами з подальшим переходом до 

більш жорсткої конкуренції моделей та систем стратегічного управління. 

Дослідники та практики запропонували різні терміни для обґрунтування 

концепції бізнес моделі. Переважна більшість авторів приділяють значну увагу 

впливу бізнес-моделі на створення цінності, а також наголошують на виділенні 

бізнес-моделі у якості базису для побудови техніко-економічної мережі 

інновацій та створення життєздатної переваги товару, або компанії на певному 

ринку: «Бізнес-модель схожа на план стратегії, який повинен здійснюватися 

через організаційні структури, процеси та системи», — О. Остервальдер. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства було розглянуто 

вплив компонентів бізнес-моделей на даний показник. В результаті проведеної 

роботи було виділено 9 компонентів бізнес-моделей та 9 показників 

конкурентоспроможності, за якими проведено оцінку діяльності десяти 

найбільш впливових брендів виробників смартфонів. 

Результати факторного та кореляційного аналізів, проведених на підставі 

даних провідних високотехнологічних компаній світу — виробників 

смартфонів показали, що компанії, які будують свої бізнес-моделі, ґрунтуючись 

на розвитку досліджень та розробці інноваційних продуктів при стійкому 

маркетинговому супроводі таких дій, мають кращі значення за показниками 

конкурентоспроможності, особливо, у довгостроковому періоді (r=0.651*). 

Безпосередньо, це знаходить відображення у репутації бренду компанії. Втім, й 

у короткостроковому періоду такі компанії мають конкурентну 

перевагу за фінансовими показниками діяльності та часткою ринку (r=0.698*). 
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Сьогодні, в умовах розвитку евроінтеграційних процесів, забезпечення 

ефективної діяльності підприємства залежить певною мірою від організації 

аналітичної роботи. Оскільки аналітична робота базується на використанні 

інформації й охоплює методики аналізу, оцінки та прогнозуванні фінансового 

стану, фінансових результатів самого підприємства та окремих напрямків його 

діяльності з використанням новітніх інформаційних технологій, перед 

керівництвом та головним бухгалтером постає першочергове завдання щодо 

якісного формування фінансової звітності та вміння ефективного використання 

навичок та практичних знань щодо аналізу фінансової звітності та інтерпретації 

її даних. 

Основними завданнями аналізу фінансової звітності доцільно вважати: 

- оцінку динаміки складу і структури активів підприємства та джерел їх 

формування (з використанням Балансу (Звіту про фінансовий стан 

підприємства)); 

- оцінку та аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства (з 

використанням Балансу (Звіту про фінансовий стан підприємства)); 

- оцінку та аналіз оборотності капіталу та його окремих елементів (з 

використанням Балансу (Звіту про фінансовий стан підприємства)); 

- оцінку ділової активності та ефективності використання ресурсів (з 

використанням Балансу (Звіту про фінансовий стан підприємства) та Звіту про 

фінансові результати діяльності (Звіту про сукупний дохід)); 

- оцінку та аналіз структури капіталу (з використанням Звіту про власний 

капітал та Балансу); 

- комплексну оцінку фінансового стану, прибутковості та рентабельності 

підприємства (з використанням Балансу (Звіту про фінансовий стан 

підприємства), Звіту про фінансові результати діяльності (Звіту про сукупний 

дохід)) та Приміток до фінансової звітності) [1]. 

Основними принципами формування фінансової звітності є: автономність 

підприємства; безперервність діяльності; періодичність складання; історична 

собівартість активів; нарахування та відповідність доходів та витрат; єдиний 

грошовий вимірник; превалювання змісту над формою; обачність; 

послідовність, повне висвітлення.  
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Внутрішній ринок товарів має цілий ряд відмінностей від інших видів 

ринків, що пов’язано з його основними елементами. Тому вважається 

доцільним дослідження внутрішнього ринку товарів з позиції його системного 

розуміння на основі систематизації його класифікаційних ознак. 

За результатами дослідження теоретичних і методичних підходів до 

визначення ринку встановлено, що внутрішній ринок товарів має цілий ряд 

відмінностей від інших видів ринку, серед найбільш суттєвими є наступні: 

– забезпечення економічних взаємозв’язків між галузями виробництва й 

сферою споживання;  

– економічне призначення товарів різноманітного і широкого 

асортименту; 

– забезпечення попиту споживачів;  

– оптимізація використання важливих факторів виробництва, 

спрямованих на створення конкурентних засад в його розвитку;  

– встановлення та регулювання конкурентоспроможності товарів, 

забезпечення рівня міжнародних стандартів.  

– взаємозв’язок з такими ринками, як: ринок праці, нерухомості, 

фінансово-кредитний, інвестиційний тощо. 

Як правило саморегулювання та динамізм вимагає застосування 

широкого спектру засобів формування, регулювання та розвитку самого ринку 

товарів та його елементів [1]. 

За результатами дослідження встановлено, що  внутрішній ринок товарів 

є системою децентралізованого товарообміну, для якого притаманні  елементи 

масштабу, де відбуваються взаємовідносини учасників ринку в умовах  

конкуренції на основі  ціни, якості,  за допомогою  грошей та ступеню розвитку 

інфраструктури.  

Внутрішній ринок відіграє в забезпеченні соціально-економічного 

розвитку країни, оскільки є макроекономічною інфраструктурою. 

На нашу думку заслуговує на увагу саме дослідження структури 

внутрішнього ринку товарів за його масштабом, як основою функціонування 

національної економіки, що визначає життєдіяльність усього суспільства.   
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Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у 
часі надходжень і виплат коштів, генерованих його господарською діяльністю. 
Розмір позитивних грошових потоків підприємства значною мірою залежить 
від рівня інноваційної активності підприємства. Саме тому значна увага в 
системі економічного управління підприємством приділяється методичному 
інструментарію забезпечення основних сфер управління підприємством: 
виробництвом, інноваціями, кадрами, фінансами та маркетингом. 

Універсальним інструментом, який дозволяє систематизувати основні 
стратегічні цілі та можливості підприємства в інноваційній сфері, є бізнес-план. 
У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, 
оцінюються сильні та слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу 
ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування 
підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових та матеріальних 
ресурсів для реалізації проекту. Саме тому актуальним є підвищення якості 
економічного управління підприємством за допомогою бізнес-планування [1]. 

Ефективність управління грошовими потоками визначається 
синхронізацією надходжень та виплат підтримкою постійної 
платоспроможності підприємства та раціональним використанням фінансових 
ресурсів, які формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел. Управління 
грошовими потоками є важливою ланкою фінансової політики складовою 
фінансового менеджменту, що охоплює всю систему управління 
підприємством. Від якості управління грошовими потоками залежить 
подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його фінансово-
господарської діяльності [2]. 

Процес управління грошовими потоками підприємства базується на 
визначених принципах, основними з яких є принцип інформативної 
вірогідності, принцип забезпечення збалансованості, принцип забезпечення 
ефективності та принцип забезпечення ліквідності. 

Слід звернути увагу на те, що на результати господарської діяльності 
підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий 
грошові потоки. Дефіцитний грошовий потік не забезпечить підприємству 
цільовий рівень ділової активності, а надлишковий потік свідчить про 
неефективне використання обігових коштів. 

 
Література:  
1. Ларка Л.С. Бізнес-планування в системі економічного управління підприємством / 

Л.С. Ларка, К.П. Нелюб // Вісник Національного технічного університету «Харківський 
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ТАРИФНІ КВОТИ УКРАЇНИ В ТОРГІВЛІ З ЄС 
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Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 

м. Харків 
 

Протягом усього періоду торговельної співпраці України та ЄС поставало 
питання щодо впровадження тарифних квот – дворівневих митних тарифів, за 
яких визначена кількість товарів імпортується за пільговою ставкою мита 
протягом певного періоду. Дане питання було детально врегульовано Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС, статтями якої визначено тарифні квоти зі 
сторони ЄС для 36 груп українських товарів (Додаток I-A, Доповнення A); за 4 
типами продукції встановлено додаткові обсяги. Зі сторони України у Додатку 
I-A, Доповненні В визначено тарифні квоти для трьох груп товарів та 
передбачено додаткові обсяги ще для двох. Тарифні квоти підлягають 
поступовому збільшенню одноразово протягом 5 років (на 10% щороку) 
відповідно до графіків, встановлених у Додатках до Угоди [1]. 

Для продуктів рослинництва (крім зернових) та продуктів, виготовлених 
шляхом переробки, квоти виділяють за принципом «first come – first served». За 
такої системи перетину товаром кордону із загального обсягу наданої Україні 
квоти вираховується вага такого продукту. Експорт до ЄС продукції 
тваринного виробництва та зернових проходить за принципом ліцензування. 

Впровадження тарифних квот стало важливим поштовхом до розвитку 
зовнішньоекономічних відносин між Україною та ЄС. У перші роки вони 
використовувалися слабко [2]. Проте за даними Державної служби статистики 
за 2017 рік, обсяг експорту українських товарів до країн ЄС збільшився 
порівняно з 2016 роком на 29,1%. Така система преференцій має і певні 
недоліки, зокрема, недостатній обсяг тарифних квот ЄС для аграрного сектора, 
експорт якого є важливим пунктом у торгівлі України та ЄС. Наприклад, вже на 
початку січня 2018 року було повністю використано квоти на мед та соки. 
Тепер українські підприємці можуть експортувати дані товари лише у рамках 
режиму найбільшого сприяння, за яким передбачено сплату повної ставки 
ввізного мита в країні-імпортері. Розширення тарифних квот залежить від 
рішення інституцій ЄС, та є невигідним власне для держав-членів ЄС через 
захист свого внутрішнього ринку. Задля впливу на обсяг квот в рамках ЗВТ 
уряд України може сприяти розробці та впровадженню таких заходів: 
вдосконалення роботи митних підрозділів, спрощення процедур ліцензування, 
реформування систем органів контролю за безпекою продукції[3]. 
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м. Луцьк 
 

У процесі дослідження нами виявлено, що соціоекологоекономічну безпеку 
лісових господарств доцільно  розглядати з погляду системного підходу. Також, 
нами досліджено яке змістове наповнення матимуть соціальна, економічна та 
екологічна безпека саме для лісового господарства. 

Особливістю лісового господарства є те, його діяльність  повністю базується 
на природних ресурсах лісу. Варто зауважити, що соціальна безпека лісового 
господарства базується на принципах соціальної відповідальності бізнесу 
(дотримання чинного законодавства та нормативно правових актів, правил рубок, 
відтворення і оздоровлення лісів; участь у соціальних проектах; співпраця з 
громадськістю задля  запобігання забрудненню берегів водойм та уникнення 
пожеж зі знищенням лісів, створення місць відпочинку на лісових галявинах; 
створення додаткових робочих місць). Економічна безпека підприємств лісової 
галузі в значній мірі залежить від ефективності внутрішньогосподарського 
управління, що має забезпечувати розробку і реалізацію заходів, спрямованих на 
сталий розвиток лісового господарства, оскільки основним джерелом грошових 
надходжень є реалізація заготовленої деревини.  

Екологічна безпека лісових господарств  знаходиться під впливом великої 
кількості факторів зовнішнього середовища, які, в більшості випадках, і є 
причиною екологічних проблем. Таким чином, екологічна безпека лісових 
господарств має ґрунтуватись на врахуванні загальноприродних функцій 
лісових територій підприємства – ландшафті, захисті  природних екосистем 
(збільшенні лісистості території; збереження біологічного різноманіття, тощо). 

Отже, на нашу думку, основною особливістю соціоекологоекономічної 
безпеки лісового господарства є інтеграція принципів  соціального, 
екологічного та економічного управління, а саме: впровадження екосистемного 
підходу у практику ведення лісового господарства та розробку технологічних, 
організаційно-економічних та інституціонально-регулюючих програм, що 
забезпечить стале, еколого збалансоване та соціально відповідальне, 
багатоцільове використання та відтворення лісових ресурсів;  розроблення та 
затвердження критеріїв збалансованого розвитку лісового господарства; 
проведення екологічної сертифікації лісів; впровадження системи всебічної 
відповідальності користувачів за стан наданих у користування лісів; підтримка 
лісового господарства за рахунок впровадження ринкових та державних 
механізмів регулювання; упровадження економіко-правових механізмів що 
стимулюють розширене відтворення лісових ресурсів та збільшення лісистості 
країни; упровадження еколого-економічного планування лісового господарства; 
забезпечення відтворення лісового і природного рослинного покриву із 
використанням технологій, що сприятимуть збереженню та розвитку 
біорізноманітності; перехід на вибіркові способи рубань; проведення 
модернізації лісового господарства шляхом використання еколого-безпечних та 
сучасних технологій лісозаготівель тощо. 
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м. Харків 
 

В умовах самофінансування найважливішою економічною проблемою є 
здатність підприємства протистояти операційним труднощам. Рівень 
захищеності діяльності підприємства характеризує запас фінансової стійкості. 
Підприємства мають визначати такий запас фінансової стійкості, при якому 
його отриманий прибуток буде забезпечувати самофінансування та 
незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел. Запас фінансової 
стійкості характеризують: поріг рентабельності; зона безпеки; показники 
операційного, фінансового та операційно-фінансового левериджу [1]. 

Поріг рентабельності являє собою об’єм виручки від реалізації, при якій 
підприємство досягає беззбиткової діяльності, при цьому воно не отримує 
прибуток, тобто виручка являється сумою всіх витрат. Поріг рентабельності 
розраховується як відношення постійних витрат до питомої ваги /долі/ 
маржинального доходу в виручці від реалізації, тобто ПР = ПВ/ДМД. Після 
визначення порогу рентабельності визначають запас фінансової стійкості, як 
відношення різниці між виручкою та порогом рентабельності до порогу 
рентабельності , тобто Зфс = [(В-ПР)/ПР]*100. 

Зона безпеки визначається як різниця ніж фактичним і беззбитковим 
обсягом продажів та характеризує величину можливого зниження обсягу 
продаж без ризику понести збитки. 

Після досягнення точки беззбитковості підприємство має визначити які 
темпи зростання прибутку слід очікувати в майбутньому при існуючих рівнях 
цін та величини витрат. Це визначається за допомогою операційного 
левериджу. Коефіцієнт операційного левериджу розраховується як відношення 
постійних витрат до змінних. Чим вище значення коефіцієнта операційного 
левериджу, тим більшою мірою воно здатне прискорювати темпи приросту 
операційного прибутку стосовно темпів приросту обсягу реалізації продукції. 

Фінансовий леверидж представляє собою потенційну здатність впливати 
на прибуток підприємства шляхом зміни структури та обсягів довгострокового 
капіталу. Він дозволяє оптимізувати співвідношення між власними і 
залученими ресурсами і оцінити їх вплив на прибуток. Фінансовий леверидж 
визначається як відношення зміни чистого прибутку до загального прибутку до 
оподаткування. 

При об’єднанні операційного і фінансового левериджів відбувається 
двоетапне посилення зміни обсягів продажу, що призводить до ще більшої 
зміни чистого прибутку. Операційно-фінансовий леверидж полягає в 
чутливості чистого прибутку до зміни обсягів продажу і показує, на скільки 
відсотків зміниться чистий прибуток за умови зміни обсягів продажів. 
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При здійсненні господарської діяльності підприємство приймає безліч 

комплексів рішень. Усі вони, доповнюючи одне одного, впливають на рівень 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства [1]. 

Всі питання поточного управління діяльністю господарських формувань 

під час виробничого циклу є компетенцією функціонального менеджменту, 

який здійснює оперативне управління, розробляє програми і плани 

стратегічного розвитку, а після схвалення вищим органом управління, 

засновниками, власниками забезпечує їх виконання. Високий кваліфікаційний 

рівень менеджменту передбачає наявність багатьох сформованих варіантів 

розвитку й обґрунтування критеріїв вибору стратегічних напрямів діяльності як 

у межах освоєних сегментів ринку, так і при переорієнтації діяльності 

господарських формувань та при виході на нові ринки. При дослідженні 

можливості зміни предмета і видів діяльності потрібно брати до уваги технічні 

й фінансові можливості господарського формування, ліквідність майна, 

прогнозні тенденції зміни ринкової ситуації тощо [2]. 

Саме тому для підвищення кваліфікаційного рівня менеджменту при 

прийнятті господарських рішень доцільно застосовувати базові моделі 

прийняття рішень, до який належать: модель «сміттєвого контейнеру» 

Дж. Марча, дискретно-інкрементальна модель Ч. Ліндблома, редукційна 

модель, модель універсального передбачення, модель, побудована на засадах 

теорії ігор, хаосу, тотального управління якістю, наукового менеджменту тощо. 

Наявність широкого кола моделей прийняття господарських рішень 

дозволяє суттєво підвищити рівень обґрунтованості господарських рішень. 

Ключовими елементами господарського рішення є досвід, логіка та інтуїція. 

Поєднання цих елементів в межах однієї з базових моделей прийняття 

господарських рішень дозволяє більш точно формулювати альтернативи 

рішень, визначати стратегію поведінки господарюючого суб’єкта в умовах 

невизначеності та ризику. Методичний інструментарій обґрунтування 

господарських рішень дозволяє за допомогою побудови платіжної матриці 

закріпити за кожною альтернативою прогнозне значення критерію 

оптимальності в залежності від стану зовнішнього та внутрішнього середовищ 

підприємства. 
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У сучасних умовах ринкової економіки особливої актуальності набувають 
інформаційні технології, що сприяють підвищенню ефективності промислового 
виробництва. При цьому постає питання переходу від інтегрованих 
автоматизованих систем управління виробництвом до систем, які могли б 
підтримувати всі етапи життєвого циклу продукту від вивчення ринку до 
експлуатації і утилізації, особливо це стосується складних наукомістких 
виробів. Цю проблему допомагають вирішити CALS-технології. 

Абревіатура CALS розшифровується як Continuous Acquisition and 
Lifecycle Support – безперервна інформаційна підтримка життєвого циклу 
продукту. Ініціатором створення CALS стало військове відомство США в 80-х 
роках, коли виникла необхідність підвищення ефективності управління та 
планування в процесі замовлення, розробки, організації виробництва, поставок 
і експлуатації військової техніки. Довівши свою ефективність, концепція CALS 
поширилася по всьому світу і почала активно застосовуватися у всіх галузях 
світової економіки. 

Отже, CALS передбачає введення даних, їх зберігання в стандартних 
форматах, стандартизацію інтерфейсів і електронний обмін інформацією між 
усіма організаціями та їх підрозділами - учасниками проекту. Використовуючи 
міжнародні стандарти, компанії усувають існування бар’єрів при обміні 
інформацією, що дозволяє забезпечити максимальну гнучкість при 
конструюванні, виробництві та експлуатаційній підтримці продукції. В CALS 
широко використовується методологія функціонального моделювання IDEF0. 
За допомогою даної методології створюється функціональна модель, що 
відображає процеси і функції системи, а також потоки інформації і 
матеріальних об'єктів. Дана модель може мати будь-яку необхідну глибину 
декомпозиції, аж до опису дій, виконуваних окремими фахівцями на 
конкретних робочих місцях [1-7 та ін.]. 
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Український ринок будматеріалів відчув активний сплеск навесні і восени 

минулого року. Навіть, незважаючи на знижений коефіцієнт економіки, ми 

спостерігаємо активні будівельні роботи в містах України не тільки в житловій 

сфері, але і для комунального господарства, вулиць і доріг. Професійні 

аналітики великих організацій аналізують поточну ситуацію в будівельній 

сфері. 

У наш час найбільш затребуваний будівельний матеріал ‒ листи 

гіпсокартону. Унікальність гіпсокартону полягає в тому, що цей матеріал 

використовується не тільки для будівництва, але і для оздоблювальних робіт. У 

зв'язку з цим продажу гіпсокартону істотно зросли в 2016-2017 році і 

продовжують набирати популярність в 2018. 

Аналізуючи результати 9-ти місяців минулого року, будівельний ринок 

України піднявся на 13%, а продаж будівельних матеріалів зросла на 25%. 

Фактично 60% продажів припадає на великі підприємства, які займаються 

будівництвом житлових будинків, решта 40% ‒ це невеликі бригади, що 

займаються ремонтом. Вартість матеріалів для будівництва залежить від ряду 

факторів: 20% ‒ витрати на енергетичні ресурси (з них 10% ‒ витрати на 

транспорт), а так як доставка зараз здійснюється і в інші міста, то частка 

піднімається до 50% [1]. 

У 2018-му році очікують збереження тих же темпів зростання, як і в 2017-

му [2]. Отже, сучасний стан ринку будівельних матеріалів в Україні  

характеризується збільшенням обсягів виробництва, зростанням цін на 

будівельну продукцію і нестабільністю економічної ситуації. Спостерігається 

стійка динаміка зростання експорту над імпортом за основними будівельними 

матеріалами. 

Виявлена структура ринку будівельних матеріалів дозволяє робити 

подальші висновки про його потенціал, а також про можливі стратегічні 

рішення кожного його учасника. Перспективи подальших досліджень можуть 

бути спрямовані на визначення конкретних кількісних і якісних показників, які 

характеризують стан ринку будівельних матеріалів в Україні. 
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На сьогоднішній день слід констатувати наявність кризових умов 
господарювання в Україні, які характеризуються нестачею обігових коштів у 
більшості вітчизняних підприємств, низькою рентабельністю діяльності, відсутністю 
платоспроможного попиту з боку потенційних споживачів, неспроможністю 
фінансової системи країни забезпечити розвиток товаровиробників тощо [1].  

Потрібно виділити роль факторів, що позитивно або негативно впливають на 
результати господарювання [2]: 1. Державна інноваційна політика повинна стати 
найважливішим фактором виведення економіки України з кризи і забезпечення її 
динамічного зростання [3]. 2. В сучасних умовах функціонування виробничих 
підприємств та розвитку науково-технічного прогресу передумовою ефективної 
діяльності суб’єктів господарювання є здійснення ефективної інноваційної 
діяльності [4]. 3. Для підвищення ефективності роботи підприємств необхідно 
забезпечити високий рівень використання виробничих фондів, особливо їх 
активної складової − виробничого обладнання [5]. 4. Важливою складовою 
механізму господарювання на виробничому рівні було і залишається нормування 
праці. Останнє необхідне за будь-якого доцільно організованого трудового процесу. 
Сутність нормування праці полягає у проектуванні раціональних трудових процесів 
і встановленні прогресивних, обґрунтованих норм праці [6]. 5. Ефективність 
управління і результативність організаційної діяльності в складних умовах, які 
висувають підвищенні вимоги до персоналу, в багато чому визначаються 
застосуванням соціально-психологічних методів в управлінні персоналом [7]. 
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Цінова політика підприємства відіграє велике значення для підприємств, 

що спеціалізуються на оптово-роздрібній торгівлі, оскільки використовується 
як головний інструмент щодо стимулювання продаж різноманітних товарів. 

Проблеми щодо формування цінової політики для торговельних 
підприємств стало предметом дослідження Балабанової Л.В., Батраєвої О.А., 
Бланка І.А., Котлера Ф., Ліпсіца І.В., Мазаракі А.А., Сардак О.В., Чорної М.В. 
та ін., але залишаються не достатньо обґрунтованими питання економічної 
доцільності заходів щодо визначення ціни, знижок, умов оплати та інші 
складові цінової політики підприємств.  

Для торгівельних підприємств чия діяльність пов’язана з товарами 
народного споживання ефективна цінова політика є інструментом конкурентної 
боротьби та збільшення попиту на товари, механізмом одержання прибутку.  

В статті пропонується використовувати гнучкі методи ціноутворення, які 
безпосередньо враховують стан цільового ринку  – метод з орієнтацією на 
покупців та метод з орієнтацією на конкурентів. Перший метод включає два 
напрями – розрахунок цінності товару, розрахунок прийнятної ціни та метод з 
орієнтацією на попит. Другий – метод з орієнтацією на конкурентів – 
слідування за ринковими цінами, за лідером, змагання [1].  

На наш погляд, метод з орієнтацією на конкурентів має недоліки, що 
пов’язані з формуванням пасивної цінової політики, яка базується на 
досягненнях конкурентів. Метод з орієнтацією на покупців є найбільш 
сприятливим для підприємств оптово-роздрібної торгівлі, тому що він 
базується на аналізі товарів, попиту та використанні цінових знижок на 
закупівлю товарів більшого обсягу, більшої якості, оптимальної як для 
продавця, так і для покупця ціни. Однак, застосування одного методу може 
привести до збитків, оскільки не враховуються досягнення конкурентів. 

Отже, при формуванні цінової політики торгівельного підприємства 
доцільно використовувати комплексний метод, який охоплює такі методи: 
аналіз безбитковості та цільового прибутку, ринкові методи (орієнтація на 
покупців та конкурентів). При цьому здійснюється поєднання маркетингової та 
фінансової цінової політики підприємства. Перша враховує попит на товари, 
позицію товарів та підприємства на цільовому ринку, а друга – контролює 
прибутковість фірми.  

Окрім цього, обґрунтування цін на товари народного споживання 
потребує використання кумулятивних знижок, що сприяють збільшенню 
обсягів закупівлі та підвищенню попиту на товари. 

 

Література: 
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В роботі нами було проведено дослідження ринку послуг в Україні за 

період 2014 - 2017 роки та проаналізовано його динаміку (див. рис.) 

 

 

Рисунок – Ринок послуг в Україні за період 2014 - 2017 роки, млрд. грн. 

 

Обсяг реалізованих у 2014р. послуг у ринкових цінах становив 360,6 

млрд.грн., у 2015р. – 433,3 млрд. грн., у 2016р. – 542,3,3 млрд. грн., а у 2017р. – 

647 млрд. грн. Тобто за чотири роки об’єм послуг у ринкових цінах збільшився 

на 79,4%. 

У структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільшу питому 

вагу займають послуги транспорту. І цей показник з роками збільшується: у 

2014р. він складав 39,5%, а у 2017р. – 47,6%. 
 

Література:  
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Сьогодні українські підприємства отримали нові можливості щодо 
інтернаціоналізації власного бізнесу. При виході на зовнішній ринок великого 
значення набуває здатність підприємства до проведення стратегічного 
планування ЗЕД. 

Стратегічне планування слід розпочинати з визначення глобальних цілей 
и місій компанії. Далі встановлюються більш конкретні цілі. Для цього 
збирається великий обсяг детальної інформації про внутрішнє середовище 
компанії, наявність ресурсів для виходу на зовнішні ринки, її конкурентів та 
інші відомості, що можуть вплинути на роботу підприємства. Наступний крок - 
проведення SWOT-аналізу та підготовка детального звіту про сильні та слабкі 
сторони підприємства, загрози та можливості, з якими доведеться стикнуться. 
На підставі цієї інформації моделюється 3 альтернативні варіанти розвитку 
подій на зовнішньому ринку - оптимістичний, песимістичний та найбільш 
вірогідний та досліджується їх вплив на сформульовані стратегії ЗЕД. При 
цьому визначається конкурентоспроможність підприємства під час реалізації 
кожної з стратегій. Після проведення ретельного аналізу найбільш вигідна 
стратегія реалізується - формується кінцевий стратегічний план, який визначає 
головні завдання та ресурси, необхідні для досягнення стратегічних цілей ЗЕД. 

На цьому процес стратегічного планування завершується і 
розпочинається його безпосередня реалізація, що передбачає не лише 
організацію втілення планів у життя, а й здійснення контролю та оцінки 
досягнутих результатів, їх порівняння із запланованими та коригування дій у 
разі виявлення відхилень.   

Сьогодні лише великі компанії мають у своєму складі всі необхідні 
служби та фахівців, які можуть забезпечити отримання повної картини 
можливостей для ЗЕД. Тому малим та середнім підприємствам, які не 
володіють таким ресурсом, слід співпрацювати з міжнародними юристами, 
фахівцями з міжнародного бухгалтерського обліку, маркетингу та брендингу й 
міжнародними експедиторами. Доцільно створити з цих фахівців Експертну 
раду, яка надаватиме консультації щодо формування стратегічних планів 
керівництва.   

Якісна організація стратегічного планування підприємства - суб'єкта ЗЕД 
дозволяє йому визначити напрямок й спосіб руху до цілей, а виконання 
розробленої стратегії створює умови для того, щоб реалізувати її на основі  
конкурентних переваг. 

 
Література: 
1.Данілова Е. І., Пасічна А. П. Стратегічне планування як основа здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності українськими підприємствами в умовах євроінтаграції // 
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Актуальністю даної теми є те, що проблеми регулювання інтелектуальної 

власності сьогодні вийшли на перший план і стали не просто юридичним, але і 

комерційним питанням, яке стає все більш політичною проблемою, пов'язаною 

з економічною безпекою, що вимагає стратегічних підходів до їх вирішення [1]. 

У сфері регулювання питань охорони інтелектуальної власності 

залишаються не вирішеними наступні питання: недостатня кількість фахівців з 

питань інтелектуальної власності та недостатнє поширення знань, рівня 

культури і освіти в зазначеній сфері; недостатньо налагоджені механізми 

судового та позасудового захисту прав інтелектуальної власності; недосконала 

нормативно-правова база інтелектуальної власності; необхідність розгляду 

системи інтелектуальної власності як окремої сфери діяльності, що потребує 

впорядкування організаційних і економічних відносин [2]. Також постає 

потреба в реалізації низки заходів з комерціалізації та розвитку ринкової 

інфраструктури та пожвавленню ринку інтелектуальної власності і необхідність 

здійснення міжнародної політики з метою підвищення міжнародного іміджу 

нашої держави та її впливу на міжнародні процеси у сфері інтелектуальної 

власності [3]. 

Таким чином, актуальним є вирішення певних проблем у сфері 

регулювання інтелектуальної власності. Удосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності, усунення певних прогалин у праві сприятиме 

попередженню правопорушень в цілому, зміцнить економічну сферу впливу 

при міжнародному співробітництві і дозволить державі впевнено розвиватися у 

сфері інноваційної діяльності. Тому перед державною системою охорони 

інтелектуальної власності України з'являються нові завдання, спрямовані на 

подальше поширення міжнародних стандартів, оптимізацію правової охорони 

та захисту прав інтелектуальної власності. 
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Котрий рік Україна не може подолати тривалу економічну кризу і стати 
серед регіональних лідерів. Приріст ВВП на душу населення подолав від’ємні 
значення, але суттєво поступається найближчим сусідам. Процес економічного 
реформування зрушив з місця, проте вагомих результатів поки що не 
досягнуто. Навпаки, активізувався процес відтоку за кордон найбільш 
талановитої та активної частини робочої сили. Передчасна деіндустріалізація в 
традиційних галузях промисловості збільшує кількість безробітних, що побічно 
впливає на зниження рівня якості освіти. 

У сучасних умовах, які додатково обтяжені військовим конфліктом, 
необхідно знайти шляхи, щоб забезпечити стрімке економічне зростання 
завдяки достатньому зовнішньому та внутрішньому інвестуванню коштів у 
модернізацію існуючого виробництва, створенню нових кластерів росту 
економіки, будівництву якісних об’єктів інфраструктури, фінансуванню 
професійно-технічної освіти. За даними Світового банку, Україна інвестує 
лише 15% ВВП, а Китай – 45%, що сприяє щорічному економічному зростанню 
цієї країни в межах 8-10%. Головними перешкодами для інвестування в Україні 
залишаються корупція та незахищеність прав власності, а це знаходиться в 
площині інституційних завдань для влади. 

Найбільш вагомою позитивною тенденцією останніх років стає 
децентралізація. Реформувати конкретні міста та села можна значно швидше, 
аніж країну загалом. У містах необхідно створювати інноваційні центри 
розвитку, метою яких має бути залучення та супровід інвестицій, необхідних 
для сучасних перетворень міста, регіону або галузі. Точками пріоритетного 
розвитку можуть бути стартапи в ІТ-галузях та впровадженні відновлюваних 
джерел енергії, вирощування та переробка органічно чистої сільгосппродукції, 
«зелений» туризм тощо. 

Найважливішими завданнями для України є досягнення енергетичної 
незалежності та залучення інвестицій в економіку, що є можливим лише за 
економічної свободи українського народу – головної рушійної сили 
суспільства. Дослідження руху індексу DOING BUSINESS України, в якому 
Світовий банк оголошує дані рейтингу сприятливості умов ведення бізнесу, 
свідчить про недостатність зайнятого у 2017 році 76-го місця (в 2016 році –  
80 місце).  

Для економічного прориву є також вкрай необхідними зміни на рівні 
цінностей: наполеглива праця, стриманість у споживанні, постійне навчання і 
розвиток кожної людини, кожного підприємства і регіону. На досягнення 
успіху повинні бути спрямовані зусилля держави та громадянського 
суспільства, у цьому бачиться і головне завдання вищої освіти. Тому, на нашу 
думку, треба більше орієнтувати молодь на точках «вертикального злету» 
економіки завдяки інноваціям. 
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В роботі розглянуто  сутність та цілі управління фінансовими ресурсами 
підприємства та вказано на їх визначальне значення в управлінні 
підприємством. Адже прибутковість підприємств суттєво залежить від 
наявності у них необхідної кількості та раціональної структури фінансових 
ресурсів. Фінансові ресурси є основним стимулом здійснення господарської 
діяльності підприємством, забезпечують всім необхідним його діяльність. 
Тому управління фінансовими ресурсами підприємства є однією з провідних 
ланок системи менеджменту підприємства. Управління фінансовими 
ресурсами базується на взаємозв`язку та взаємоузгодженні дій його 
суб`єктів щодо адаптації зовнішніх та внутрішніх чинників управління. При 
цьому, зовнішній вплив на управлінські процеси, як визначають провідні 
науковці, є об`єктивним та некерованим, а внутрішній вплив − визначається 
та регулюється на рівні окремого підприємства його фахівцями та 
спеціалістами. Таким чином, усі суб`єкти управління тісно взаємодіють між 
собою плануючи, організовуючи, координуючи і контролюючи процеси 
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів. 

Основними суб`єктами зовнішнього управлінського впливу на 
фінансові ресурси є кредитні, податкові, страхові та інші фінансові органи і 
господарські партнери підприємств. Їх вплив на управлінські процеси є 
опосередкованим, оскільки носить рекомендаційний, інструктивний,  
ознайомчий  характер  і  не  вимагає  суворого  дотримання Безпосередніми  
суб`єктами  управління  фінансовими  ресурсами  кожного окремого 
підприємства є його засновники, власники, акціонери і працівники. При 
цьому, взаємодія між суб`єктами управління  в межах  окремого підприємства 
характеризується узгодженістю з усіма організаційними процесами і 
структурними одиницями, а якість внутрішнього управління визначається 
оперативністю,  доцільністю та раціональністю прийнятих рішень і конкретних 
управлінських заходів. 

Для успішного становлення та розвитку фінансового забезпечення 
підприємств має існувати раціональне поєднання сприятливих умов 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що проявляється у чітко 
визначеній технології управління. Ефективність та дієвість технології 
управління залежать від стадій  її втілення та вдалого і цілеспрямованого 
вибору елементів та інструментів застосування. Технологія управління 
фінансовими ресурсами повинна базуватися на економічно обґрунтованому 
механізмі, який забезпечує раціональне використання кожного з складових 
інструментів у напрямі ефективного формування та використання фінансових 
ресурсів. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ІТ-КОМПАНІЇ 

НА СВІТОВИЙ РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Назарова Т.Ю., Гур’єв Б.О. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 
В роботі розглянуто питання особливості процесу формування 

маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок. Щодо формування 
стратегій міжнародного маркетингу при виході саме на світовий ринок 
інформаційних технологій, то треба зазначити, що цей ринок 
характеризується високим рівнем конкуренції як між окремими компаніями, 
так і між цілими країнами, високою динамікою розвитку і високим ступенем 
наукоємності й інноваційності, особливостями поведінки споживачів, а також 
специфікою продукції та послуг, які пропонуються на цьому ринку. У зв'язку 
з цим, компанії, які функціонують на світовому ринку інформаційних 
технологій, змушені постійно вдосконалювати свою продукцію, розширювати 
асортимент і якість послуг, оптимізувати процеси виробництва і управління, а 
також використовувати усі доступні ресурси та інструменти, які дозволяють 
їм протистояти конкуренції, що постійно зростає. В міжнародному 
маркетингу не існує універсальної моделі прийняття рішень щодо виходу 
компанії на зовнішній ринок, але можна виділити основні етапи: аналіз 
поточної діяльності компанії на внутрішньому ринку в порівнянні з 
діяльністю компаній-конкурентів, аналіз стану зовнішнього ринку, аналіз 
конкуренції на зовнішньому ринку, аналіз маркетингових можливостей і 
ризиків, вибір цільового зовнішнього ринку, розробка стратегії і тактики 
поведінки на зовнішньому ринку з використанням інструментів стратегічного 
менеджменту і маркетингу, вибір способів виходу на зовнішній ринок, оцінка 
результатів і коригування стратегії міжнародного маркетингу. Одним з 
важливих рішень, яке має прийняти компанія при виході на зовнішній ринок, є 
рішення про структуру комплексу міжнародного маркетингу, розробляючи 
який щодо товару, компанія може використовувати п'ять стратегій адаптації і 
просування продукції на зовнішньому ринку: пряме поширення (пропозиція 
оригінального товару без змін), адаптація (зміна товару відповідно до умов 
конкретної країни), створення (розробка нової продукції), повторне 
представлення (просування вже відомої, але добре пристосованої до вимог 
зовнішнього ринку моделі продукції), прогресивне проектування (створення 
нової продукції, що відповідає потребам покупців окремої країни). При цьому 
комплекс міжнародного маркетингу ІТ-компанії має бути адекватно 
адаптований до світового ринку інформаційних технологій і прийнятий на 
основі аналізу зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища з 
урахуванням особливостей цільового сегменту (ніші) світового ринку 
інформаційних технологій, ІТ-компанії та її ІТ-продукції або ІТ-послуг, а 
також особливостей поведінки споживачів цієї ІТ-продукції або ІТ-послуг. 
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РИНКОВИХ УМОВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Назарова Т.Ю., Мілентьєва Ю.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

В роботі розглянуто питання сутності фінансової стратегії та її роль в 

системі менеджменту підприємства. За умов поглиблення кризових процесів 

та нестабільної ситуації в економіці України важливим завданням розвитку 

підприємств є прогнозування їх майбутнього фінансового стану, оптимальний 

вибір фінансової стратегії та контроль за рівнем фінансових ризиків. 

Формування фінансової стратегії пов’язане з постановкою цілей і завдань 

підприємства, підтримкою фінансових взаємозв’язків між підприємством і 

суб’єктами навколишнього середовища (фінансовим ринком, державними 

регулюючими органами, спеціалізованими фінансовими інститутами, діловими  

партнерами і т.д.). Підприємство досягає своїх стратегічних фінансових цілей,  

коли зазначені взаємозв’язки відповідають її внутрішнім фінансовим 

можливостям, а також дозволяють їй залишатися сприйнятливою до зовнішніх  

соціально-економічних вимог. В системі стратегічного управління фінансова 

стратегія займає найважливіше місце, оскільки з її реалізацією пов’язана 

довгострокова фінансова і економічна політика підприємства. Практично 

фінансова стратегія є ключовим носієм інформації про майбутній розвиток 

підприємства, на основі якої формується його імідж, залучаються інвестори, 

підвищується довіра кредиторів. Алгоритм розробки фінансової стратегії у 

процесі забезпечення конкурентних переваг підприємства передбачає 

здійснення комплексу заходів у рамках їх формування, утримання і 

нарощування. Формування конкурентних переваг підприємства визначається 

рядом послідовних етапів у рамках інформаційного (збір і систематизація 

інформації про стан зовнішнього середовища) і аналітичного (аналіз і оцінка 

стану внутрішнього середовища). Алгоритм формує можливість виживання 

підприємства  в умовах постійної конкурентної боротьби завдяки наявності 

значного внутрішнього фінансового потенціалу, достатності фінансових 

ресурсів, здатності досягти розширення обсягів господарювання за рахунок 

власних джерел та доступності позикових ресурсів, спроможності забезпечити 

високорентабельну діяльність в довгостроковому періоді. Формування 

фінансової стратегії підприємства має здійснюватися з урахуванням: впливу 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства; 

наявності виробничого, фінансового, маркетингового та кадрового потенціалу. 

Залежно від цього, підприємства можуть формувати такі фінансові стратегії, 

які дозволять досягти позитивного результату, зокрема, стабілізувати їх 

фінансову стійкість, прибутковість, конкурентоспроможність, зберегти певні 

позиції на ринку. 
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ВПЛИВ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВА 

Назарова Т.Ю., Попович В.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

В роботі розглянуто питання управління підприємством в кризовому 

стані. Антикризове управління підприємством є невід’ємним елементом єдиної 

системи управління підприємством і являє собою систему заходів, 

спрямованих не тільки на вихід підприємства з кризи, але і на запобігання 

входження в таку ситуацію, що є передумовою успішного фінансового 

оздоровлення підприємств. Більш того, актуальним є і процес прийняття 

складних управлінських рішень в умовах обмежених фінансових ресурсів та 

великого ступеню ризику. Управління підприємством в кризовому стані стає 

одним із ключових факторів, який забезпечує його довгострокову роботу. 

Комплекс таких інструментів має бути застосований у процесі фінансової 

діагностики та раннього попередження банкрутства, що є необхідним для 

успішного антикризового управління підприємств, що мають фінансові 

проблеми. Антикризове фінансове управління з організаційної точки зору має 

включати такі етапи: фінансова діагностика підприємства (забезпечення 

аналізу проблематики фінансової кризи на підприємстві, виявлення 

ключових чинників, що зумовлюють погіршення фінансового стану та 

діяльності підприємства, виявлення глибини фінансової кризи); антикризове 

фінансове планування (визначення ключових цільових орієнтирів 

антикризового управління, обґрунтування  характеру антикризових заходів,  та 

інтегрування їх у систему антикризового планування); імплементація планів, 

моніторинг та контроль ефективності їх реалізації. 

Інноваційні підходи до розвитку економіки передбачають 

імплементацію новітніх інструментів до антикризового фінансового 

управління підприємствами - впровадження системи антикризового 

фінансового контролінгу. Антикризовий фінансовий контролінг можна 

визначити як сукупність інструментів, що забезпечують інформаційне 

забезпечення, методичну підтримку, координацію, моніторинг та контроль 

реалізації антикризових фінансових рішень. Принципова різниця між 

антикризовим фінансовим управління та антикризовим фінансовим 

контролінгом полягає в тому, що на антикризове управління покладається 

відповідальність  за  прийняття фінансових рішень та успішність реалізації 

антикризової програми. Антикризовий фінансовий контролінг здійснює 

інструментальну підтримку антикризового фінансового управління. У 

відношенні антикризового фінансового управління фінансовий контролінг 

можна розглядати  як підсистему системи антикризового управління. 

Водночас, антикризовий фінансовий контролінг є самостійною системою, 

оскілки є сукупністю взаємопов'язаних елементів, що пов’язані спільною 

функцією та діють як єдине ціле відповідно до визначеної мети. 
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ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Назарова Т.Ю., Хачева К.Ю. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 
 

В роботі розглянуто питання основного змісту економічної стійкості 
підприємств й вирізнення її основних складових задля встановлення принципів 
і вимог, а також етапів забезпечення економічної стійкості підприємств. 
Сучасні дослідження економічної стійкості підприємства свідчать про те, що 
існують передумови глобального характеру нестійкості в розвитку вітчизняних 
підприємств. Тому економічна стійкість є однією з основних економічних 
категорій, навколо якої здійснюється розробка всіх управлінських заходів та  
рішень щодо функціонування та розвитку підприємства. Узагальнення  
наукової думки до визначення «економічної стійкості підприємства» дає змогу 
визначити характеристику стійкості підприємства в умовах нестабільності як:  

1) здатність приймати обґрунтовані рішення на підставі інформації про 
нестабільність середовища та моделювати поведінку підсистем підприємства в 
цілому залежно від рівня нестабільності середовища;  

2) здатність адаптуватися до змін зовнішнього середовища;  
3) здатність здійснити адекватні зміни деяких підсистем підприємства для 

забезпечення нового стійкого стану;  
4) здатність зберігати свою цілісність та продовжувати функціонування.  
В сучасних умовах високої нестабільності середовища необхідно із 

врахуванням технологічних та організаційно-економічних особливостей 
функціонування підприємства визначити ті його підсистеми, які відіграють 
першо-чергову, найбільш вагому роль у забезпеченні його стійкості. Також 
необхідно постійно вивчати нестабільність компонент зовнішнього 
середовища, що вимагає наявності інформаційних навиків персоналу та в 
подальшому дозволить управлінцям своєчасно приймати управлінські рішення 
й адаптуватися до змін середовища. Виокремлення тих підсистем підприємства, 
які найбільшою мірою реагують на зміни у зовнішньому середовищі, дасть 
змогу розробити низку показників для ідентифікації можливого виникнення 
кризових ситуацій у їх функціонуванні, що дозволить управлінцям своєчасно 
реагувати на такі зміни та здійснити моделювання поведінки підприємства. 
Доцільно визначати економічну стійкість підприємства за допомогою 
згрупованих показників у блоки зовнішніх, фінансово-економічних, виробничо-
економічних параметрів і організаційно-економічних цілей підприємства, що 
дозволяє більш детально розкрити механізм оцінки організаційної складової 
досліджуваного явища. Для забезпечення стійкого розвитку підприємства 
необхідно забезпечити стійке економічне зростання, яке представляє собою 
здатність господарюючого суб’єкта нарощувати обсяги виробництва і реалізації  
продукції за умови підвищення ефективності використання наявних ресурсів  
і зменшення ступеня впливу зовнішніх факторів на умови і параметри 
діяльності з дотриманням принципів ефективності діяльності.  
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СТРУКТУРА ГНУЧКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ 
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Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 

 

Проблема банкрутства підприємств в наш час є дуже актуальною, так як в 

Україні кількість неплатоспроможних підприємств неухильно зростає. Для 

України нестача ліквідності більшої частини виробничих підприємств 

пояснюється структурно-технічними диспропорціями, залишеними нам у 

спадок колишньою плановою системою, а також діями сучасних державних 

органів управління і ніяк не пов’язана з реальною ефективністю й соціально-

економічною значущістю відповідних виробництв. 

Банкрутство підприємств є поширеним явищем в економіці, однак 

наслідки банкрутства для держави можуть бути різні. 

В процесі діагностики економічного стану і оцінки перспектив розвитку 

підприємства важливо враховувати три основні стадії погіршення економічного 

стану: прихована стадія банкрутства; фінансова нестійкість; явне банкрутство.  

Необхідність розробки гнучкої системи управління банкрутством (СУБ) 

викликана високим ступенем дестабілізуючого впливу зовнішньої середи і 

внутрішніх умов, нерівномірністю руху коштів в процесі управління 

банкрутством, ймовірнисним характером параметрів санаційних інструментів, 

необхідністю погодження інтересів всіх суб’єктів банкрутства, відмінностями 

між періодами реалізації санаційних програм і планів. 

Структура гнучкої системи управління банкрутством як системи 

адаптивного управління, яка зможе забезпечити своєчасне реагування 

управлінських впливів на усіх рівнях управління банкрутством. 

Структура гнучкої системи управління банкрутством є двоконтурною. У 

першому контурі реалізуються функції управління процесами банкрутства, у 

другому контурі здійснюється налагодження структури і параметрів системи. 

 Світова практика показує, що ефективність застосування механізму 

банкрутства, за умови використання всіх можливих інструментів є достатньо 

високою. Проте, для цього необхідними передумовами є наявність розвиненої 

економіки, стабільність фінансової системи, прийняття та стабільність 

відповідних нормативно-правових актів із питань банкрутства, ефективна 

інвестиційна політика, впровадження системи моніторингу, застосування анти-

кризових заходів із метою попередження банкрутства, зниження негативних 

наслідків впливу окремих факторів на діяльність низки підприємств, економіки 

країни в цілому, підготовка висококваліфікованих фінансових менеджерів з 

питань антикризового фінансового управління тощо. 

Наслідки банкрутства взагальному є негативними для України: 

зменшується кількість підприємств, що призводить до зменшення пропозиції 

товарів, робіт чи послуг, зростає рівень безробіття і виплат безробітним, 

зменшуються податкові надходження до держбюджету і т.д. 
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м. Харків 
 

Сучасний стан промислового сектору економiки України 

характеризується впливом наслiдкiв глибокої економiчної кризи. Головною 

метою функціонування та розвитку кожного підприємства є досягнення та 

підтримання у припустимих межах змін фактичного рівня його 

конкурентоспроможності. Динаміка економічного розвитку промислових 

підприємств у сучасних посткризових умовах господарювання значною мірою 

залежить від рівня сталості та абсолютної величини фінансового результату 

підприємства. Адже негативні наслідки економічної рецесії продовжують 

впливати на зменшення величини прибутку, зростання збитку промислових 

підприємств, що значно ослаблює їх економічний потенціал та безпеку 

діяльності, знижує ефективність господарського процесу. 

За таких умов промислові підприємства відчувають негативну дію нових 

викликів, серед яких: загострення конкуренції за доступ до економічних 

ресурсів, штучне обмеження можливостей щодо виходу на фінансові ринки, 

відновлення проблеми рейдерства, стрімкі зміни ринкового середовища, 

поширення комп’ютерної злочинності, ускладнення фінансових інструментів та 

процедур. 

Практика функціонування вітчизняних промислових підприємств 

засвідчує, що існуюча система управління фінансово-господарчою діяльністю 

не завжди ефективна й має багато недоліків. Методики проведення фінансового 

аналізу, який є основним підґрунтям для оцінки фінансового стану 

підприємства, використовуються, зазвичай, для евристичних інференцій, що не 

завжди відповідає вимогам ефективного бізнес-управління у сучасних 

економічних умовах. У той же час формальні методи аналізу та оцінки 

фінансового стану підприємства, які дозволяють отримати консолідовану 

інформацію про фінансовий стан підприємства, що суттєво спрощує процес 

вирішення складних виробничих і фінансових проблем, допомагаючи 

сконцентрувати увагу на основних моментах, відокремлюючи їх від зайвих 

деталей, практично не застосовуються. 

В умовах посткризового розвитку доцільно приділяти увагу моніторингу 

фінансового стану підприємства та оцінці на цій основі загального рівня його 

економічної безпеки, маючи на увазі, що посткризові виклики у першу чергу 

генералізують ризики дестабілізації саме фінансової сфери підприємства. 

На рівні державного управління промисловим сектором доцільним є 

формування ефективної системи бюджетного стимулювання підтримки високих 

темпів зростання виробництва у галузях з високим вмістом доданої вартості. 

Крім позитивних макроекономічних наслідків, це надасть можливості 

збільшити податкові надходження до бюджетів всіх рівнів. 
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м. Харків 
 

Сучасні ринкові засоби розвитку матеріально-технічної бази виробництва 

характеризуються широким застосуванням суб’єктами господарювання не 

лише власних, а й залучених коштів. Відчутне значення для розвитку реального 

сектору має підтримка з боку фінансово-кредитних установ, насамперед 

банківської системи. Необхідні цілеспрямовані дії по створенню й 

впровадженню нових форм взаємодії банків і підприємств, адекватних 

потребам економіки. Важливість прискорення технічної модернізації у 

вітчизняному промисловому секторі актуалізує потребу використання ринкових 

механізмів та джерел фінансування інвестицій, у тому числі 

банківських кредитів. 

Серед основних інструментів активізації інвестиційної та інноваційної 

діяльності за рахунок прискорення формування та підвищення ефективності 

використання кредитного ресурсу визначено: підвищення ефективності 

керування ліквідністю банківської системи шляхом постійних прозорих 

операцій Національного банку на відкритому ринку; розробку та 

запровадження механізмів стимулювання банків, діяльність яких має 

інвестиційне спрямування, у тому числі щодо пільгового кредитування та/або 

рефінансування комерційних банків, які кредитують довгострокові інвестиційні 

й інноваційні проекти у пріоритетних галузях і сферах економіки; реалізацію 

заходів для відновлення довіри населення до банківської системи; розширення 

спектра інструментів, що стимулюватимуть заощадження населення й 

одночасно обмежуватимуть динаміку споживчих кредитів; створення банку 

розвитку; модернізацію нагляду за якістю капіталу та менеджменту банківських 

установ, підвищення прозорості їхньої діяльності, запровадження гнучких 

механізмів керування ризиками, підвищення оперативності реагування органів 

регулювання й нагляду, використання нових механізмів грошово-кредитного 

регулювання та діяльності НБУ; стабілізацію ситуації у валютній сфері. 

Строкова структура кредитів у промисловий сектор є незбалансованою: 

більшість з них є короткостроковими, що свідчить про спрямування кредитів на 

повернення оборотних коштів підприємств. Фінансування інвестиційно-

інноваційних заходів здійснюється за рахунок довгострокових кредитів, частка 

яких у структурі кредитування промисловості залишається низькою. З метою 

активізаціі промислового розвитку на державному рівні слід створити 

економічні умови для підвищення в активах банків частки довгострокового 

кредитування інвестиційної спрямованості, зокрема, за рахунок запровадження 

податкових пільг для банків, які здійснюють довгострокове кредитування 

промислових підприємств. 
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На сьогодні більшість українських підприємств  функціонують 

у складних умовах дестабілізації та нестійкого внутрішнього  й зовнішнього 

економічного середовища, подолання кризових явищ  та їхніх наслідків. 

Внаслідок  цього фінансові результати діяльності багатьох підприємств не 

адекватні  очікуванням і потенціалу.  Адже загальне управління підприємством 

передбачає створення системи управління дебіторською заборгованістю.  

Внаслідок цього постає потреба в ефективному управлінні цією 

заборгованістю, що  забезпечить рівновагу між кредитною політикою 

господарств та інкасацією дебіторської заборгованості. 

Виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості є об’єктивним 

процесом. Її наявність, розміри і склад неоднозначно впливають на результати 

господарської діяльності підприємства, оскільки мають як позитивні, так і 

негативні риси. Дебіторська заборгованість є наслідком реалізації моделі 

грошових розрахунків у системі управління грошовими потоками. Однак 

управління такою заборгованістю характеризується дещо іншими принципами 

та технологіями здійснення, що надає змогу виокремити управління 

дебіторською заборгованістю як окремий функціонально-організаційний блок 

управління грошовими потоками суб’єкта господарювання. 

Маючи на меті  досягнення належного рівня фінансової стійкості та 

забезпечення належних стійких результатів у фінансовому оздоровленні кожне 

промислове підприємство має намагатися  запобігати появи сумнівної та 

безнадійної дебіторської заборгованості.  

Для побудови економічного та фінансового інструментарію системи 

управління дебіторською заборгованістю промислового підприємства 

важливим є розроблення ефективних механізмів управління ними, 

спрямованих, насамперед, на оптимізацію обсягів і структури дебіторської 

заборгованості та  формування ефективних принципів й стандартів кредитної та 

авансової політики, скерованих на підвищення ефективності використання 

капіталу підприємства, вкладеного у дебіторську заборгованість, побудову 

ефективної системи управління інкасацією дебіторської заборгованості з 

оптимальною швидкістю її погашення, мінімальними ризиками та 

максимальним результатом функціонування промислових підприємств. 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі, 

м. Харків 

 

Просування продукту здійснюється шляхом використання у визначеній 

пропорції реклами, методів стимулювання збуту (продажів), персонального 

продажу і методів зв’язку з громадськістю. 

При нинішньої насиченості ринку підприємствами роздрібної торгівлі, 

саме методи стимулювання збуту будуть тими засобами, що дадуть змогу 

конкурувати та отримувати дохід. 

Стимулювання продажу необхідно, якщо є необхідність збільшити обсяги 

продажів і ефективність рекламної кампанії, подолати холодний інтерес до 

товару або послуги, компанії, бренду. Стимулювання продажу також 

використовується при виводі на ринок нових товарів і послуг. 

Стимулювання продажу може здійснюватися в декількох напрямках: 

стимулювання споживача, стимулювання дилерів, внутрішньофірмове 

стимулювання. І для кожного напрямку існують свої методи стимулювання 

збуту. 

Одним з часто використовуваним засобом стимулювання продажу є 

проведення акцій. В магазинах роздрібної торгівлі постійно пропонують акції 

на різні товари. 

В ході дослідження нами було розглянуто практику використання заходів 

стимулювання збуту в різних торговельних мережах міста Харків. 

Досліджувані підприємства відрізняються як кількістю торгових точок, так і їх 

торговою площею, числом персоналу та ін.  

Згідно отриманих даних: мережа супермаркетів «Класс» використовує 

систему знижок на акційні товари яку називають «Десятка». Це перелік з 10 

товарів (з будь-якої номенклатурної групи) за зниженими цінами, пропозиція 

по яких діє в період з першого до останнього дня тижня. У супермаркеті 

«Fozzy» є подібна система знижок, вона називається «Дешево. Переконайтесь!» 

і також проводиться в фіксований проміжок часу. Подібні акції проходять у 

всіх мережах ритейлерів міста, майже всі акції тривають 7 днів, наше 

дослідження не виявило взаємозалежність закінчення строків придатності 

акційних товарів з строками проведення акцій. Також не має чіткої залежності 

типу акційних товарів та свят, що припадають на акційний період. 

У магазинах мережі «Silpo» постійною є система знижок на товари 

власного імпорту, вона не має прив’язку до часу. 

На прикладі роздрібних торговельних мереж м Харкова нами розглянуто 

особливості заходів стимулювання збуту за допомогою акцій та знижок на 

товари з ціллю збільшення товарообігу та як інструмент формування стійкого 

контингенту постійних клієнтів. 

Перспективами подальших досліджень є розробка рекомендацій по 

використанню комплексу цих засобів в залежності від обсягу товарообігу, 

торгової площі підприємства, чисельності персоналу та ін. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 

Олініченко К.С., Ярошенко А.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі,  

м. Харків 

 

В 2016 році більше 3,2 мільярда людей у всьому світі користувалися 

інтернетом на регулярній основі, а це становить майже 45% населення світу. 

Близько 2,5 млрд. чоловік, або три з кожних чотирьох користувачів інтернету, 

користуються ним через мобільний телефон. За прогнозами в період між 2016 і 

2020 роками близько 690 мільйонів людей відкриють для себе інтернет вперше. 

А до 2021 року один з двох людей по всьому світу будуть використовувати 

інтернет на регулярній основі. Потенціал зростання ринку просто гігантський. 

Це розвиток понесе за собою кардинальні зміни в суспільстві, державах і, 

звичайно ж, бізнесі.  

Як і економіка в цілому, в різних країнах світу електронна комерція 

розвинена в різному ступені. Частка електронної комерції в структурі 

роздрібної торгівлі України лише трохи перевищує 2%. Для порівняння, в 

Німеччині - близько 12%, США - 13%, у Великобританії - 15%. Це означає, що 

стратегічною метою розвитку не тільки великих, а й середніх ритейлерів буде 

відкриття і вдосконалення власних інтернет-магазинів. 

Дослідження товарів, що купують через інтернет українці, має таку 

структуру: найбільш затребувана категорія «одяг, обув та аксесуари», на 

другому місці «товари для дому та саду», на третьому місці за обсягом покупок 

опинились «техніка й електроніка», потім йдуть товари косметичного та 

гігієнічного призначення, подарунки, спортивні товари та ін. 

За підрахунками, в 2016 році український ринок електронної комерції 

досягнув 39 млрд грн., а середній чек при покупці в мережі - 885 грн., це більше  

на 7% ніж у 2015 році. Основні покупки були зроблені на так званих торгових 

майданчиках, основні з них: Rozetka (товари для дому, техніка, меблі, телефони 

та ін); Make Up (найбільших інтернет-магазинів косметичних засобів); Lamoda 

(одяг для чоловіків, жінок і дітей); MOYO (дитячі товари, ігри, побутова та 

комп'ютерна техніка, аксесуари для автомобіля, офісу, будинку, косметика, 

годинники і прикраси); «Цитрус» (електронні гаджети від китайських брендів) 

На сучасному он-лайн ринку лідируючими сегментами є торгівля одягом і 

електронікою, слід очікувати, що найближчим часом чималу частку займуть 

такі сегменти, як авто-мото, продукти харчування і промислові товари. Але в  

умовах конкуренції інтернет-рітейлу часто доводиться міняти модель бізнесу. 

Так, наприклад, Rozetka, яка спочатку була орієнтована тільки на продаж 

техніки, поступово розширила товарні категорії залізничними і авіаквитками, 

парфумерією, одягом, продуктами харчування. Магазин Rozetka став 

гіпермаркетом. Крім Rozetka розширюють свій асортимент і інші онлайн-гравці 

- Moyo, Repka.ua, Yakaboo. 

Українська інтернет-торгівля збільшує свої масштаби розвитку роблячи 

перехід від спеціалізованої торгівлі до масштабів онлайн гіпермаркетів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Орловська Д.О. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Система збуту товарів є ключовою ланкою маркетингу і свого роду 

фінішний комплекс у всій діяльності підприємства по створенню, виробництву і 

доведенню товару до споживача. Власне, саме тут споживач або визнає, або не 

визнає всі зусилля підприємства корисними і потрібними для себе і, відповідно, 

купує або не купує її продукцію і послуги. 
Управління збутом товарів промислового призначення включає як рух 

матеріальних цінностей від підприємств виробників, так і стрічний потік 

товарів. Разом з цим воно охоплює рух товарів до державних організацій, 

діловим підприємствам непромислового характеру, експортерам, а також рух 

товарів між самими підприємствами.  

Всі організаційні рішення по збутовій політиці підприємства повинні бути 

прийняті тільки після глибокого аналізу існуючої ситуації. Збутову систему 

підприємства не можна відділяти від комплексу маркетингу, не дивлячись на те, 

що в організаційній структурі підприємства за службою маркетингу і службою 

збуту закріплені різні відділи. Для створення ефективного відділу збуту або 

маркетингу для підприємства необхідно знати досвід конкурентів. 

Збутова діяльність будується на основі впорядкованого аналізу потреб і 

запитів, сприйнять і переваг, властивих споживачам продукції. Потреби і запити 

покупців постійно міняються. Ефективна збутова діяльність повинна бути 

направлена на постійне оновлення асортименту і підвищення різноманітності 

пропонованих покупцям послуг (гарантійне обслуговування, консультації по 

експлуатації, навчання користувачів і т.ін.).  

Проблема збуту розв'язується вже на стадії розробки політики фірми. 

Здійснюється вибір найефективнішої системи, каналів і методів збуту стосовно 

певних ринків. Це означає, що виробництво продукції із самого початку 

орієнтується на конкретні форми і методи збуту, найсприятливіші умови. Тому 

розробка збутової політики має на меті визначення оптимальних напрямів і 

засобів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності процесу 

реалізації товару, що припускає обгрунтований вибір організаційних форм і 

методів збутової діяльності, орієнтованих на досягнення запланованих кінцевих 

результатів.  

 
Література: 

1. Багієв Р.Л. та ін. Маркетинг: Підручник для Вузів. - М.: ВАТ "Видавництво 

"Економіка", 2005. 

2. Стивенс Н. Дж., при участии Б. Адамса. Эффективные продажи, ориентированные 

на покупателя. – Пер. с англ. В. Северьянова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 384с. 
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МЕТОД ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ У МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗА КОРДОНОМ 

Орябинська В.А., Янченко Н.В. 

Харківський національнийу будівництва та архітектури, 

м. Харків 

 

У 2003 році великий постачальник фінансових послуг (FSP) у 

Нідерландах запровадив нову систему стимулювання для своїх працівників. 

Важливою особливістю нової системи стимулювання є те, що компенсація 

працівників залежить від різних суб'єктивних дій. Менеджери оцінювали 

підлеглих по п'ятибальній шкалі з таких питань, як кооперативна поведінка, 

навички розвитку бізнесу та навички організації. 

Було перевірено, як менеджери FSP оцінювали своїх працівників. 

Виявлено, що ці менеджери були піддані двом різновидам упереджень. По-

перше, вони надавали своїм підлеглим більш високі рейтинги. Ця тенденція 

відома як пом'якшення відхилення. По-друге, менеджери мали тенденцію до 

дискримінації. Було також досліджено детермінанти тенденцій. Менеджери, які 

мали менше інформації про свої вистави працівників, більше піддавалися 

одночасним упередженням. Були виявлені наслідки упереджених оцінок для 

майбутніх працівників за формою: відхилення від зниження попиту в 

середньому позитивно впливають на майбутні показники роботи, тоді як 

упередженість у середньому негативно позначається на майбутніх показниках. 

Оцінка ефективності є важливою частиною будь-якої системи компенсації. 

Об'єктивні показники всіх аспектів складної роботи є менш доступними. Для 

цих робочих місць фірми часто використовують суб'єктивну оцінку 

ефективності. 

Суб'єктивна оцінка ефективності, за всіма його натуральністю, вимагає, 

щоб наглядові органи формували сприйняття. Було встановлено, що наглядачі 

відрізняються своїми вміннями оцінювати працівників. Це визнання потенційно 

може призвести до змін, коли нагороди працівників або перспективи кар'єри 

залежать від того, як їх керівники сприймають свою діяльність. Сумніви, що 

здатність керівника виконувати оцінку продуктивності послаблює стимули 

працівника до впливу на них.  

Як наслідок, при забезпеченні експертних оцінок, репутація керівника за 

те, що вона здатна правильно оцінювати продуктивність, знаходиться на 

останній стадії. Ця модель використовується для кращого розуміння того, як 

керівники оцінюють своїх працівників та як працівники відповідають на ці 

оцінки діяльності. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Павлинська С.С., Власова Н.О. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Інвестиційна привабливість підприємства - це комплексна характеристика, 
що визначає доцільність вкладення фінансових засобів у його діяльність та 
розвиток. 

У більш розширеному трактуванні, інвестиційна привабливість – це 
економічна категорія, що характеризується ефективністю використання майна 
підприємства, його платоспроможністю, стійкістю фінансового стану, 
здатністю до саморозвитку на основі підвищення прибутковості капіталу, 
техніко-економічного рівня виробництва, якості та конкурентоздатності 
продукції. 

Формування інвестиційної привабливості підприємства здійснюється під 
впливом широкого кола  зовнішніх та внутрішніх факторів. Зовнішні фактори – 
це фактори, які не залежать від діяльності підприємства й діють поза його 
межами. Внутрішні фактори залежать від результатів діяльності підприємства. 

До основних зовнішніх факторів слід віднести:  
інвестиційну привабливість регіону, яка включає економічне та політичне 

становище у державі, ефективність законодавчої та судової влади, рівень 
корупції, розвиток інфраструктури, людський потенціал території тощо; 

інвестиційну привабливість галузі, що визначається поточним її станом та 
стадією розвитку, динамікою та структурою інвестицій, рівнем галузевої та 
міжгалузевої конкуренції тощо. 

Інвестиційна привабливість галузі може бути оцінена темпами росту 
обсягів виробництва, змінами цін на фактори виробництва, фінансовим станом, 
впровадженням інновацій та рівнем розвитку НДДКР. 

Серед внутрішніх факторів слід виділити: 
фінансовий стан підприємства, який оцінюється за допомогою таких 

показників, як співвідношення позикового та власного капіталу, коефіцієнт 
поточної ліквідності, коефіцієнт оборотності активів, рентабельність капіталу 
та рентабельність продажів за чистим прибутком тощо; 

організаційну структуру управління підприємством; 
рівень інноваційності технологій, продукції; 
стабільність генерування грошового потоку; 
рівень диверсифікації діяльності та продукції; 
якісний склад персоналу; 
екологічну безпеку; 
корпоративну культуру та імідж підприємства тощо. 
Таким чином, під час прийняття рішень щодо фінансування діяльності того 

чи іншого підприємства інвестори, власники та кредитори повинні оцінювати їх 
інвестиційну привабливість, враховуючи при цьому всю систему факторів, які 
суттєво впливають сьогодні або будуть впливати в майбутньому на параметри 
їх діяльності.  
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Наявність в системі елементу, через який можна управляти діяльністю всієї 

системи та її окремими елементами, і який володіє необхідною компетенцією, 
свідчить про управляючий параметр системи, за умов надання можливості 
реалізувати управлінські дії. Елемент, що постійно контролює стан суб’єкту 
управління і не чинить ніякого управлінського впливу на елементи системи, 
свідчить про втілення вимоги, щодо наявності контролюючого параметру в 
системі управління. Узагальнюючи вищезазначене, а також виходячи з 
предмету дослідження, автор вважає за необхідне уточнити поняття системи 
управління розвитком підприємства.  

Система управління розвитком підприємства – це сукупність двох 
взаємодіючих підсистем, в якій проходять процеси цілеспрямованого впливу, 
спираючись на аналіз, обробку зібраної інформації, управляючої підсистеми на 
об’єкти управління: внутрішньо-організаційні, продуктові, технічні та 
технологічні перетворення, з метою забезпечення зростання ступеню 
організованості, досягнення певного корисного ефекту, отримання нових 
властивостей системи, з урахуванням існуючих обмежень.  

Таким чином, система управління розвитком підприємства, в рамках 
контуру управління розвитком підприємством, має наступний вигляд. На вході, 
на об’єкт управління впливає управлінський сигнал, щодо впровадження змін, 
для досягнення цілей розвитку. На виході, за допомогою підсистеми 
контролінгу, проводиться, на основі розробленої системи оціночних 
показників, оцінка результатів впровадження змін, тобто ефективність розвитку 
[1]. 

Оцінку результатів розвитку описує наступний кортеж: 
OR = < R, КР, Фi, D, П>                                       (1) 

де R – результат розвитку; 
КР – критерій оцінювання результатів; 
Фi, – стан функціонування підприємства; 
D – область безпечних значень результатів; 
П – визначення необхідності подальших перетворень. 

Критерій ефективності визначається суб’єктом управління. Суб’єкт 
управління чинить вплив на обраний об’єкт, виходячи з цілей розвитку 
підприємства. Причому, автор наголошує на необхідності узгодження цілей 
всієї сукупності (Ц ху), для всіх сторін процесу розвитку підприємства, яке 
спричинено, наявністю різниці в тлумаченні найкращого результату розвитку. 
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Фінансова стратегія – це функціональна стратегія, яка забезпечує 

реалізацію корпоративної і конкурентних стратегій підприємства. 
Альтернативні варіанти фінансової стратегії визначаються окремо для кожної 
стратегічної бізнес-одиниці, стратегічної зони господарювання, функціональної 
служби. Фінансові стратегії забезпечують збалансованість, відповідність 
фінансових ресурсів і потоків цілям розвитку підприємства, його фінансового 
потенціалу, є складовою механізму стратегічного управління потенціалом 
підприємства [1], забезпечують його фінансову безпеку [2], фінансовий 
потенціал гнучкості [3], збалансованість та реалізацію господарського 
портфелю, портфелю інвестицій та багато інших питань. Розробка фінансової 
стратегії починається з ретроспективного та поточного аналізу фінансового 
стану, фінансових результатів діяльності, фінансового потенціалу 
підприємства, та спрямована на обґрунтування альтернативних варіантів 
фінансової стратегії, які забезпечують розподіл та коригування фінансових 
потоків та ресурсів відповідно корпоративної, конкурентних та функціональних 
стратегій. Саме стратегія економічного розвитку визначає напрямок 
фінансового розвитку і, у кінцевому підсумку, фінансову стратегію 
підприємства. 

Ефективність фінансової стратегії визначається: – ступенем її 
погодженості з корпоративною та конкурентними стратегіями; – ступенем 
виконання її стратегічних показників, гнучкості та адаптивності змінам 
зовнішнього середовища; – припустимості та оптимізації рівня фінансових 
ризиків, – внутрішньої збалансованості показників фінансової стратегії, та її 
результативності. Результативність фінансової стратегії може бути оцінена на 
підставі показників фінансового стану і фінансових результатів діяльності, а 
також за нефінансовими результатами фінансової стратегії – підвищення рівня 
мотивації персоналу, рівня фінансового управління підрозділами підприємства, 
зростання ділової репутації підприємства та ін.  
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У наступний час актуальними стають питання вибору обґрунтованої 

господарської поведінки підприємства як суб’єкта ринкової економіки, що в 

свою чергу, вимагає всебічного усвідомлення причин та характеру дії 

зовнішніх факторів, формування вмінь та навичок пристосування до змін у 

зовнішньому оточенні через здійснення перетворень всередині 

підприємства, тобто процесу стратегічного управління їх життєдіяльністю 

та прогресивним розвитком, який забезпечує конкурентоспроможність 

підприємства на ринку [1].  

Згідно М. Портеру, виокремлюють три базових конкурентних 

стратегії: лідерства за витратами, диференціації та фокусування. Однак, на 

думку авторів, конкурентні стратегії підприємства – це будь-які стратегії, 

які забезпечують конкурентоспроможність підприємства у довгостроковій 

перспективі. Відомо, що одним з основних чинників 

конкурентоспроможності підприємства є його потенціал конкуренто-

спроможності. Таким чином, розробка конкурентних стратегій підприємства 

нерозривно пов'язана з формуванням механізму стратегічного управління 

потенціалом підприємства [2].  

Конкурентні стратегії – це стратегії бізнесу. Таким чином існує безліч 

конкурентних стратегій, які забезпечують конкурентні переваги. При цьому, 

слід визначити, що конкурентоспроможність підприємства забезпечується, 

як правило, системою конкурентних стратегій, яка включає: стратегії 

формування конкурентних переваг, стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності, стратегії конкурентної поведінки. Конкурентна 

перевага – перевага над конкурентами, що досягається за рахунок 

пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, 

або через надання великих вигід, які компенсують високі ціни на товари і 

послуги. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності – це стратегій, які 

спрямовані на формування високого рівня конкурентного потенціалу 

підприємства. Стратегії конкурентної поведінки – це стратегії, спрямовані 

на досягнення стійкого становища в галузі, які націлені на успішне 

подолання п'яти факторів конкуренції.  
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Ціни в міжнародній торгівлі (як і у внутрішній торгівлі) залежать від 

ринкової ситуації (співвідношення попиту і пропозиції). 

До основних ціноутворюючих факторів на світових товарних ринках 

відносять: – загальноекономічні - діють незалежно від виду продукції та умов їх 

виробництва і реалізації (інфляція, стан  сукупного попиту i пропозиції, 

економічний цикл; – конкретно-економічні - визначаються особливостями 

продукції, умовами її виробництва та реалізації (податки i збори; попит i 

пропозиція на даний товар або послугу; споживча властивість: якість, 

надійність, престижність i т.п; – специфічні - діють тільки відносно деяких 

товарів і послуг (сезонність, експлуатаційні витрати, комплектність, гарантії та 

умови сервісу); – спеціальні - пов'язанні з дією особливих механізмів та 

економічних інструментів (державне регулювання, валютний курс); –

 позаекономічні - прямо не відносяться до економіки, але впливають на 

динаміку у сфері міжнародної торгівлі (політичні, військові, соціальні) [1]. 

Особливості процесу ціноутворення на міжнародному ринку:  

– співвідношення попиту і пропозиції в умовах світового ринку відчуваються 

суб'єктами зовнішньої торгівлі набагато гостріше; – учасник міжнародної 

торгівлі зіштовхується на ринку з більшою кількістю конкурентів та покупців, 

ніж на ринку внутрішньому; –  в рамках світового ринку фактор 

виробництва менш мобільні; – свобода  пересування товарів, капіталу, послуг і 

робочої сили значно нижче. 

Розвиток науки і технологій впливає на світові ціни. 

Важливу роль у ціноутворенні на товари, особливо у світовій торгівлі, 

займають супутні послуги, надавані виробником і постачальником будь-якого 

товару імпортеру чи кінцевому споживачу. 

Основні типи світових товарних ринків за характером і ступеню свободи 

конкуренції: – ринок досконалої (вільної) конкуренції - велика кількість 

виробників і споживачів; – ринок «чистої» монополії – один виробник і багато 

споживачів; – ринок монополістичної конкуренції - велика кількість виробників 

пропонують схожу, але не ідентичну продукцію; – ринок олігополії - декілька 

виробників. 

Влив держави на зовнішньоторговельні ціни: – регулювання внутрішніх 

цін; – експортні субсидії, дотації та гарантування суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності; – митно-тарифна політика; – фінансування 

науково-дослідних проектів; – державна демпінгова політика.  
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Валютний курс використовується, з одного боку, як один із індикаторів 
стабільності економіки країни, а з іншого боку, як інструмент впливу на 
конкурентоспроможність товарів на міжнародній арені. Важливу роль в 
регулюванні економічного розвитку в країні відіграє режим валютного курсу. 

В Україні режими регулювання валютного курсу постійно змінювались. В 
період з 1994 по 1999 роки ввели фіксовано-регульований режим, що 
супроводжувалось плавною девальвацією гривні (72,5%), тому НБУ переходить 
до жорсткого регулювання валютного ринку і як наслідок у 2000 р. 
відбувається ревальвація гривні [4]. В наступні чотири роки НБУ фактично 
підтримував валютний курс на певному рівні, вже з 2005 р. валютний курс 
характеризувався більшою гнучкістю. У 2014 році відбулось падіння валютного 
курсу, що було спричинено кризовими явищами в країні. В цей період був 
застосований вільно плаваючий режим, валютний курс продовжив 
знижуватись. 

Аналізуючи переваги і недоліки різних режимів валютного курсу загалом 
і такі переваги фіксованого курсу, як передбачуваність, визначеність, засіб 
боротьби з інфляцією [2], зокрема, а також особливості сучасного стану 
економіки України, можна вважати. що переважним для України є фіксований 
валютний курс. Крім того, в умовах нестабільності світових економічних і 
фінансових процесів держави вимушені активно регулювати ситуацію на 
валютних ринках [1]. Оскільки в даних умовах вільне плавання гривні призведе 
до макроекономічної нестабільності, то більш вигідним буде жорстке 
прив’язання до сильної валюти або корзини валют [3]. Це дозволить стримати 
темпи інфляції, збільшити обсяг ВВП та інвестицій і як наслідок покращити 
макроекономічну ситуацію в країні.  
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Инвестиционная привлекательность играет важную роль в активизации 

инвестиционных процессов. В условиях ограниченности ресурсов и острой 
конкуренции между предприятиями получение более качественных и дешевых 
ресурсов, в том числе и финансовых, на первый план выходит вопрос о 
создании в инвесторов представления о предприятии, как привлекательный 
объект инвестирования - формировании инвестиционной привлекательности. 
Роль определения инвестиционной привлекательности в том, что инвесторов 
необходимо убедить в целесообразности вложений с помощью конкретных показателей. 

Инвестиционная привлекательность предприятия является 
многоуровневой интегральной характеристикой. Это экономическая категория, 
характеризующаяся комплексом финансово-экономических, социальных, 
информационных, технико-организационных и других показателей, на основе 
которых можно принять объективное решение о вложении средств в 
определенное предприятие (инвестиционный объект). 

Формирование комплексной интегральной оценки инвестиционной 
привлекательности может осуществляться по разным методикам. Основным 
требованием к любому метода определения уровня инвестиционной 
привлекательности является возможность интерпретации полученной 
информации и принятие на основе определенных показателей эффективных и 
целесообразных управленческих решений, как со стороны инвестора по 
вложению средств, так и со стороны предприятия-реципиента по повышению 
собственного инвестиционного рейтинга. Приведенным выше требованиям 
отвечает метод определения инвестиционной привлекательности, получивший 
название метода комплексных групповых коэффициентов. Оценка 
основывается на разработанной системе факторов инвестиционной 
привлекательности промышленных предприятий. Предложенная система 
характеризуется простотой и наглядностью показателей, характеризуется 
публичностью информационной базы анализа, а также универсальностью. 
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Основною рушійною силою поступу, без якого неможливий розвиток 

національної економіки, є впровадження інновацій. Інновації, які 

запроваджують на фінансовому ринку, мають сьогодні важливе значення для 

успішного розвитку національних фінансових систем, і є, з одного боку, 

закономірним результатом його еволюції, а, з іншого, дають можливість 

фінансовим установам вирішувати конкретні проблеми. Нині інноваційні 

процеси охопили ринки більшості фінансових інструментів. Модернізація 

існуючих та створення нових фінансових продуктів і послуг ще у ХХ ст. стали 

головним чинником розвитку глобальних світових фінансових ринків, а ті 

ініціюють масштабні перетворення національних фінансових ринків і 

впливають на розвиток економік країн у цілому. 

Важливою особливістю фінансової інновації є процес поширення 

нововведень. Той суб’єкт фінансового ринку, що першим виходить зі своєю 

фінансовою інновацією на ринок і займає свій сегмент (нішу), дуже швидко 

створює собі позитивний імідж і конкурентові стає набагато складніше з ним 

боротися. При тривалості в часі, після закінчення певного строку, будь-яке 

нововведення стає масовим, традиційним, тобто звичайним явищем і губить 

свою унікальність нового продукту. Інтерес покупця до цього продукту вже 

пропадає. Протягом усього життєвого циклу фінансової інновації продуцент 

або інвестор-продавець об’єктивно має виключне право на цей новий 

фінансовий продукт. 

Таким чином, фінансова інновація є функцією часу, поняття «фінансова 

інновація» діє тільки в рамках часу, які встановлені початковою та кінцевою 

точками її життєвого циклу. Тому не можна вважати фінансовою інновацією 

фінансовий продукт або операцію, які є новими тільки для окремого суб’єкта 

фінансового ринку, і які вже давно реалізовані в інших фінансових установах. 

До фінансових інновацій також не можна відносити незначні зміни, які не 

змінюють змісту та сутності фінансового продукту. 
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Термін «фінансові ресурси» в економічній літературі не має однозначного 
тлумачення. В одних літературних джерелах їм позначають «грошові кошти, 
що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств, господарських 
організацій та установ, які використовуються для покриття витрат і утворення 
різних фондів і резервів». Є інше визначення: «Під фінансовими ресурсами 
розуміються грошові доходи і надходження, що формуються в руках суб'єктів 
господарювання та держави і призначені для виконання фінансових 
зобов'язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню і економічному 
стимулюванню».   

Нам ближче інше визначення: «Фінансові ресурси підприємства - це все 
джерела грошових коштів, що акумулюються підприємством для формування 
необхідних йому активів з метою здійснення всіх видів діяльності як за рахунок 
власних доходів, накопичень і капіталу, так і за рахунок різного виду 
надходжень[1]. 

Фінансові ресурси призначені: для виконання фінансових зобов'язань 
перед бюджетом, банками, страховими організаціями, постачальниками 
матеріалів і товарів; здійснення витрат по розширенню, реконструкції і 
модернізації виробництва, придбання нових основних засобів;  оплати праці та 
матеріального стимулювання працівників підприємств;  фінансування інших 
витрат.  

Наявність в достатньому обсязі фінансових ресурсів, їх ефективне 
використання, зумовлюють хороше фінансове становище підприємства 
платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У зв'язку з цим 
найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних 
фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою підвищення 
ефективності роботи підприємства в цілому.  Ефективне формування і 
використання фінансових ресурсів забезпечує фінансову стійкість підприємств, 
запобігає їх банкрутство.  В умовах ринку стан фінансів підприємств цікавить 
безпосередніх учасників економічного процесу.   

Основною метою діяльності підприємств в умовах ринку є задоволення 
суспільних потреб, отримання прибутку і забезпечення своєї фінансової 
стійкості.  Для досягнення поставленої мети підприємства повинні: випускати 
високоякісну продукцію; раціонально використовувати виробничі ресурси з 
урахуванням їх взаємозамінності; забезпечувати конкурентоспроможність 
підприємства [2]. 
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Відповідно до Господарського Кодексу України [1] інноваційною 

діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських 

відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання 

довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності 

витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та 

інші сфери суспільного життя. Ст. 327 ГКУ [1] визначено основні напрями 

інноваційної діяльності, до яких віднесено: 

1) проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення 

об’єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; 

2) розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів 

техніки і технології; 

3) розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, 

призначених для поліпшення соціального і екологічного становища; 

4) технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво 

нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння 

виробництва нової продукції або впровадження нової технології. 

Держава регулює інноваційну діяльність в Україні та гарантує суб’єктам 

інноваційної діяльності: 

1) підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію 

економічної та соціальної політики держави; 

2) підтримку створення та розвитку суб’єктів інфраструктури 

інноваційної діяльності; 

3) охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від 

недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності; 

4) вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та 

соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної 

діяльності, крім випадків, передбачених законом; 

5) підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності [1, Ст. 329]. 
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м. Харків 

 

Для ефективного управління менеджери проекту вибирають принципи і 

процеси, якими слідує проектна команда. Одними із часто використованих 

методологій сьогодні є гнучкі методології розробки або ж звід принципів 

'Agile'. Метою дослідження є аналіз еволюції результатів проектів після появи 

гнучких методологій розробки продукту. 

Термін офіційно з'явився з підписанням в 2001 році «Маніфесту гнучкою 

методології розробки програмного забезпечення» [1]. Незважаючи на те, що 

'Agile' це методологія розробки програмного забезпечення, гнучкі методи 

можуть бути застосовані до більш широкого кола завдань і її принципи 

використовуються всюди, де існує висока невизначеність кінцевого результату, 

критичні терміни і вартість розробки. 

В роботі розглянуті кількісні звіти Standish Group. Їх звіт за 2009 показує 

результати проектів на початку 21 століття (з 2000 по 2008 рік) та підсумовує 

дані за результатами більш 10 000 проектів [2]. Таблиця 1 показує вигідний 

розвиток з 2000 по 2008 рік після впровадження гнучких методологій. Темпи 

успіху зросли, а частка оспорюваних проектів була скорочена.  Разом з тим у 

2018 у новому виданні PMBOK 6 гнучкі підходи управління проектом були 

повноцінно визнані і інтегровані в керівництво PMBOK. 

 

Таблиця 1. Результати проектів за період 2000 – 2008 рр 

Результат проектів, % Аналізований період, р 

2000 2002 2004 2006 2008 

Успіх 28 34 29 35 32 

Реалізовано з труднощами 49 51 53 46 44 

Провал 23 15 18 19 24 
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В літературних джерелах [1-4], що присвячені розгляду теорій 

підприємства, використовуються різні поняття – теорія фірми, підприємства, 
компанії, корпорації, тощо. Найбільш ґрунтовне дослідження щодо цих 
термінів проведено Н.В.Васюткіною [1], в результаті якого зазначено, що 
«поряд з категорією "фірма" активно використовується термін "підприємство", 
причому одними дослідниками вони використовуються як синоніми, інші 
вкладають в них різне значення і сутність». Отже, зазначені поняття («фірма», 
«організація, «компанія», «суб’єкт господарювання» та «підприємство») слід 
розглядати як  слова-синоніми, оскільки вони мають спільні риси, що 
характеризують підприємство як економічну категорію, що є суб’єктом 
дослідження у теоріях фірми, організації, підприємства.  

Г.Б.Клейнер [2] виділяє вісімнадцять типів теорії підприємства та 
об’єднує їх у п’ять  груп – цільові, інституційні, теорії положення, соціальні та  
теорії середовища.  Він зазначає, що такий розподіл є умовним, відображає 
кількісні результати діяльності підприємства та якісні характеристики розвитку 
підприємства. Н.Ю.Єршова [3] у наведеній класифікації за аспектами 
функціонування розподіляє їх на чотири групи, а саме: цільові, соціальні, теорії 
середовища та позиції, але досліджує їх з неокласичної теорії. В.Г.Андрійчук 
[4] та ін. підкреслюють значення класичної теорії підприємства та, на відміну 
від Н.Ю. Єршової, теорії підприємства складаються з таких груп, як: класичні 
та неокласичні, інституційні та підприємництво.  

Таким чином, на основі аналізу наукових підходів до розгляду теорій 
підприємства, їх розподілено за групами – цільові (класична та неокласична 
теорії), інституційні (контрактна, теорія прав, «принципал–агент»),  теорії 
положення (еволюційна та позиціонування), соціальні (політична, Х-
ефективність, поведінкова, максимізація корисності менеджера, самокерованої 
фірми, підприємницька), теорії середовища (інформаційна, когнітивна, 
корпоративної культури) та системно-інтеграційна теорія. 
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Поняття «стратегія» в галузі управління підприємством як соціально-
економічною системою тлумачиться як довгостроковий комплексний план дій з 
управління відповідним колективом, спрямований на досягнення місії 
підприємства. Цей плай переслідує чітко визначені цілі і будується на реальних 
можливостях підприємства з огляду па умови, в яких воно функціонує. 

Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства і його 
працівників. Ці вимоги диктуються не тільки могутньою ринковою 
конкуренцією і високими стандартами якості продукції, що випускається 
підприємством, а й необхідністю гнучкої реакції підприємства на ринкові і 
виробничі ситуації, які швидко змінюються. 

Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності керівника 
передбачати можливі ситуації на підприємстві і на цій основі змінювати 
структуру виробництва і управління; вводити у виробництво нові види 
продукції і правильно планувати їхні обсяги, інвестиції і прибуток для 
досягнення найбільшого ефекту[1]. 

Стратегічне управління — це реалізація концепції, в якій поєднуються 
цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний підходи до діяльності 
підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з 
наявними можливостями підприємства та приводити їх у відповідність з 
останніми, розробляючи та реалізуючи систему стратегій. 

На сучасному етапі розвитку стратегічне управління має стати основою і 
одночасно інструментом ефективного довгострокового розвитку підприємства 
будь-якої галузі для вирішення перспективних економічних завдань і 
досягнення соціально-економічної результативності.  

В даний час, стратегічне управління є найважливішим чинником 
успішного виживання підприємства в ринкових умовах господарювання, що 
ускладнюються. 

Стратегічне управління сьогодні розглядається як комплекс не тільки 
стратегічних управлінських рішень[2], що визначають довгостроковий розвиток 
підприємства, але і конкретних дій, які забезпечують швидке реагування 
підприємства на зміни зовнішнього середовища, які можуть викликати 
необхідність стратегічного маневру, перегляду цілей та вибору нового напряму 
розвитку. 
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Мотивація й стимулювання є вирішальним фактором в управлінні 

персоналом. Процес управління персоналом, як і будь-який інший 
управлінський процес, включає такі складові, як: планування, організацію, 
мотивацію та контроль.  

Мотивація персоналу – це процес використання внутрішніх та зовнішніх 
стимулів, за допомогою яких працівників спонукають до активної діяльності, 
щоб досягнути тих чи інших власних та організаційних цілей[1]. Варто 
зауважити, що максимального мотивуючого ефекту можна досягти лише тоді, 
коли є оптимальна система мотивації, що поєднує як матеріальне, так і 
нематеріальне стимулювання праці. 

Матеріальне стимулювання праці: основна заробітна плата; преміювання 
робітників; доплати та дотації на житло, на харчування; персональні надбавки; 
разові грошові заохочення (грошові подарунки з нагоди весілля, ювілею, 
народження дитини); нарахування відсотків за перевиконання плану[2]. 

Нематеріальне стимулювання праці: кар'єрний зріст, підвищення 
кваліфікації робітника; стимулювання працівників наданням вільного часу; 
надання соціальних послуг (медичне страхування, відпочинок, харчування, 
відпустка, тощо); корпоративні заходи; навчання (проходження курсів, 
інтенсивів, тренінгів); особливі винагороди (подарункові сертифікати, білети до 
театру, абонемент на відвідування спортзалу, тощо); колективні нагороди 
(почесні грамоти, усна чи письмова подяка, запис у трудовій книжці, 
фотографія на дошці пошани, тощо). 

Отже, ефективна мотивація до праці, повинна включати в себе не лише 
нагороди та премії, потрібно залучати і такі мотивуючі засоби як: прохання, 
порада, навіювання, вказівка, розпорядження. Проте всі ці засоби мотивування 
не будуть діяти поки вони не стануть включати в свою сферу інтереси, потреби, 
бажання, зацікавленість працівника. Необхідно формувати в кожного 
працівника почуття власника, залучати людей до праці згідно з їхніми 
здібностями. Треба забезпечити такі умови, за яких працівник буде прагнути 
безперервно розвивати свої здібності та реалізувати їх на практиці. Тому 
потрібно розробляти таку систему мотивації персоналу, щоб була підвищена 
продуктивність праці, а також стимулювала творчі ініціативи у колективі. 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків 
 
Сучасним проблемним полем наукових досліджень багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених є пошук ефективних шляхів і методів підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємств. При цьому велика увага вчених 
приділяється  невиробничим факторам трудової діяльності: інтелектуальним, 
соціокультурним або загальнолюдським. Тому, в сучасній економіці характерним 
стало зміщення акцентів інвестування з переважного оновлення та модернізації 
матеріально-технічної бази в сторону накопичення людського капіталу. 

На нашу думку, інвестиції в освіту і людський капітал є найбільш 
ефективними інвестиціями, особливо в умовах глобалізації. Це ефективно як з 
економічної, так і з соціальної точок зору. Будь-яка дія, яка спрямована на 
підвищення професійних здібностей і кваліфікації працівників, в результаті 
якого збільшується їх продуктивність праці вважається інвестиціями в 
людський капітал, які мають значний вплив на загальні тенденції збільшення 
продуктивності праці, таким чином забезпечуючи підприємствам виживання в 
умовах загостреної конкурентної боротьби на ринку праці в Україні. 

Одним з інструментів реалізації концепції інвестування в розвиток 
кадрового потенціалу є стратегія Total Rewards  – комплекс заходів з 
підвищення ефективності управління персоналом та підвищення привабливості 
підприємства на ринку праці як роботодавця (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Чотири головні інструменти стратегії Total Rewards 

Джерело: авторська розробка. 
 

Стратегія Total Rewards – це система управління ефективністю персоналу, 
яка базується на підході комплексного винагородження, що включає 
матеріальну та нематеріальну сторони мотивації трудової поведінки та 
встановлення рівноваги в балансі трудового життя працівників. 
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СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Попов М.О. 
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«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 

 

В умовах жорсткої конкуренції підприємств харчової індустрії на 

вітчизняному та світовому ринках, питання якості та безпеки продуктів 

набувають дедалі все більшої актуальності. Особливо це стосується суб’єктів 

господарювання олійно-жирової галузі, оскільки майже 90 % виробленої 

продукції є експортно-орієнтованою. Тому впровадження Міжнародних 

стандартів для них є ключовим інструментарієм у контексті стратегічного 

розвитку. 

Інтегрована система менеджменту (ІСМ) – це система, побудована на 

основі відповідності вимогам двох або більше міжнародних стандартів на 

системи менеджменту [1]. 

Впровадження ІСМ на підприємствах олійно-жирової галузі дозволяє 

забезпечити: 

1) ефективніше використовування ресурсів підприємства; 

2) зменшення протиріччя та конфліктність між структурними 

підрозділами підприємства; 

3) зменшення витрат на розробку, функціонування та сертифікацію 

системи менеджменту підприємства; 

4) створення єдиної системи навчання та підвищення кваліфікації 

працівників; 

5) створення єдиної системи управління документацією в організації; 

6) підвищення задоволеності замовників – поліпшення якості, підвищення 

задоволеності клієнтів і збільшення обсягів продажів; 

7) доступ до нових ринків – Міжнародні стандарти допомагають 

перебороти торгові бар’єри і відкрити світові ринки; 

8) збільшення частки ринку – Міжнародні стандарти, які дозволяють 

збільшити продуктивність і конкурентоспроможність; 

9) екологічні переваги – Міжнародні стандарти дозволяють знизити 

негативний вплив на навколишнє середовище. 

Разом з тим, адаптація ІСМ до умов функціонування галузевих 

підприємств дозволить істотно знизити собівартість виробленої продукції, 

підвищити її показники якості та безпечності, і, як наслідок, забезпечити стійкі 

конкурентні позиції на продовольчих ринках.  
 

Література: 

1. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (ISO 

9000:2005, IDT) : ДСТУ ISO 9000 : 2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – (Національний стандарт України). 
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м. Харків 
 
Позиковий капітал  - це фінансові засоби, що залучені підприємством для 

формування певної частини активів із зобов'язанням, яке оформлено договором, 
повернути їх кредитору в обумовлений термін на умовах платності.  

Позиковий капітал здобуває форму фінансових зобов'язань підприємства. 
Зобов’язання – це борги підприємства, які виникають внаслідок придбання 
товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого 
фінансування. По таких зобов'язаннях звичайно виплачуються відсотки за 
користування, які залежать від норми позикового відсотка на грошовому ринку, 
тривалості використання цих ресурсів й інших умов. 

Позикові фінансові ресурси відіграють  важливу роль у життєдіяльності  
будь-якого підприємства. Формування необхідної величини активів лише за 
рахунок  власних коштів економічно невигідно в силу наступних чинників: 

1. Розбіжність термінів виготовлення продукції (робіт, послуг), передання 
її споживачеві та надходження оплати обумовлює тимчасове переривання 
грошового потоку підприємства, що означає розрив у наявності оборотних 
коштів. Переривання грошового потоку за своїм характером буває очікуваним 
(плановим) внаслідок особливостей технології виробництва (сезонності, 
тривалості виробничого циклу) або незапланованим внаслідок непередбачених 
факторів бізнесу. Тимчасова недостатність обігових коштів, як правило, 
покривається короткостроковими (до 1 року) позиками. 

2. Економічне зростання вимагає розширення або модернізації виробничої 
бази з відповідним рівнем капіталомісткості інвестиційних проектів, що, як 
правило, одним самофінансуванням не можливо повністю забезпечити. Саме 
тому для реалізації інвестиційних програм розвитку крім власних фондів 
розвитку виробництва, залучається довгостроковий позиковий капітал.  

Використання підприємствами позикового капіталу має низку переваг, 
серед яких є такі: 

доволі широкі можливості його залучення, особливо при високому 
кредитному рейтингу підприємства, наявності застави або гарантії поручителя; 

забезпечення зростання фінансового потенціалу підприємства, за 
необхідності істотного розширення його активів та зростання обсягу 
господарської діяльності; 

нижча вартість порівняно з власним капіталам за рахунок забезпечення 
ефекту «податкового щита» (вилучення витрат на його обслуговування з бази 
оподаткування при сплаті податку на прибуток); 

здатність генерувати приріст фінансової рентабельності (коефіцієнту 
рентабельності власного капіталу); 

позиковий капітал не дає права його власникам на управління 
підприємством і не загрожує керівництву втратою робочих місць.   
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Внаслідок нестійкого фінансового стану багатьох підприємств у сучасних 

умовах особливе місце відводиться дослідженню управління грошовими 

потоками підприємств. Серед дослідників, які намагалися розв’язати проблеми 

управління грошовими потоками, слід виділити праці І. А. Бланка, О. О. 

Орлова, А. М. Поддєрьогіна, В. В. Бочарової, А. Д. Шеремета  Г.В. Савицької, 

О.О. Терещенко, М.Г. Чумаченко, О.В. Яріш та інших. Разом із тим, необхідно 

відзначити, що багато питань є дискусійними і вимагають подальших 

досліджень.   

Метою дослідження є оптимізація управління грошовими потоками для 

забезпечення достатнього рівня платоспроможності та фінансової стійкості 

підприємства. 

На основі проведеного дослідження здійснюється оцінка інтенсивності 

переходу підприємства на відповідний рівень фінансової стійкості за рахунок 

зміни обсягів грошових потоків підприємства за певний проміжок часу. Для 

оцінки рівня фінансової стійкості на підприємстві застосовують чотири типи 

фінансової стійкості: 1) абсолютна фінансова стійкість, 2) нормальна фінансова 

стійкість, 3) нестійке фінансове становище, 4) кризовий фінансовий стан [1].  

Інтенсивність переходів між відповідними рівнями фінансової стійкості 

підприємства визначається на основі оптимізації грошових потоків за певний 

період часу. В основу оптимізації управління грошовими потоками покладено 

збалансованість позитивного та негативного грошових потоків по величині та 

їх синхронізація у часі. Вірогідність переходу на новий рівень фінансової 

стійкості визначається шляхом розв’язування системи лінійних диференційних 

рівнянь, що відповідають запропонованій моделі фінансової стійкості. 

Відхилення грошових потоків по величині за певні інтервали часу 

впливають на інтенсивність переходів між відповідними рівнями фінансової 

стійкості підприємства. Відхилення грошових потоків від планових показників 

визначають по статистичним даним, які можуть відображати зміни грошового 

потоку як випадкову величину, або такою, що описується функцією лінійного 

(або нелінійного) типу.  

Запропонований підхід до прогнозування фінансової стійкості 

підприємства на основі оцінки відхилень грошових потоків дозволить 

забезпечити належний рівень платоспроможності, ліквідності та фінансової 

стійкості підприємства у відповідності до його ресурсних можливостей.  
 

Література:  

1. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю.   Фінансовий 

аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с. 
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В умовах ринкової економіки формуються цільові ринки різних товарів. 

Розвиток бізнесу припускає використання результатів дослідження ринку для 
розробки заходів щодо завоювання певної частки ринку і його сегментів 
конкретним товаром. Як і будь-який товар,  попадаючи на цільовий ринок, має 
певний життєвий цикл і для його просування від виробника до кінцевого 
споживача підприємству необхідно розробити і використовувати певну 
стратегію поведінки на цільовому ринку.  

Доцільність і необхідність використання міждисциплінарного підходу 
для формування процесу прийняття рішення споживачем про покупку 
визначається сутністю підходу: це економічні, соціальні, психологічні аспекти, 
які виникають під час підготовки, здійснення, використання придбаного 
продукту, тобто виникає синергетика, яка зобов’язана своєю появою взаємодії 
досягнень різних наук (економіки, соціології, психології та ін.); інструменти і 
категорії синергетики можна застосовувати в різних галузях наукового знання 
(як у точних, так і в гуманітарних науках). 

Так, процес прийняття рішень споживачем про покупку (за класичним 
варіантом Ф. Котлера [1]) складається з таких етапів: визначення потреби, 
пошук інформації, оцінка варіантів, рішення про покупку, реакція на покупку 
та  відбувається внаслідок впливу зовнішніх, внутрішніх чинників, а також 
психологічних аспектів. Саме під час сприйняття зовнішніх факторів і 
виявляється когнітивний та афективний компоненти за психологічною 
складовою.  Мошканцев Р.  [2]  виділяє компоненти когнітивного фактора: 
відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення, які є сполучною ланкою, з 
точки зору психологічних об’єктів. На прикладі моделі AIDA за Е. Левісом та її 
варіацій (вітчизняної моделі Д. Леонтьева) можна побачити, як психологічні 
когнітивні процеси інтегруються у економічну сферу, створюючи  єдиний 
простір та  використовувати у моделях сприйняття товарів споживачами за 
моделями AlDA за Е. Левісом, AlDМA, Д.А. Леонтьева. Наприклад, 
Attention(увага)—» Interest зацікавленість(сприйняття)—»Desire(відчуття)—» 
Memory(пам'ять)  —» Action(дія або мислення).  

Таким чином, процес прийняття рішення являє собою єдине ціле у 
міждисциплінарному просторі —  результат аналізу даних, застосування 
суджень, заснованих на досвіді, емоційному фоні, особистостях споживача, 
тобто поєднання економічних, соціальних, психологічні аспектів. 

 
Література: 
1. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я. Ф. Котлер ; пер. с англ. под ред. Т. Р. Тэор. – СПб. 

: Нева, 2003. – 224 с. 
2.Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособие/Науч. ред. М.В. Удальцова. — 

М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. — 230 с.  
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Фінансова звітність на сьогоднішній день є найбільш доступним 

інформаційним продуктом, орієнтований на задоволення інформаційних потреб 

зовнішніх та внутрішніх користувачів. Концептуальна основа звітність містить 

виклад концепцій, на яких ґрунтується складання і подання фінансових звітів 

зовнішнім користувачам. Відповідно до цього документу принципи фінансової 

звітності  згруповані за двома напрямками. Перший напрямок визначає основні 

якісні характеристики: корисність, доречність, правдивість. Другий напрямок 

містить принципи, які посилюють якісні характеристики звітності: вчасніть, 

зрозумілість, зіставність, можливість перевірки.  

Проте, сучасний розвиток економічних відносин висуває більш жорсткі 

та розширені вимоги до якості інформації, яка має бути основою прийняття 

рішень. У зв’язку з цим, на нашу думку, класичні принципи формування 

фінансової звітності мають бути розширені та доповненні принципами, що 

дозволять підвищити рівень управління, якість облікових процесів та 

компетентність рішень прийнятих на основі цієї звітності.  

Останні дослідження, спрямовані на вивчення світового досвіду 

впровадження Міжнародних стандартів (МСФЗ), свідчать про формування 

нової парадигми фінансової звітності, функціональність якої забезпечується 

через її транспарентність. Поняття «транспарентність» стає основним 

атрибутом фінансової звітності, який забезпечує прозорість, відкритість, 

доступність, релевантність, репрезентативність поданої та розкритої 

інформації. Принципи формування транспарентної звітності, відповідно до 

МСФЗ, окрім традиційних включають такі принципи, як корисність інформації, 

професійне судження, перманентність. Фінансова звітність вважається 

транспарентною, якщо вона містить доречну, правдиву інформацію стосовно 

всіх її змістовних елементів і забезпечує доступ широкого кола користувачів. 

Високий рівень транспарентності фінансової звітності за МСФЗ сприяє 

зростанню прогнозуючої та підтверджуючої цінності інформації. Крім того, 

процес досягнення транспарентності звітності має поєднувати дві протилежні 

тенденції – збільшення корисності розкриття поданої інформації з одночасним 

зниженням витрат на підготовку такої інформації.  

Але транспарентність фінансової звітності можлива тільки за умови 

формування відповідного транспарентного середовища, умови якого будуть 

сприяти підготовці транспарентної фінансової звітності.  
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ФЕНОМЕН ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ 

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Рибалко-Рак Л.А., Бойко Г. С. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

м. Полтава 

 

Постійна увага до феномену економіки знань протягом тривалого часу і 

на сьогодні не вичерпала кількості актуальних досліджень із проблеми, що 

потребують ґрунтовних наукових розробок. Це зумовлено постійним інтересом 

до пошуку напрямів подальшого розвитку держави, зокрема за рахунок 

вивчення, адаптації і впровадження досвіду формування та розбудови 

економіки, що базується на знаннях, економічно розвинутими країнами світу. 

Прискорення темпів розвитку науково-технічного прогресу і підвищення 

рівня продуктивності праці у розвинених країнах світу на перетині ХХ–ХХІ 

століть викликало формування якісно нової економіки – економіки знань 

(knowledge – based economy). В науці та практиці знайшла поширення значна 

кількість близьких за змістом понять. Зокрема, серед відповідників 

англійськомовного походження використовують здебільшого «knowledge 

economy», «new economy» (нова економіка), «knowledge-based economy» 

(економіка, що базується на знаннях), «knowledge-intensive industries» 

(індустрія інтенсивних знань) тощо. Близькими поняттями є інноваційна 

економіка, суспільство знань, інформаційна економіка, інформаційне 

суспільство, високотехнологічна цивілізація, постіндустріальне суспільство, 

суспільство навчання упродовж життя, цифрове суспільство, суспільство 

мережевого інтелекту, глобальне суспільство тощо. 

Тенденції розвитку світової економіки свідчать про неможливість іншого 

напряму розвитку держав, а ніж формування економіки, заснованої на знаннях. 

В Україні система вищої освіти має давню історію становлення та розвитку. 

Серед наукових установ ключовою є діяльність Національної академії наук 

України та галузевих академій наук. Проте, розгалужена система установ і 

організацій вищої освіти, інститутів Національної академії наук України і 

галузевих академій наук не є ефективною та вимагає термінових реформ. Саме, 

вища школа, з її потенціалом та резервами, повинна стати рушійною силою 

переходу країни на інноваційний шлях розвитку. Лише людські ресурси і якісна 

освіта спроможні забезпечити економічне зростання країни і її перехід на нові 

рівні економічного, технологічного і соціального розвитку. 

Вище наведене свідчить про набуття особливого статусу сферою освіти, 

де виробляються та поширюються знання, і вимагає трансформації ВНЗ, що є 

інструментом продукування людських ресурсів для управління економікою 

знань. Тому питання удосконалення процесів управління і розвитку ВНЗ є 

особливо актуальними. 
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ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ОСНОВА УПРАВЛІННЯ 

Рідкозубова А. В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 

 

При визначенні цілей підприємства особливу увагу слід приділити тому, 

щоб вони відображали цілі його співробітників, посилювали їх зацікавленість в 

успіху спільної справи. Основними базовими цілями, виходячи їх досвіду 

зарубіжних фірм, є: обсяг продажів, темпи зростання (обсяг продажів або 

прибутку), частка на ринку, структура капіталу, конкурентоспроможність, 

використання ресурсів. 

Для реалізації цілей маркетингу формується маркетингова стратегія, яка 

найтіснішим чином пов'язана із загальною стратегією. Стратегія маркетингу - 

принципові, середні або довгострокові рішення, що дають орієнтири і 

направляють окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей. 

Стратегія розробляється на основі поставлених цілей, прогнозу довгострокових 

перспектив розвитку ринку, аналіз потреб покупців, оцінки ресурсів і 

можливостей підприємства. 

Розробка стратегії маркетингу - програмно-цільовий підхід до діяльності 

підприємства. Глобальними базовими напрямами маркетингової стратегії є:               

1) стратегія сегментаціі - поглиблення ступеня насичення запропонованими 

товарами і послугами всіх груп споживачів, вибір максимальної глибини 

ринкового попиту. 2) стратегія діверсіфікаціі - освоєння виробництва нових 

товарів, нових ринків, включаючи не просто диверсифікацію товарів, а й 

поширення підприємницької діяльності на зовсім нові і не пов'язані з 

основними видами діяльності фірми області. 3) стратегія інтернаціоналізаціі - 

освоєння нових, закордонних ринків. 

В рамках загальної стратегії розробляються більш конкретні приватні 

стратегії, які можуть бути різними. Для їх опису використовуються такі 

стратегічні визначають: 1) просторове виділення ринку (локальний, 

регіональний, національний); 2) знайомство з ринком (старий ринок, 

споріднений ринок, новий ринок); 3) ступінь обробки ринку 

(диференційований, недиференційований); 4) ставлення до конкурентів 

(пасивне, нейтральне, агресивне); 5) ставлення до темпів зростання (швидке 

зростання, помірні темпи, скорочення виробництва). 

На етапі планування йде вибір елементів маркетингу, які об'єднуються в 

найбільш оптимальний, з точки зору поставлених цілей, комплекс («4 Р»), а 

також розподіл фінансових коштів в рамках бюджету маркетингу. 

Залежно від адресата програма маркетингу може бути для вищого 

керівництва або низових ланок. Для вищого керівництва програми короткі і 

стиснуті, виділяють тільки найбільш важливі напрямки подальшої роботи. Для 

низових ланок вони деталізовані, докладні і включають конкретні системи 

маркетингових заходів. 
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ПОНЯТТЯ І ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Рибицька Ю.Л 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

На сьогоднішній день міжнародна практика й досвід проведення 

реструктуризації в Україні свідчать про те, що реструктуризація – це одне з 

найскладніших управлінських завдань. Воно не є одноразовою зміною в 

структурі капіталу або у виробництві. 

Часто підприємства усвідомлюють необхідність реструктуризації, коли 

вже зіштовхнулися з проблемою виживання, коли криза, яка поразила 

компанію, досягла своєї самої важкої форми. У цих умовах реструктуризація 

ставить також своєю ціллю забезпечення виживання компанії у короткий 

термін. Проте,  процесу реструктуризації можуть бути піддані й цілком 

благополучні, швидкорозвиваючі організації. У цьому випадку 

реструктуризація свідчить про далекоглядність керівництва, що усвідомлює, що 

ріст компанії вимагає адекватної зміни системи керування. Причини 

реструктуризації можуть виникнути як усередині підприємства, так і за його 

межами. 

Існує цілий ряд факторів у внутрішньому середовищі українських 

підприємств, що стримують їхній розвиток і, таким чином, виникає доцільність 

розгляду проведення реструктуризації. До цих факторів можна віднести: 

- незатребуваність продукції на ринку;  

- низька споживча якість товару, що випускається;  

- застаріла організаційна структура, що не відповідає стану зовнішнього й 

внутрішнього середовища організації;  

- наявність підприємств-монополістів; 

- низький рівень компетентності працівників, недолік сучасних знань; 

- неефективність системи розподілу ресурсів між підрозділами; 

- перевага матеріальних методів стимулювання працівників, слабка 

зацікавленість у кінцевих результатах діяльності; 

- відсутність стратегії підприємства, системи планування;  

- неефективна система відповідальності й контролю виконання 

управлінських рішень;  

-  недолік обігових коштів для розвитку підприємства й ін. 

Процес реструктуризації повинен ураховувати безліч обмежень і 

специфіку тієї компанії, в якої він проводиться. Отже, проводити його 

необхідно, уже маючи чіткі цілі, концепцію, розуміння кожного з його етапів і 

методів, за допомогою яких необхідно діяти.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Родионов Д. 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 

 

Выставки, проводимые в разных странах, являются важным средством 

ознакомления рынка с товарами, представляют собой неотъемлемое звено 

между продавцами-экспонентами и потенциальными покупателями, так как 

способствуют установлению личных контактов торговых партнеров.   

Для экспонента выставки и ярмарки предоставляют следующие 

возможности:  

- непосредственной коммуникации с потенциальными покупателями и 

потребителями, поставщиками и субподрядчиками;  

- отслеживания рыночных тенденций и оценка конкурентоспособности 

предприятия на рынке;  

- возможность заявить о себе во всеуслышание; 

- обмена информацией̆ с ведущими специалистами отрасли; 

- изучения маркетинговой̆ стратегии и рыночной̆ политики конкурентов; 

- анализа отзывов посетителей̆ о цене и качестве продукции или услуги; 

- проведения широкомасштабных рекламных компаний по продвижению 

продукции экспонента и др.  

Существуют следующие основные проблемы выставочной деятельности 

и направления возможного совершенствования механизма регулирования 

данной сферы деятельности:  

1. Хаотичность организации из-за совпадения выставок по тематике и срокам.  

2. Дефицитность сведений о выставках и ярмарках, проводимых как в регионе, 

так и за рубежом, которая может быть устранена путем создания 

интегрированной информационной системы.  

3. Недостаток специалистов выставочного дела и отсутствие методической и 

учебной литературы.  

4. Респектабельное представительство регионального производства на 

зарубежных выставках.  

В сфере выставочно-ярмарочной деятельности Украины есть 

определенные достижения, однако необходимо решить проблему 

формирования эффективной государственной поддержки выставочной 

деятельности. Также в стране наблюдается недостаточное развитие 

выставочной инфраструктуры: на сегодняшний день только столица оснащена 

современными выставочными центрами. Выставки проводятся в неподходящих 

и неприспособленных помещениях (таких как спортивные комплексы или 

концертные залы), что не способствует формированию их положительного 

имиджа, снижает качество и эффективность. 
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ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Романчик А.В. 

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 

м. Харків 

 
Планування рекламної діяльності підприємства є одним з елементів 

системи маркетингового планування. Рекламне планування дозволяє здійснити 
рекламну діяльність фірми на якісно більш високому рівні.  

Процес планування та прийняття рішень починається з ситуаційного 
аналізу і розробки стратегії маркетингу. Планування враховує ситуацію, яка 
складається навколо товару на ринку, зумовлює формування рекламного 
бюджету і подальші кроки розроблення та впровадження рекламної кампанії. 

Процес планування підпорядкований логіці ієрархії цілей підприємства. 
Початковим етапом планування є визначення головних цілей, місії фірми, її бачення. 
Далі в ході ситуаційного аналізу намічаються основні шляхи досягнення цілей.  

Програмою планування рекламної діяльності, що забезпечує досягнення 
найважливіших довгострокових цілей є рекламна стратегія. Рекламна стратегія є 
складовою стратегії торгового підприємства та має ваговий вплив на 
можливість і необхідність використання тих чи інших засобів і носіїв реклами. 
Рекламна стратегія відповідає за створення належного іміджу торгового 
закладу.  

Рекламна стратегія може бути реалізована за допомогою комплексу тактичних і 
оперативних програм проведення рекламної кампанії. Що саме рекламувати, як і 
скільки давати рекламних звернень, якого обсягу, в якому оформленні, скільки 
грошей використати на рекламу — все це становить рекламну тактику 
торгового закладу. Вибір конкретних засобів і носіїв реклами залежить від 
фінансових можливостей торгового підприємства, його цілей, а також від 
номенклатури товарів, які воно реалізує, форм організації торгівлі, регіону, 
цільової аудиторії тощо.  

Важливим етапом планування є аналіз діяльності конкурентів, адже 
навіть незначне відставання від них може спричинити зниження товарного 
попиту. Тому план рекламної діяльності має бути достатньо гнучким, 
допускати можливість негайної заміни одних заходів іншими.  

Плануючи рекламну кампанію торгового підприємства, необхідно 
дотримуватися однієї ідеї, одного образу торгового підприємства в усіх 
рекламних засобах. Це дозволяє легко й органічно впроваджувати нові 
рекламні кампанії.  

Планування рекламної діяльності дає змогу заздалегідь підготувати 
заходи рекламного характеру, узгодити їх між собою, своєчасно підготуватися 
до роботи за умов широкої рекламної кампанії. 
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МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Романчик Т.В.   

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Аналіз ситуації, що склалася в економіці України, свідчить про наявність 

серйозних проблем в діяльності окремих господарюючих суб’єктів. 

Підприємство знаходиться в стані невизначеності, непередбачуваності, зміни як 

внутрішніх умов господарювання, так і зовнішніх обставин: політичних, 

макроекономічних, екологічних, правових. Будь-яка шкода рано чи пізно може 

отримати оцінку в грошовому вираженні, тобто може бути виділена чисто 

економічна складова збитку. Тому економічна безпека - це матеріальна база 

безпеки підприємства в цілому, одна зі складових загального поняття 

«безпека».  

Залежно від пріоритетної важливості певного виду небезпеки, 

середовища її формування та можливих наслідків, а також політики 

підприємства щодо захисту від шкоди їх дії, сутність економічної безпеки 

підприємства вчені переважно розглядають як:  

- стан захищеності від загроз і небезпек;  

- відсутність загроз і небезпек;  

- систему заходів, спрямованих на створення певних безпечних умов;  

- дотримання певних параметрів та норм, від забезпечення яких 

безпосередньо залежить безпека. 

Як правило, економічна безпека підприємства розглядається як стан 

організації у теперішній часу та як її здатність завдяки ефективному 

використанню ресурсів протистояти негативним тенденціям ринку та 

забезпечувати стале функціонування закладу у майбутньому. 

В контексті забезпечення економічної безпеки у майбутньому важливим є 

не тільки реагування на ситуацію, що склалася, але й розробка мір 

превентивного характеру, спрямованих на відстеження потенційно негативних 

чинників та тенденцій, здатних нанести економічну шкоду діяльності закладу. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства можливо завдяки 

комплексній протидії потенційним і реальним загрозам, усунення та мінімізація 

яких гарантують суб'єкту господарювання постійне і максимально ефективне 

функціонування в мінливих умовах зовнішнього і внутрішнього середовища в 

даний час, а також забезпечення високого потенціалу розвитку підприємства в 

майбутньому. 
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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Роскладко К.С. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки залежить від безлічі 

факторів. Такі фактори, як підвищені вимоги споживачів до якості продукції, 

що випускається, фінансова нестабільність відображаються на діяльності 

підприємства. У даних умовах підприємство повинно швидко і ефективно 

реагувати на зміну ринкової ситуації і вживати необхідних оптимальні рішення 

в галузі планування та управління власною прибутком. 

Основною і головною метою підприємства є отримання прибутку. Також, 

вона є найважливішою економічною категорією. Прибуток підприємство 

одержує тільки в тому випадку, якщо воно виробляє продукцію або послуги, які 

задовольняють потреби покупців. З цього випливає, що прибуток є не тільки 

метою виробництва, а й показує результат його діяльності, тому що успіх 

діяльності будь-якого підприємства залежить від того, наскільки ефективно 

управляють прибутком. 

Згідно з дослідженнями багатьох економістів, управління прибутком 

визначається як процес прийняття відповідних управлінських рішень, які не 

відображаючи того, що до процесу управління прибутком необхідно підходити 

як до системи. Управління прибутком з точки зору системного підходу ‒ 

складна багаторівнева система. Вона включає такі підсистеми: планування 

прибутку, аналізу прибутку, прогнозування прибутку, контролю. 

Головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації 

добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді. Ця 

головна мета повинна забезпечувати одно-тимчасово поєднання інтересів 

власників з інтересами держави і персоналу. 

Стратегічна орієнтація системи управління прибутком визначається в 

розгляді перспективних орієнтирів діяльності підприємства на основі аналізу, 

оцінки і прогнозування стану ринкового середовища, визначення рівня 

одержуваного прибутку і можливостей управління нею з метою її оптимізації. 

Одним з основних елементів управління прибутком є розробка альтернативних 

варіантів вирішення тактичних і стратегічних завдань, а також можливість 

моделювання альтернативних варіантів в концепції інтегрованості управління 

прибутком із загальною системою управління підприємством. 

З вище сказаного випливає, що прибуток є основною метою будь-якої 

компанії. Існування прибутку і є результат підприємницької діяльності 

підприємства, його мистецтва оптимально розподілити використовувані 

фактори виробництва і знайти їм правильне застосування. На ефективне 

управління прибутком на підприємстві впливає безліч факторів, які залежать як 

від самого підприємства в цілому, так і від навколишнього його зовнішнього 

середовища підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

Русин-Гриник Р.Р. 

Національний університет «Львівська політехніка», 

м. Львів 

 

У контексті розвитку інформаційної інфраструктури, як фактору, що 

впливає на конкурентоспроможність підприємницьких структур, позитивним 

зрушенням є те, що у 2016 році Кабінет Міністрів України ухвалив проект 

угоди про участь України у програмі ЄС «Конкурентоспроможність 

підприємств малого і середнього бізнесу (COSME)» [2; 21]. COSME полегшує 

підприємствам вихід на зовнішні ринки. Українські бізнесмени зможуть 

отримати фахові консультації та аналітику, супроводження експортно-

імпортної діяльності та розширення торговельно-економічних зв’язків. Освітня 

частина програми включає обмін досвідом, зокрема, із залученням коштів у 

рамках програми «Еразмус для підприємців», різноманітні секторальні 

конференції, тренінги, семінари, програми з обміну, стажування. Із 

приєднанням до COSME українські малі та середні підприємства отримають 

повний доступ до Європейської мережі підприємств. Мережа EEN охоплює 65 

країн, де працює більше 600 бізнес-асоціацій – фінансових та тих, що 

спеціалізуються на трансфері технологій. Це також понад 2,5 млн. компаній-

учасниць, понад 16 000 технологічних розробок та бізнес-пропозицій. Протягом 

року EEN проводить близько 100 великих заходів для бізнесу, на яких шукають 

партнерів понад 9 000 компаній-учасниць. Програма ЄС COSME 2014-2020 

сприяє розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), поліпшує 

бізнес-клімат та поширює підприємницьку культуру. Бюджет програми, яка 

передбачає практичну реалізацію принципів SmallBusinessActforEurope, складає 

2,3 млрд.  євро [3; 25]). 

Отримання відомостей про відносну значущість фактору, як 

інформаційна інфраструктура є необхідною, але недостатньою умовою для 

аналізу можливостей підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємницьких структур, а також обґрунтованого прийняття управлінських 

рішень, пов’язаних із використанням виявлених можливостей. Проведені 

дослідження дозволяють стверджувати, що необхідними є також дані щодо 

взаємозв’язку факторів. Отримання такої інформації уможливить побудову 

схем виникнення причинно-наслідкових зв’язків між факторами.  
 

Література: 

1. COSME - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний 

ресурс]. – режим доступу:  www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA 

2. COSME 2014-2020: [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 

3. ENN/EnterpriseEuropeNetwork [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://een.ec.europa.eu. 

http://een.ec.europa.eu/


ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

253 
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м. Харків 

 

В роботі обґрунтована роль нематеріальних активів (НМА) в 

господарській діяльності економічних суб'єктів. Визначено, що реформування 

діючої системи правового регулювання майнових відносин і бухгалтерського 

обліку НМА вимагає серйозних змін в методиці їх обліку та аналізу. 

Трактування поняття «нематеріальні активи» відповідно до облікового підходу 

викладено у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [1]. Однак, на наш погляд, 

доцільно визначати НМА через більш загальне поняття «довгострокові активи» 

із зазначенням характерних властивостей цих активів. А саме: як довгострокові 

активи, що не мають матеріально-речової форми, призначені для використання 

у виробництві і реалізації продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, або 

для управлінських потреб підприємства, здатні приносити підприємству 

економічні вигоду (дохід) в майбутньому, не призначені для перепродажу, 

виняткові права на які документально підтверджені. 

В системі обліково-аналітичного забезпечення управління НМА можна 

виділити три підсистеми: облік, аналіз, контроль. Використовуючи системний 

підхід пропонуємо схему і механізм комплексного аналізу НМА, заснований на  

взаємодії різних узагальнюючих показників, що надає можливість збалансувати 

проведення аналітичних процедур з метою комплексного уявлення про 

ефективність використання нематеріальних активів. 

Сучасні тенденції економічного розвитку характеризуються швидким 

знеціненням нематеріальних активів. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне 

розрахунок швидкості такого знецінення, а також швидкості оновлення активів. 

Швидкість оновлення НМА пропорційна швидкості вичерпання (знецінення) 

цих активів (знецінення НМА), яка обумовлена функціональним і економічним 

старінням і проявляється втратою вартості в результаті появи нових розробок 

відповідного виду. Зниження ефективності нематеріальних активів відбувається 

також в результаті зміни зовнішніх чинників загальноекономічного і галузевого 

характеру, в тому числі скорочення попиту на конкретний вид продукції, зміни 

правових норм. 
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УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

Сакун Т. В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Діяльність сучасних підприємств має певні особливості, головною з яких 

є їх включення в процес глобалізації. За цих умов вітчизняні підприємства 

поступаються іноземним, які все більше виходять на український ринок. 

На сучасному етапі конкурентний ринок характеризується стрімким 

зростанням вимог споживачів, що свідчить про посилення конкурентної 

боротьби, зміцнення позицій конкурентів і скорочення строків впровадження 

інноваційних технологій. Конкуренція змушує суб’єктів ринку постійно 

ухвалювати рішення, що зумовлюють подолання негативних наслідків їхнього 

конкурентного тиску та сприяють стабільному розвитку суб’єкта в умовах 

конкуренції, тобто забезпечують його конкурентоспроможність. 

Конкурентоспроможність підприємства є одним із важливих аспектів 

ринкового середовища, який характеризує можливість підприємства 

адаптуватися до умов ринку, посісти провідне місце і втримати його якомога 

довше. 

Проблема управління конкурентоспроможністю підприємства стає 

нагальною для сучасних підприємців, адже світова криза загострила важку 

ситуацію в конкурентній боротьбі підприємств.  

Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах 

господарювання визначається, перш за все, умінням максимально використати 

в своїх інтересах ринкову ситуацію, що склалася або може скластись на 

визначений проміжок часу, для збільшення виробництва, надання послуг, 

товарообігу та одержання максимального прибутку щодо підтримання та 

підвищення конкурентоспроможності з використанням обмеженого обсягу 

ресурсів у певній ринковій ситуації. 

Підприємство, що орієнтується на успіх, повинне ставити своєю метою не 

тільки задоволення попиту споживачів на товари і послуги. У центрі його уваги 

повинна бути мета розробки та реалізації власної конкурентної стратегії, яка 

має враховувати характер і потенціал конкуруючих сил на ринку, що формують 

і визначають його динаміку, дифузію споживачів і конкурентів у 

маркетинговому середовищі. 

Для визначення положення підприємства на галузевому ринку необхідна 

наявність оперативної й об’єктивної методики оцінки конкурентоспроможності. 

Серед найбільш відомих методик виділяють такі:  

1) методи, засновані на аналізі порівнювальних переваг;  

2) методи, засновані на теорії якості товару;  

3) методи, побудовані на основі теорії ефективної конкуренції;  

4) комплексний підхід;  

5) метод експертних оцінок. 
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«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Сучасні перенасичені товарні ринки характеризуються гострою 

конкуренцією, динамізмом, високим ступенем невизначеності навколишнього 

середовища, які в значній мірі впливають і на маркетинг. 

Маркетинг на сучасному етапі — це багатоаспектне поняття, ринкова 

філософія бізнесу, самостійний вид підприємницької діяльності, одна з систем 

управління підприємством. Маркетинг базується на постійному та 

систематичному аналізі потреб ринку, який дозволяє підприємству розробити 

ефективні товарні та цінові стратегії, спрямовані на конкретні сегменти 

споживачів, що, в свою чергу, надає підприємству певних конкурентних 

переваг. 

Теоретичні питання розвитку маркетингу висвітлені в працях багатьох 

вчених: Котлер Ф., Ілляшенка С.М., Окландера М.А., Старостіної А.О., 

Решетнікової І.Л., Кузьмін И.И., Красильников С.А., Романов А.Н. та ін. 

Однак на сьогодні поширюється твердження про кризу маркетингу, 

спричинену глобалізаційними процесами, посиленням конкуренції, 

прискоренням науково-технічного прогресу, зниження ефективності 

традиційних маркетингових комунікацій та іншим. 

Дослідники виділяють такі найважливіші проблеми маркетингу у світі: 

зміна цінностей й орієнтації у споживачів; застійні явища в економіці; 

погіршення стану довкілля; зростання конкуренції у глобальних масштабах. 

До специфічних проблем маркетингової діяльності в Україні відносять: 

низький рівень платоспроможності споживача, неврегульованість законодавчої 

бази з питань захисту прав споживачів, реклами, недоброякісної конкуренції, 

реєстрації патентів та винаходів, реєстрації та охорони прав на знаки для 

товарів та послуг. 

Підприємствами України і надалі відособлено застосовуються елементи 

комплексу маркетингу. Також негативною тенденцією розвитку маркетингу на 

українських підприємствах є його короткострокова орієнтація. 

Тому, спираючись на все вище зазначене, можна зробити висновок, що в 

діяльності українських підприємств існує низка проблем, які знижують 

ефективність маркетингової діяльності. Це не системне використання окремих 

елементів маркетингу, зведення функцій маркетингу лише до стимулювання 

збуту, орієнтація на короткострокову перспективу, відсутність гнучкості та 

адаптивності, незнання потреб споживачів. Така діяльність спрямована на 

максимізацію прибутку у короткостроковій перспективі, незалежно від рівня 

задоволення та подальшої зацікавленості споживачів у продукції підприємства.  

Для вирішення цих проблем доцільно було б ґрунтовно вивчити рівень 

задоволення споживачів та почати системно використовувати усі елементи 

маркетингу. 
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«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Здатність економіки забезпечувати більш високу ефективність бізнесу 
визначає вищі темпи економічного зростання і економічний добробут. Висока 
ступінь кореляції між рейтингами найбільш інноваційних і найбільш 
конкурентоспроможних економік підкреслює важливість інновацій та їх 
вирішальну роль в сучасній економіці. Для вітчизняних підприємств 
характерним залишається низька сприйнятливість підприємницького сектору 
до інновацій, що стримує темпи інноваційного розвитку. Через низький попит 
на інновації підприємницького сектору наукові розробки не знаходять свого 
застосування. Інноваційне підприємництво перебуває на етапі становлення. 

Щодо оцінки рівня розвитку конкурентних переваг країни поділяють на 
ті, що активно використовують інновації і в яких роль інновацій незначна. 
Відповідно відзначаються кардинальні розходження базисних конкурентних 
переваг, інноваційні протиставляються використанню інших типів 
конкурентних переваг. Економіки можуть реалізовувати менш розвинені чи 
більш досконалі конкурентні переваги. Зміна конкурентних переваг визначили 
стадії їх розвитку. Конкурентні переваги можуть бути засновані на факторах 
виробництва, ефективності, інноваціях, що показує зростаючу складність 
функціонування економіки. Розвиток за рахунок факторів виробництва реалізує 
переваги дешевих факторів виробництва. Рух за рахунок ефективності визначає 
головним джерелом конкурентоспроможності виробничу ефективність. 
Реалізуючи конкурентні переваги, що засновані на інноваціях, фірми 
конкурують за допомогою унікальних стратегій. Інноваційний розвиток 
передбачає конкуренцію нових і унікальних товарів, складних інноваційних 
товарів, застосування найбільш досконалих методів організації виробництва. 
Бізнес віддає перевагу більш складним процесам, підвищенню складності 
організації. Підвищення цінності організації і формування її стійких 
конкурентних переваг базується на створені відмінних переваг. Критеріями 
відмінних переваг є вигоди для покупців, унікальність, прибутковість і 
стійкість. Дослідження конкурентних переваг визначить цільові заходи 
підвищення конкурентоспроможності за рахунок інновацій. Рівень 
використання економікою інновацій визначається за допомогою показників 
здатності економіки до інновацій, якості науково-дослідних інститутів, витрат 
компаній на НДДКР, співробітництва університетів і промисловості, урядових 
закупівель високотехнологічних товарів, доступності для промисловості вчених 
та інженерів, кількості патентів, захисту інтелектуальної власності. 

Сучасні тенденції розвитку визначають інноваційну сприйнятливість 
організації як об'єкт управління. Для підвищення рівня 
конкурентоспроможності шляхом розвитку інновацій необхідні комплексні 
стратегії розвитку такого типу конкурентних переваг на всіх рівнях управління. 
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«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 
Управління закупівельною діяльністю є важливою складовою логістичного 

менеджменту підприємства, реалізація якої забезпечує підприємство продукцією і 
послугами, необхідними для організації його ефективного функціонування. 

Фундаментом реалізації управління закупівельною діяльністю є 
ефективна інформаційна підтримка, що забезпечує повний замкнутий цикл 
закупівель на основі електронного документообігу та інформаційно-програмної 
реалізації функцій та операцій закупівельної логістики.  

Застосування інформаційних технологій при здійсненні закупівель 
пов’язано з автоматизацією розрахунків потреб з урахуванням програми 
виробництва та наявних запасів на складах підприємства, порівняльного 
аналізу постачальників за багатьма критеріями, формування замовлень на 
продукцію і послуги, контролю їх постачання, що збільшує швидкість 
збирання, обробки та аналізу великих об’ємів інформації і призводить до 
скорочення трансакційних витрат, економії часу та інших ресурсів, зменшення 
ризиків, підвищення якості логістичних рішень, а отже  зростання 
продуктивності процесу закупівель в цілому. 

Обов’язковою характеристикою інформаційних систем закупівельної 
логістики є наявність зворотного зв’язку, що дозволяє оперативно реагувати на 
будь-які зміни у потребах підприємства, кон’юнктурі ринку та процесі постачання. 

Сучасні інформаційні технології інтегрують інформаційні логістичні 
системи різних підприємств, що  забезпечує швидкий доступ до широкого кола 
постачальників, прозорість ринку продукції і послуг, автоматизацію 
закупівельних операцій за рахунок стандартних процедур, моніторинг 
договірних відносин з постачальниками і перевізниками, контроль зобов’язань 
по оплаті поставок, ведення графіка руху придбаної продукції за маршрутом з 
прогнозованим часом надходження на склад, генерацію необхідних документів, 
виставляння претензій постачальнику тощо. 

Використання інформаційних технологій оптимізує управління 
закупівельною діяльністю підприємства за рахунок оптимального планування 
та консолідації закупівель, уніфікації номенклатури продукції і послуг, 
шаблонізації закупівельної документації та проектів угод, оптимальної 
організації процесу постачання. 

Сучасні закупівлі стають інтелектуальними та цифровими, що дає 
можливість вийти за межі моделі «скорочення ціни/відповідність регламентам» 
та запропонувати бізнесу нові ідеї, які підвищують  цінність підприємства у 
ланцюжку доданої вартості. Це вимагає від фахівців у сфері постачання 
оцінювання ефективності використання інформаційного забезпечення 
закупівельної діяльності, знання відповідних інформаційних технологій та 
можливостей їх впровадження на підприємстві. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИКА 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Сідельнікова І.В. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 

м. Харків 
 

З огляду на те, що підприємництво є одним із важливих чинників 

економічного зростання країни, існує нагальна потреба у створенні необхідних 

умов для його ефективного розвитку. 

Сучасне підприємництво в Україні характеризується достатнім рівнем 

свободи та незалежності суб’єктів підприємництва у виборі напрямів діяльності 

та розвитку, високою зацікавленістю і відповідальністю топ-менеджерів у 

результатах діяльності суб’єктів господарювання, посиленням інноваційної 

складової  розвитку бізнесу. 

Найбільш суттєвими проблемами і причинами гальмування діяльності 

підприємницьких структур, які потребують вирішення в контексті забезпечення 

економічного зростання, є наступні: суперечливість та неузгодженість 
нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність; 

складність та забюрократизованість регуляторно-дозвільної системи 
підприємницької діяльності, наявність високих адміністративних бар’єрів для 
здійснення підприємницької діяльності; нестабільний характер системи 
податкового адміністрування, що створює значні перешкоди для розвитку 
легального підприємництва; нестабільність і непрозорість бізнес-клімату,  
зокрема, у частині державних закупівель, укладання державних контрактів;  
недостатній рівень професійних знань і досвіду ведення бізнесу підприємцями.  

Зазначене доводить необхідність розробки заходів щодо розвитку 

вітчизняного підприємництва, зокрема: створення ефективного конкурентного 

середовища; стимулювання інноваційного розвитку; активізація 

підприємницької ініціативи громадян; розширення структури пропозицій на 

внутрішньому ринку товарів і послуг. Нагальним залишається питання 

удосконалення правової та організаційної бази, яка має забезпечити сприятливі 

умови для функціонування підприємницької діяльності через загострення 

конкуренції з боку іноземних товаровиробників та посилення негативного 

впливу дестабілізуючих факторів макрооточення. Поряд з цим,  у процесах 

забезпечення успішного розвитку підприємництва важливою є  його державна 

підтримка, що можливо лише за умови поєднання ефективного державного 

регулювання та розвиненої підприємницької інфраструктури. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ 
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м. Харків 
 

В роботі розглянуто питання сутності та визначення економічної категорії 

«підприємство». В умовах мінливого середовища машинобудівні підприємства 

мають комплексно вивчати й прогнозувати ринок для утримання конкурентних 

переваг. Існує необхідність проведення прогнозування кінцевих показників 

діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств на базі ретроспективного 

дослідження статистичних даних. А також аналіз динаміки змін показників та 

розробка плану на поточний період й сценаріїв стану економічної ефективності 

діяльності підприємства на базі комбінації резервів для її забезпечення. Й 

починати необхідно із розгляду питання сутності та визначення економічної 

категорії «підприємство». У роботах [1, с.9; 3, с.6; 4, с.182] зазначено, що 

підприємство є самостійним господарюючим суб’єкт, який виробляє 

продукцію, виконує роботи та надає послуги, але ще у працях [2, 3, 4] окрім 

цього відзначено що підприємство створено задля задоволення загальних 

потреб й отримання прибутку. Також у праці Бойчик І.М. [3, с.6] сказано, що 

підприємство є органічно відокремленою й економічно самостійною ланкою 

виробничої сфери народного господарства, головним завданням якої є 

задоволення потреб ринку в його продукції або послугах. У словнику 

російської мови та великому тлумачному словнику сучасної української мови 

[5, 6] термін «підприємство» розглядається як окрема виробнича установа 

(завод, фабрика тощо), або ж діяльність у якій-небудь галузі, що дає прибутки й 

поряд із тим самостійний господарчий об’єкт, створений у встановленому 

законом порядку; є зазвичай юридичною особою – товариством, акціонерним 

об’єднанням. Ще у [6] наголошується, що підприємство є не тільки 

самостійним господарським суб'єктом, але й юридичною особою, що виробляє 

та реалізує продукцію, виконує роботу або надає послуги. 
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Значення маркетингових досліджень в діяльності підприємства полягає у 
підвищенні обґрунтованості його маркетингових заходів шляхом оперативного 
збору відповідних даних, їх обробки та інтерпретації. Організація 
інформаційного забезпечення маркетингових досліджень передбачає ефективну 
співпрацю з постачальниками маркетингової інформації [1]. 

Організація проведення маркетингових досліджень як складової частини 
маркетингової інформаційної системи дозволяє суттєво підвищити 
ефективність проведення основних видів маркетингових досліджень. Основна 
задача підвищення узгодження маркетингового дослідження та МІС полягає у 
точному формулюванні мети дослідження. Наприклад, при проведенні 
маркетингових досліджень конкурентного середовища підприємство може 
обрати такі їх види: дослідження стратегій у конкурентній боротьбі, 
дослідження сил конкурентного середовища, дослідження конкурентної 
ситуації на ринку, дослідження конкурентоспроможності підприємства та 
дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства [2]. 

Очевидно, що в нинішніх умовах динамічного середовища у підприємств 
суттєво зростають вимоги до повноти, якості та своєчасності одержання й 
обробки маркетингової інформації. Нині на створення, впровадження та 
експлуатацію інформаційних систем у маркетингу витрачаються величезні 
матеріальні, часові та трудові ресурси, які надалі будуть тільки зростати. 

Зрозуміло, що ефективність цих витрат значною мірою залежить від 
всебічності досліджень та повноти опрацювання теоретико-методологічних 
основ розробки маркетингових інформаційних систем (МІС), що формують 
базис для їх практичного впровадження в маркетингову діяльність вітчизняних 
виробничих підприємств. 

Основним призначенням впровадження на підприємстві маркетингової 
інформаційної системи є постійне надання менеджерам визначеної інформації 
для оптимізації та прийняття оптимальних управлінських рішень [3]. 
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Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки, збільшення можливостей 

накопичення даних практично до нескінченного обсягу, призвів до того, що на 
сьогоднішній день наука при дані є одним із найбільш перспективним 
напрямком розвитку інформаційних технологій, а спеціалісти в цій галузі 
одними із найбільш затребуваних на глобалізованому ринку праці. Наука про 
дані проникла в значну кількість предметних областей економіка, соціологія, 
біологія, медицина, фармакологія та ін. Таким чином, від спеціаліста в галузі 
аналізу даних вимагаються глибокі та інтегровані знання в предметній області, 
де проводиться аналіз, теорії вірогідності та математичної статистики, 
дослідження операцій, теорії множин тощо. 

Одним з яскравих прикладів такої інтеграції є А/В-тестування, яке в 
широкому розумінні є дослідницьким методом в якому контрольна група 
елементів порівнюється із набором тестових груп, в яких один, або декілька 
показників змінено, для того, щоб визначити які зміни та в якій мірі 
покращують цільовий критерій. А/В-тестування є часним випадком 
багатоваріантного тестування в якому тестуються не два варіанти, а відразу 
декілька складових об’єкту дослідження в різних варіаціях, при котрому кожен 
елемент може бути двох видів [1,2 та ін.]. Для цього може бути придатна значна 
кількість програмного забезпечення, зокрема Mathcad Prime [3]. Часто А/В-
тестування вимагає роботи з дискретними величинами, отже можуть бути 
застосовані підходи, викладені в [4].  

Традиційно А/В-тестування або багатоваріантне тестування вважається 
методом маркетингового дослідження, в основному у інтернет-маркетигну, де 
визначається вплив контенту, дизайну та інших показників сайту на його 
конверсію. Тим не менше багатоваріантне тестування і А/В-тестування, як його 
часний випадок бути використано і в інших предметних областях, наприклад в 
транспортній логістиці [5]. 
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м. Харків 
 

Маркетингова цінова політика – це цілий комплекс заходів підприємства: 
формування ціни, умов оплати за товар, задоволення потреб споживачів, 
отримання прибутку.   

Маркетингова цінова політика підприємства залежить, перш за все, від 
типу ринку. Якщо це ринок монополістичної конкуренції, то ціни можуть бути 
різні. Для олігопольного ринку характерна невелика кількість продавців. 
Звісно, вони своєчасно реагують на цінову політику конкурентів. І тому 
підприємці орієнтуються на динаміку ринкової ціни. На ринку чистої монополії 
ціна може бути вищою, або нижчою за собівартість продукції і роль 
маркетингової політики мінімальна.  

Слід зазначити, що політика ціноутворення спрямована на забезпечення 
максимізації прибутку, високої якості продукції, збільшення частки ринку. В 
умовах жорсткої конкуренції головним завданням є забезпечення роботи 
підприємства, збуту товарів, тобто забезпечення процесу виживання. Ціна має 
гарантувати, як мінімум, просте відтворення. Впровадження нових технологій, 
залучення висококваліфікованих фахівців сприятимуть підвищення показників 
якості, що є підставою для встановлення більш високої ціни на продукт, 
орієнтування на свого споживача. 

На політику ціноутворення впливають внутрішні і зовнішні фактори. 
Внутрішні фактори включають маркетингові цілі компанії, стратегію 
маркетингового комплексу, витрати виробництва, організацію діяльності. 
Формування ефективної маркетингової стратегії потребує узгодженої цінової 
політики, каналів розподілу, методів просування продукту. Зовнішні фактори 
ціноутворення містять стан ринку і попиту, державне регулювання цін, 
споживачів, конкуренцію. 

Для визначення вихідної ціни на товари на практиці використовуються 
моделі, які впливають на цінову політику підприємства. Ці моделі базуються на 
витратах виробництва, на попиті, на конкуренції. Кожна модель містить 
конкретні методи ціноутворення. Так, у витратній моделі це методи надбавок, 
забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал. Також відомі методи 
засновані на ринковому попиті – метод максимізації поточного прибутку, 
аукціон, метод орієнтований на цінність товару для споживача. 

На практиці існують різні маркетингові стратегії ціноутворення: 
- стратегія встановлення цін на нові товари;    
- стратегія ціноутворення в рамках товарної номенклатури; 
- стратегія корегування цін в залежності від відмінностей у 

характеристиках споживачів і ситуації.   
Дослідження свідчать, що саме цим маркетинговим стратегіям 

ціноутворення підприємства приділяють головну увагу. 
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ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків 
 

Всеохоплюючі глобалізаційні процеси та комп’ютерізація й 

інтернетизація, що стали масовими в усіх проявах життя, зумовлюють 

переосмислення принципів формування колективів, та, відповідно, керування 

ними. Тому ефективне управління кадровим потенціалом як квінтесенцією 

найбільш кваліфікованих працівників стає запорукою зростання загальної 

соціально-економічної ефективності компанії. Безумовно, здійснювати 

управління потрібно з огляду на досягнутий рівень кадрового потенціалу, що 

ставить перед керівництвом підприємств необхідність у розробці та 

використанні такої методики оцінювання, яка б стала підґрунтям для прийняття 

виважених управлінських рішень. 

Оцінювання кадрового потенціалу підприємства (КПП), виходячи з його 

особливостей, доцільно здійснювати з позицій: макро- та мікроекономічного, 

бо, з одного боку, він є частиною потенціалу більш високого рівня, а з іншого – 

базується на індивідуальних потенціалах працівників, що забезпечує 

формування систем більш високого рівня [1].  

До основних властивостей КПП як системи слід віднести: цілісність 

(зміна одного компонента системи впливає на інші та систему в цілому), 

ієрархічність (кадровий потенціал є системою більш низького порядку відносно 

потенціалу підприємства чи трудового потенціалу), емерджентність (поява у 

цілого властивостей, неадитивних властивостям частин, що входять у нього, 

тобто властивостей, які не витікають з властивостей його частин [2]), 

функціональність (взаємодія компонентів системи відбувається в межах 

функціонального призначення). 

Базуючись на викладеному та спираючись на напрацювання [3], під час 

оцінювання КПП слід враховувати синергію, яка може утворюватися унаслідок 

взаємодії потенціалів окремих працівників – представників кадрового 

потенціалу підприємства - в процесі діяльності задля досягнення певної мети чи 

вирішення завдання, які забезпечують сталий розвиток суб’єкта 

господарювання. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків 
 

Економічний розвиток кожного регіону залежить від структури та темпів 
зростання сукупності галузей. Однією з таких провідних галузей, які рухають 
область вперед, є будівельна галузь, оскільки має великий вплив на розвиток 
суміжних, залежних від неї галузей. Будівельна галузь складається з декількох 
видів діяльності, де головним компонентом виступає саме будівництво.  

Отже, актуальним залишається питання аналізу розвитку будівництва на 
прикладі Харківської області. 

Розвиток будівництва можна дослідити за допомогою аналізу динамічних 
показників обсягів будівництва. На рис. 1 зображено динаміку обсягів 
будівництва в Харківській області за 2010-2017 рр. 

 
Рис. 1 – Обсяг будівництва Харківської області за 2010-2017 рр. [1] 

 

Розглядаючи рис. 1, можна зробити висновок, що починаючи з 2010 по 
2012 рр. будівельна галузь Харківського регіону розвивається швидкими 
темпами, оскільки обсяг будівництва за ці роки зріс на 1147399 тис. грн. Але 
вже починаючи з 2013 р. спостерігається зменшення обсягів будівництва, 
викликані перш за все важкою політичною ситуацією в країні, та продовжили 
зменшуватися в 2014 р. Починаючи з 2015 р., в країні політична ситуація дещо 
стабілізувалася, що відразу позначилося на обсягах будівництва в Харківській 
області. Так, в 2016 р. обсяги будівництва зросли на 45,08% порівняно з 2015 р., 
а в 2017 р. на – 38,92% порівняно з 2016 р. 

Стрімкий ріст обсягів будівництва в Харківському регіоні позитивно 
позначається на економічному розвитку самого регіону (22,3% із загального 
обсягу капітальних інвестицій за січень-вересень 2017 р. було освоєно 
будівельними організаціями і фізичними особами-забудовниками) та впливає 
на розвиток суміжних галузей, що додає Харківській області постійно 
зростаючих перспектив на економічно стабільне майбутнє. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИЙ  
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Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 

 

Большое значение для теории современного процесса воспроизводства, 

практики; планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий исходя из принципа получения максимума продукций при 

оптимальных затратах имеет правильная оценка экономической эффективности 

производства с помощью соответствующих показателей. 

Чтобы повысить эффективность производства за счет тех  или иных 

факторов улучшения использования основных и оборотных средств, 

капиталовложений, трудовых ресурсов необходимо знать действительный 

уровень результативности общественного производства, отраслей и 

предприятий. Показатели эффективности  производства должны исчисляться на 

всех стадиях воспроизводства для научно обоснованного планирования и 

управления. 

Возникает необходимость конкретно оценить результат хозяйственной 

деятельности предприятия, определить уровень эффективности производства. В 

решении указанных задач существуют различные точки зрения ученых-

экономистов. 

Одни экономисты утверждают, что существует единый критерий 

экономической эффективности, который следует дополнять системой частных 

показателей. Другие считают, что имеется единый критерий, выражаемый в 

конечном счете лишь единым показателем. Третья группа экономистов 

безоговорочно отвергает наличие единого критерия, предлагают целую систему 

критериев.  

Эффективность; общественного производства вряд ли возможно измерить 

с помощь  только одного комплексного, обобщающего показателя. 

Национальное хозяйство нашей страны многоотраслевое, и каждая отрасль 

имеет специфические особенности. В отраслях протекают сложные 

экономические процессы, влияющие на результативность производства, 

которая определяется пропорциями в их развитии, темпами технического 

прогресса, уровнем организации производства и труда, степенью 

использования основных и оборотных средств, себестоимостью: продукции, 

эффективностью капитальных вложений, временем освоения новых мощностей. 

Поэтому эффективность производства следует измерять целым рядом 

показателей с выделением главного критерия эффективности.  

В качестве главного показателя эффективности в целом предлагается 

«отношение чистой продукции к тем затратам, которые общество авансирует в 

виде производственных средств, отвлекая на их создание часть ежегодного 

продукта». 
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ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

Степаненко О.В. 
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м. Харків 

 

В роботі обґрунтовано, що сучасна економічна глобалізація, 

стандартизація та уніфікація обліково-звітної діяльності визначають значимість 

і актуальність процесу формування аналітичної інформації для цілей 

управління основними засобами підприємств, що є обов'язковим атрибутом 

прийняття ефективних, якісних управлінських і фінансових рішень в 

довгостроковій перспективі. 

Розширені теоретичні уявлення про «аналітичне забезпечення управління 

основними засобами в частині уточнення поняття «аналітичне забезпечення »і 

визначення його місця в системі управління організацією, а також 

обґрунтуванні структурної моделі аналітичного забезпечення основними 

засобами, що включає п'ять взаємопов'язаних блоків. Конструктивний аналіз 

досліджень по формуванню інформаційно-аналітичної системи у взаємозв'язку і 

взаємодії її складових елементів дозволив уточнити базове визначення: 

інформаційно-аналітична система є комплексом взаємодіючих і 

взаємопов'язаних елементів, що забезпечують процес безперервного 

цілеспрямованого збору, накопичення, обробки і аналізу інформації, необхідної 

для управління основними засобами. 

Особливе значення аналітичне забезпечення управління основними 

засобами підприємства має в рамках оцінки ресурсного потенціалу, що 

дозволяє виявити, наскільки грамотно використовуються внутрішні можливості 

і резерви виробництва [1-3],. Раціональне використання основних засобів 

сприяє не тільки збільшенню обсягів продукції, що випускається, але і 

скорочення певних статей витрат. Безумовно, в процесі управління основними 

засобами підприємства особливе значення приділяється аналітичній  інформації 

про рух та  потребу підприємства в основних засобах. Дана інформація 

дозволяє своєчасно приймати необхідні рішення не тільки з підтримки стану 

основних засобів, а й щодо підвищення ефективності їх використання. 
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ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

Тесленко К.Д. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

В роботі розглянуто питання збутової діяльності підприємства на 

зовнішньому ринку. 

Управління збутовою діяльністю підприємства в умовах загострення 

конкуренції на ринках збуту, збільшення витрат, пов’язаних із реалізацією та 

просуванням товарів, а також підвищення вимог споживачів до якості 

обслуговування для вітчизняних виробників є одним з найважливіших завдань, 

від ефективності вирішення якого залежить результат діяльності цілого 

підприємства.  

Недооцінювання змістовного значення тлумачення економічної категорії 

«збут» у теорії призводить до нерозуміння важливості значення збутової 

діяльності в практичній діяльності суб'єктів господарювання.[1] 

Оскільки конкурентна боротьба постійно загострюється як на внутрішніх, 

так і на зовнішніх ринках, менеджментом підприємства повинна приділятись 

значна увага усім аспектам управління збутовою діяльністю підприємства, 

оскільки від цього залежатиме його фінансова стійкість. 

Діагностика ефективності системи збуту передбачає розрахунок 

показників системи збуту, аналіз чинників, що впливають на відхилення 

планових та фактичних показників збуту, дослідження збутових ризиків і 

можливостей підприємства. 

Згідно з визначенням, яке подає науковець, управління збутовою 

діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки з позиції маркетингу 

розглядається як процес планування, організації, мотивації і контролю збутової 

діяльності підприємств, який потрібен для формування та досягнення мети 

збуту: [2] 

- встановити визначальні фактори збуту товарів на підприємстві;  

- дослідити організацію збуту виробів підприємства на зовнішніх 

ринках;  

- запропонувати пропозиції щодо покращення збуту кондитерських 

товарів на зарубіжних ринках. [3] 
 

Література: 

1. S. Shpilyk Management of sales activities of the enterprise / S. Shpilyk // Halytsky 

Economic herald. - 2012. - No. 4 (37). - p.2 

2. Provolotskaya, O. M. Management of sales of industrial products in the marketing 

complex: author's abstract Sciences: special 08.06.01 / O.M.Provolotskaya. - K .: Ukrainian 

Academy of Foreign Trade, 2003. – p. 20. 

3. Bolt, G.J. A practical guide to sales management;  Economy, 1991. – p.271 
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РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Ткачев М.М., Перерва П.Г., Майстро Д.С. 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

м. Харьков 

 

Коммерческие банки, пытаясь избежать штрафных санкций по 

нормативам кредитного риска, предлагают так называемые программы 

микрокредитования своих клиентов. Уменьшение кредитного риска банка 

достигается также путем соблюдения норм резервирования по кредитным 

операциям, диверсифицированными зависимости от уровня риска конкретной 

операции. Здесь ключевым вопросом является определение общей суммы 

негативно классифицированных кредитов в портфеле банка. Эти данные 

публикуются в массмедийных изданиях наряду с обязательным отчетности 

коммерческих банков. Высокая доля негативно классифицированных кредитов 

в кредитном портфеле банка является отрицательным явлением, как для 

кредиторов, так и для депозитариев банка. 

О мерах управления кредитным риском на микроуровне можна говорить 

только в том случае, когда банки имеют в наличии достаточно эффективный 

инструментарий управления, который, в частности, включает: разработку и 

применение на практике методики оценки кредитоспособности клиента банка 

(в настоящее время каждый банк считает это коммерческой тайной); 

страхование кредитов в дочерних страховых компаниях (кэптивы); позволяет 

минимизировать риски банка, перекладывая их на страховую компанию, 

уменьшить расходы банка на страхование по сравнению с внешними 

страховщиками, обеспечить свои кэптивы клиентской базой; диверсификация 

кредитного портфеля; предоставление небланкових кредитов, т.е кредитов 

обеспеченных имущественными ценностями, правами собственности, 

недвижимости и т.п. 

По нашему мнению, сегодня, гораздо важнее учета "нетрадиционных" 

рисков, обусловленных диверсификацией деятельности банка, и эффективное 

управление ими. Это, прежде всего инновационный риск, то есть риск, 

связанный с внедрением новых банковских продуктов и банковских "ноу-хау". 
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НЕГАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

Ткачева Н.П., Перерва П.Г., Кобелева А.В. 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 
 
Налоговые реформы, которые проводятся последние годы доказали 

значение и влияние налогов на развитие социально - экономических процессов 
в Украине, потому что налоги – наиболее эффективный инструмент 
регулирования экономических процессов. Государственное регулирование 
экономики путем использования налоговых рычагов в должно быть направлено 
на обеспечение и поддержание экономического роста и эффективное 
использование ресурсов, стимулирование инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование налогообложения находится пока в состоянии, 
далеком от совершенства. Создание эффективной системы налогообложения 
имеет предпосылкой наличие нерешенных теоретических, методологических и 
практических вопросов анализа налоговых отношений. Модель системы 
налогообложения, применяется в Украине, сдерживает развитие отечественного 
производства, поскольку имеет фискальную направленность, которая 
предопределяет высокий налоговое давление и административное 
вмешательство налоговых органов в хозяйственную деятельность субъектов 
предпринимательства. 

Существующая налоговая система характеризуется следующими 
негативными чертами: 

- нестабильность налогового законодательства, а именно многочисленные 
изменения в существующие законы; 

- большое количество нормативно-правовых, регулирующих налоговые 
отношения; 

- наличие законов, относящихся к другим отраслям права, но 
регулирующих налоговые законы; 

- отсутствие прозрачных и эффективных механизмов защиты прав 
налогоплательщиков. 

Создание новой законодательной базы в сфере налогообложения должно 
отражать традиции существующей налоговой системы и соответствовать 
мировым тенденциям развития налоговых систем. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
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Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Теоретична розробка реструктуризації як інструменту фінансового 

оздоровлення підприємства обумовлена актуальністю проблеми та її 

складністю у зв’язку із багатоаспектністю процесів економічних змін, змінами 

структури та методів реструктуризації. Сучасне економічне становище 

потребує розвитку фінансових основ реструктуризації. На сьогодні, наукова 

спільнота та фахівці з практичної діяльності досить активно обговорюють такі 

питання, як: 1) критерії та методи реструктуризації; 2) проблеми, фактори, 

аспекти реструктуризації; 3) концепція реструктуризації; 4) інші питання, 

пов’язані з цим.  

Реструктуризацію вважають ознакою будь-якого підприємства, що 

розвивається, бо вона є: 1) інструментом фінансового оздоровлення; 2) 

інструментом антикризового управління; 3) заходом інноваційних перетворень. 

З одного боку, реструктуризація – це елемент управління підприємством, 

що розвивається, а з другого – інструмент антикризового управління, що 

направлений на фінансове оздоровлення фірми, на здійснення організаційно-

економічних та технологічних перетворень. 

Реструктуризація є однією із основних технологій управління, яка може 

забезпечити підвищення результативності менеджменту на підприємствах.  

Реструктуризація підприємства є досить ємким і багатоаспектним 

поняттям, яке слугує засобом адаптації підприємства до його зовнішньої 

діяльності, що реалізується за допомогою комплексу організаційно-

економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну 

організаційної та функціональної сфер діяльності підприємства. 

Реструктуризаційні зміни пов’язані як з внутрішніми змінами на підприємстві, 

так із зовнішнім середовищем. Враховуючи розглянуті точки зору вчених-

економістів (М. Гесселя, С. В. Мочерного, І. П. Отенко,  Д. В. Соколова, Л. П. 

Тимощик, Л. І. Шваб), слід розглядати реструктуризацію, перш за все, як засіб 

управління процесами адаптації, спрямованих на ефективне функціонування і 

розвиток підприємства [2; 3; 4; 5; 6; 7].  
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Маркетингові комунікації сьогодні посідають центральне місце серед 

засобів конкурентної боротьби. Посилення ролі комунікацій у боротьбі за 

покупця обумовлено особливостями маркетингового середовища сучасного 

вітчизняного ринку. Темпи формування ринкових відносин занадто повільні. 

Однією із причин цього є недостатньо ефективне використання маркетингового 

механізму загалом та безсистемне застосування маркетингових комунікацій, 

зокрема, у господарській діяльності вітчизняних підприємств. Часто 

маркетингові комунікації ототожнюються тільки з просуванням продукції, 

застосовуються кожним підприємством відособлено і не в комплексі з іншими 

інструментами маркетингу. Зусилля переважно спрямовуються на 

використання окремих інструментів маркетингових комунікацій, причому часто 

одні з них суперечать іншим. Хаотичність у використанні такої важливої 

складової маркетингу призводить до зниження сприйняття маркетингових 

комунікацій адресатом, а отже, і до зниження ефективності діяльності всього 

підприємства і його конкурентоспроможності 

Маркетингові комунікації є життєво необхідними джерелами існування 

економічної системи взагалі і підприємства конкретно. Кожна економічна 

система розгортає власну мережу маркетингової комунікації відповідно до 

своїх можливостей. Ця мережа розвивається паралельно з економічними та 

політичними структурами. Але існує безпосередній зв’язок між рівнем 

економічного розвитку суспільства і рівнем розвитку структур маркетингової 

комунікації. Останній визначається як технічним рівнем передачі інформації, 

так і базовою ідеологією економічної системи. 

На ефективність комунікації впливають не тільки психологічні 

характеристики, але і соціальне оточення, соціальні умови, при яких 

відбувається контакт. Комунікація повинна бути ефективною для того, щоб 

приносити прибуток підприємству та зручності отримання інформації 

споживачем. На її шляху можуть зустрічатися наступні бар'єри: перешкоди, 

зумовлені сприйняттям; семантичні бар'єри; невербальні перешкоди; поганий 

зворотній зв'язок. 

В сучасних умовах ринкової економіки використання лише основних 

засобів виведення та просування товару на ринку є недостатнім. При 

теперішньому асортименті аналогічних за якостями продуктів, такий товар 

залишиться непоміченим кінцевим споживачем. Тому ефективний вихід товару 

на ринок та його подальше просування неможливі без інтенсивного 

використання комплексу маркетингових комунікацій.  
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ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ АКТИВУ І ПАСИВУ БАЛАНСУ 

Фальченко О.О. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Перехід країни до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності вимагає перегляду відношення до фінансової інформації 

прогнозного характеру. 

Планування статей активу і пасиву балансу дасть можливість оцінити 

зміни, які відбудуться в джерелах формування і напрямах розміщення капіталу, 

проаналізувати їх вплив на показники ефективності використання необоротних 

і оборотних активів, власного і сукупного капіталу. 

Планування показників активу і пасиву балансу відображає зміну 

балансової вартості підприємства протягом планового періоду в результаті 

здійснення фінансово-господарської діяльності та дозволяє оцінити фінансовий 

стан підприємства. 

Метою планування показників активу і пасиву балансу є визначення 

структурних змін в активі і пасиві балансу на кінець планового періоду, оцінка 

їх впливу на фінансовий стан підприємства. Завданнями планування балансу є 

узагальнення очікуваних змін в активі і пасиві балансу внаслідок виконання 

бізнес-плану. 

Планування активів і пасивів балансу складається в укрупненому вигляді 

та включає найбільш важливі статті. Постатейне планування балансу може 

здійснюватися за певними правилами, які розробляються підприємствами 

індивідуально. Структура активу і пасиву балансу, що планується повинна 

відповідати загальновживаній структурі балансу підприємства. 

Для планування статей активу і пасиву балансу слід визначити склад, 

структуру і динаміку оборотних коштів, швидкість обігу капіталу, стан 

власного капіталу, а також склад і пропорції зобов'язань підприємства та період 

їх погашення. 

Плануючи показники активу і пасиву балансу, спочатку слід розрахувати 

очікувані значення статей активу, планування статей пасиву балансу слід 

здійснювати за допомогою методу балансової ув'язки показників, тобто 

виявляти потребу у зовнішніх джерелах фінансування. 

Заплановані показники активу і пасиву балансу повинні бути зіставлений 

з фактичним балансом, щоб встановити основні розбіжності фактичних і 

очікуваних значень статей активу і пасиву балансу. 

На основі запланований показників активів і пасивів балансу 

підприємство зможе оцінити фінансовий стан планового періоду та 

ефективність використання власного і сукупного капіталу. 

Планування фінансової звітності, а саме показників активу і пасиву 

балансу є важливою ланкою між теорією і практикою кожного підприємства 

для подальшого розвитку та розширення підприємства. 
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РОЗБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Фарат О.В. 

Національний університет «Львівська політехніка», 

м. Львів 

Процеси розбудови інформаційного суспільства в сучасній Україні слід 

розглядати як один з етапів якісного реформування вітчизняної економіки. 

Нещодавні вірусні атаки модифікованою версією вірусу «wannacry» - 

«crypto locker» (травень 2017 – липень 2017 рр.) засвідчили значну слабкість 

інформаційної безпеки вітчизняних підприємств та організацій, що зумовило 

необхідність більш глибшої концентрації уваги держави на забезпечення 

інформаційної безпеки підприємств та організацій.  

Своє відображення дана проблема знаходить і у міжнародних рейтингах 

України. Зокрема, у відповідності з опублікованим Глобальним звітом про 

розвиток інформаційних технологій-2016 (The Global Information Technology 

Report) за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Україна 

серед 139 країн посіла у 2016 р. 64 місце. Більш детально динаміка даного 

показника протягом 2008-2016 рр. представлена у табл. 1.    

Таблиця 1 

Місце України у глобальному рейтингу рівня розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій протягом 2008-2016 рр. 
Роки Місце у рейтингу  Загальна кількість країн, що 

оцінюється  

Зміна позиції відносно 

попереднього року   (+/-) 

2008 70 122 -  

2009 62 134 -8 

2010 82 133 +20 

2011 90 138 +8 

2012 75 142 -15 

2013 73 144 -2 

2014 81 148 +8 

2015 71 143 -10 

2016 64 139 -7 

Як видно з табл.1 Україна займала опосередковані позиції в даному 

рейтингу і у п’яти  випадках було зафіксовано спад за даним показником по 

відношенню до попереднього року, і лише у трьох спостерігалося зростання.  

Дані результати свідчать про значну пасивність всіх учасників 

економічного життя України не лише у процесах розвитку та поширення 

інформаційних технологій в Україні, а й у питаннях формування 

структурованих механізмів системного інформаційного забезпечення ключових 

економічних процесів. 
 

Література: 

1. Рейтингові оцінки України за індексом мережевої готовності 2016 / Економічний 

дискусійний клуб // [Електронний ресурс] – Доступний з: 

http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-ukrayiny-za-indeksom-merezhevoyi-gotovnosti-

2016  
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО СТРАТЕГІЧНОГО 

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Федоренко І.А., Мордовцев О.С. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

В роботі розглянуто теоретико-методичні питання та практичного 
аспекти взаємозв’язку бюджетного та стратегічного фінансового планування на 
великих промислових підприємствах з метою створення передумов для 
впровадження ефективного короткострокового та довгострокового 
прогнозування. 

Визначено, що системний підхід є найбільш ефективним інструментом 
для виконання цілей фінансового планування. Він передбачає найбільш 
загальний і широкий спосіб дослідження як реального світу предметів і явищ, 
так й їх концептуального відображення в процесі пізнання через розгляд певної 
сукупності окремих складових і взаємозв’язків між ними. Його доцільно 
використовувати для методичного обґрунтування організації фінансового 
планування.  

Відзначено, що в сучасних умовах ринкової економіки промислові 
підприємства зацікавлені саме в результатах своєї фінансової діяльності, тому й 
виникає необхідність в проведенні стратегічного фінансового планування. Натомість, 
актуальним завданням промислового підприємства у мінливих умовах економіки 
України є підвищення його конкурентоспроможності саме у короткостроковому 
періоді. Традиційним методом вирішення цієї проблеми є бюджетне планування. 

Організація процесу довгострокового та середньострокового фінансового 
планування зумовлена необхідністю підвищення рівня та ефективності 
фіскального планування, становлення чіткої системи прогнозування бюджету 
на перспективу, підвищення результативності та прозорості використання 
бюджетних коштів (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Формування бюджетного стратегічного планування на промисловому 

підприємстві 

Запропоновано розв’язати зазначену проблему шляхом розробки та 
впровадження системи стратегічного бюджетного планування як основи 
взаємозв’язку між стратегічним та бюджетним фінансовим плануванням. 
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АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОСИСТЕМИ 

Халіна В.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків 
 

Для ефективного функціонування суб’єктам господарювання необхідна 

вчасна адекватна адаптація. Тому необхідно будувати діяльність на засадах 

адаптивного розвитку, який буде враховувати останні тенденції та перспективні 

напрямки, сучасні тренди європейського та світового ентерпрайзингу.  

Вектори адаптації на підприємстві можуть мати не лише позитивну 

спрямованість, але й негативну, тобто адаптуючись до обставин та умов 

функціонування у невизначеному середовищі, підприємство може досягти не 

лише сприятливих результатів, але й негативних наслідків певних дій. 

Адаптивний потенціал в свою чергу охоплює діапазон, на який 

розповсюджуються вектори адаптації в даній конкретній ситуації, а адаптивний 

розвиток спрямований лише на позитивні сценарії, оскільки він є результатом 

проведеного аналізу можливих наслідків.  

Природні системи можна вважати ідеальними, оскільки вони 

підпорядковані єдиним непорушним законам – законам фізики. Якщо прийняти 

їх за еталон і будувати штучні екосистеми у відповідності до функціонування 

природних, то можна висунути таку гіпотезу: сила протидії впливу зовнішнього 

середовища має дорівнювати силі його впливу. В цьому, з одного боку, і має 

полягати сутність адаптивного потенціалу: у здатності протидіяти силам, які 

сприяють змінам до того моменту, коли екосистема не підготується до змін. З 

іншого боку, штучні екосистеми мають походити на природні здатністю до 

асиміляції, тобто перетворювати середовище «під себе», під власні потреби та 

робити його зручним або, хоча б, неагресивним для функціонування. 

Тривалість опору змінам відповідає величині адаптивного потенціалу 

екосистеми. В даному досліджені розглядаються екосистеми мікрорівня, тобто 

ті, що здатні створювати додану вартість, а саме виробничі підприємства. 

Екосистема завдяки використанню адаптивного потенціалу чинить опір 

впливу рушійних сил, які спричиняють зміни. За цей час усі її елементи, 

підсистеми та ресурси перебудовуються для адаптації до нових умов 

функціонування або асиміляції середовища під себе. 

Адаптивний потенціал виступає межею якою закінчується зона стійкості 

в екосистемі і починаються зміни. На цій стаді його величина визначається як 

відношення квадрату величини впливу зовнішнього середовища до сили опору. 

Наступне формування адаптивного потенціалу відбувається відповідно до його 

структури: фінансовий потенціал, виробничий потенціал та інноваційний 

потенціал і охоплює діапазон, на який розповсюджуються вектори адаптації в 

даній конкретній ситуації. Тому модуль (довжина) вектору адаптації 

визначається як корінь квадратний із суми квадратів його координат, якими 

виступають структурні елементи адаптивного потенціалу. Після етапу 

адаптивного розвитку і подолання впливу зовнішнього середовища, екосистема 

на певний час повертається до стійкого стану, але вже якісно зміненою. 
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ВХІДНИХ ДАНИХ У ЗАДАЧАХ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

Харченко А.О. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 
Задача прогнозування попиту на продукцію підприємства є досить 

актуальною для забезпечення ефективного управління роботи корпоративних 
систем з автоматизованою реєстрацією кількості замовлень. Для підвищення 
якості прогнозу, визначення його точності та встановлення довірчих інтервалів 
в умовах дефіциту та нестаціонарності інформації, необхідно проводити 
попередню обробку вхідних даних.  

У даній роботі, продуктивність роботи корпоративної системи та 
розподілення кадровими ресурсами підприємства у певні періоди доби, 
обумовлюється точністю прогнозу кількості замовлень з урахуванням добових 
коливань. При використанні значної кількості вхідних даних, перед етапом 
прогнозування за допомогою нейронних мереж, доречно застосовувати 
кластерний аналіз часових рядів. Успішне розв’язання задачі кластеризації 
визначається відповідністю обраного методу структурі ряду, встановлення типу 
та вимог до вхідних даних.  

Сформуємо часовий ряд },...,,{ 21 kNNNX  , де )(tN  – значення кількості 

замовлень за період часу t . Задачею кластерного аналізу даного часового ряду 
є пошук максимально точного відображення },...,2,1{: KXf  , яке ставить у 

відповідність часовому ряду X певний клас K . Результатом пошуку 
відображення є функція, яка максимізує ефективність кластеризації. При цьому 
кількість правильно класифікованих об’єктів відповідно до періоду доби 
визначимо як:  
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де L  – загальний розмір вибірки, iy  – номер кластеру (період доби).  

Для об’єднання об’єктів у періоди доби існує значна кількість методів: K-
means, C-means, EM-алгоритм, нейронні мережі Кохонена та інші. У даній 
задачі використовувався метод С-means з модифікованим критерієм Гурвіца. 
Основною перевагою є встановлення  -рівней, які у подальшому 
використовуватимуться нейронною мережею для прогнозування значення 
попиту на наступний період часу 1tX   та перевірки належності відповідному 

класу K. 
Таким чином, у результаті використання кластерного аналізу вхідних 

даних у задачі прогнозування попиту на продукцію підприємства з 
урахуванням добових коливань, ми отримали 4 кластери, що відображають 
періоди доби, та значення відповідних  -рівней. 
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ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Худякова Т.О., Івахненко А.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

В умовах економічної кризи і високої мінливості факторів зовнішнього 

середовища прийняття управлінських рішень стає більш складним і 

трудомістким процесом, тому ця проблема є дуже актуальною для українських 

підприємств. В зв'язку з цим у керівництва підприємств виникає об'єктивна 

потреба в адекватній і своєчасної інформації про поточний стан і перспективи 

діяльності, виникає необхідність формування нових підходів до управління 

підприємством. При їх впровадженні необхідні розробка і застосування таких 

механізмів, які дозволять вирішити складні економічні проблеми 

функціонування за допомогою розробленої системи інформаційної підтримки 

управління бізнес-процесами, які відповідають стратегічним і оперативним 

цілям. Інструментом, що дозволяє ефективно розробляти і впроваджувати на 

харчовому підприємстві сучасні підходи до управління, є контролінг. Останній 

здатний ефективно протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища і 

сприяє інтеграції окремих компонентів - цілей, завдань і функцій управління 

підприємством - в єдиний комплекс процесів через інформаційну підтримку і 

координування. 

Основними проблемами впровадження контролінгу в галузі є: 

- технологічні проблеми при формуванні єдиного інформаційного 

простору підприємства; 

- роздробленість і неузгодженість управлінських інформаційних систем 

господарюючого суб'єкта. 

У зв'язку з цим актуальними завданнями є формування та прийняття 

комплексу системних заходів, спрямованих на теоретико-методологічне та 

техніко-технологічне вдосконалення інформаційно-аналітичної підтримки 

управлінської діяльності підприємства. При цьому ключовими є проблеми його 

інформатизації, контролінгу зовнішнього середовища та інформаційних 

технологій. 

Контролінг зовнішнього середовища в рамках забезпечення сталого 

розвитку орієнтований на зниження ризиків, пов'язаних з мінливістю 

зовнішнього середовища підприємства. 

На думку авторів, основний акцент в рамках цього напрямку треба 

робити на прогнозування тенденцій і використанні відповідних прогнозів при 

прийнятті планових рішень, що враховують динаміку ринків, а також 

використання результатів моніторингу та прогнозів для ризик-менеджменту. 
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УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ У ГАЛУЗІ 

ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Чайкова О.І., Губанов П.О. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

У 21 сторіччі одним з найпрогресивніших підходів до ведення бізнесу є 

управління проектами. Управління проектами – це особливий вид управління 

діяльністю, що базується на попередній колегіальній розробці комплексно-

системної моделі дій з досягнення поставленої цілі і спрямований на реалізацію 

цієї моделі. За американськими оцінками застосування методології управління 

проектами забезпечує високу надійність досягнення цілей проекту та на 10-15% 

скорочує витрати на його реалізацію.  

В Україні все більше організацій застосовує технологію управління 

проектами і інтерес до цієї технології безперервно зростає, проте існує ще 

велика кількість перешкод по її застосуванню на вітчизняних підприємствах: 

 недосконала законодавча база, відсутність нормативно-правових актів, 

які регулюють діяльність підприємства; 

 відсутність державного фінансування, великі відсотки оподаткування; 

 недостатність власних коштів, що спричиняють пошук джерел 

фінансування і сприяють перспективному розвитку діяльності підприємств; 

 швидкий розвиток технологій і скорочення життєвого циклу товарів, 

технологічних процесів відповідно скорочення часу на проведення дослідних 

робіт; 

 зростання вартості досліджень у високотехнологічних галузях і 

відповідно розподіл витрат між підприємствами на їх проведення.  

Особливістю високотехнологічних підприємств є те, що вони орієнтовані 

на створення, освоєння та практичне використання технічних та технологічних 

інновацій, що визначає динаміку і якість економічного зростання, а також 

рівень конкурентоспроможності. У цій ситуації необхідний механізм 

безперервного впровадження досягнень науки у виробництво. Формування 

підходів до управління інноваційними процесами вимагає наявності стійких 

зв'язків між суб'єктами бізнес-середовища.  

Для досягнення стабільних позитивних результатів розробка проектів 

вимагає діяльності в двох паралельних напрямах. По-перше, необхідно 

залучити всіх, хто робить ставку на проект, до визначення конкретних цілей 

проекту і засобів їх досягнення. По-друге, необхідний пошук такого варіанту, 

який би забезпечував економні витрати ресурсів при реалізації проекту. 

Таким чином, управлінням міжнародними проектами в галузі високих 

технологій призведе до зменшення циклу створення інноваційного продукту, 

стабілізує виробництво, покращить якість наданих послуг та підвищить 

конкурентоспроможність як самого продукту, так і власне підприємства на 

міжнародному ринку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Чернобровкіна С.В. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 

 

У роботі нами було проведено дослідження автомобілебудування в 

Україні за період 2016-2017 рр. та проаналізовано його динаміку (див. табл.) 
 

Таблиця – Виробництво автомобілів в Україні за 2016-2017рр. 

Вид продукції Виробник 

Кількість 

виробле-

ної 

продукції 

за 2016 

рік, 

одиниць 

Кількість 

виробле-

ної 

продукції 

за  2017 

рік, 

одиниць 

У % до 

аналогічного 

періоду 

попередньо-

го року 

Великовантажні 

автомобілі 

 

 Публічне акціонерне 

товариство «АвтоКрА́З» 

м. Кременчук 

603 486 19,4% 

Малолітражні 

легкові автомобілі 

 

 ПАТ Запорізький 

автомобільний завод («ЗАЗ»); 

 ПАТ «Луцький автомобільний 

завод» (ПАТ «ЛуАЗ»);  

 ПАТ "Черкаський 

автомобільний завод 

«Богдан»; 

 ПрАТ «Єврокар» 

4340 7296 +68,1% 

Автобуси, 

тролейбуси, 

електрокари 

 ПАТ «Укравтобуспром», м. 

Львів; 

 ТОВ СП «Електронтранс», м. 

Львів; 

 ПАТ «Стрий Авто» 

(Стрийський автобусний 

завод)  

321 804 +150,5% 

 

Автомобілебудування суттєво впливає на економічний і соціальний 

розвиток суспільства, дає могутній імпульс розвитку інших галузей, забезпечує 

стійке зростання зайнятості населення, підвищує товарообіг і т.п. 

Автомобілебудування в Україні представлено виробництвом вантажних, 

легкових автомобілів і автобусів. Протягом 2017 року було вироблено 8586 

автомобілів – це на 63,1% більше автовиробництва у 2016 році. 
 

Література: 

1. http://ukrautoprom.com.ua/uk/avtoproizvodstvo-v-dekabre 

2. http://eltrans.electron.ua/cont_information/ 

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Автомобільна_промисловість_України#cite_note-27 

4. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2380100-avtovirobnictvo-vperse-za-10-rokiv-

prodemonstruvalo-pririst-ukravtoprom.html 

http://ukrautoprom.com.ua/uk/avtoproizvodstvo-v-dekabre
http://eltrans.electron.ua/cont_information/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Автомобільна_промисловість_України#cite_note-27
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2380100-avtovirobnictvo-vperse-za-10-rokiv-prodemonstruvalo-pririst-ukravtoprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2380100-avtovirobnictvo-vperse-za-10-rokiv-prodemonstruvalo-pririst-ukravtoprom.html
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Черчик А.О. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк 
 

Значущість проблеми обґрунтування методики оцінки екологічної, 

економічної безпеки, адекватної сфері діяльності підприємства, поставленим 

цілям розвитку підтверджується великою кількістю наукових праць 

вітчизняних та іноземних учених, які обґрунтовують різні підходи, системи 

показників, порогові значення індикаторів. Зазначимо, що значна кількість 

методик оцінки економічної безпеки включає екологічну як складову. 

Проте, функціонування підприємств природокористувачів має суттєві 

особливості, що вимагає перегляду підходів до оцінки еколого-економічної 

безпеки (ЕЕБ) підприємства, яка, на нашу думку, повинна продемонструвати, 

по-перше, відповідність поточного стану підприємства цілям розвитку, що були 

визначені при обґрунтуванні стратегії забезпечення ЕЕБ, по-друге, поєднувати 

екологічну та економічну складові. При цьому, показники мають відповідати 

основним напрямам діяльності лісових господарств (лісорозведення, 

лісозбереження, лісозаготівля, переробка деревини та інших ресурсів лісу 

тощо) і демонструвати ефективність використання усіх ресурсів ресурсів. 

Вона повинна відповідати таким вимогам: відображати мету і завдання 

оцінювання в короткотерміновому та довготерміновому періоді; виражати 

сутність еколого-економічних відносин в статиці та динаміці; охоплювати усі 

сторони виробничо-господарської та екологічної діяльності підприємства; 

використовувати достовірні та репрезентативні еколого-економічні показники; 

забезпечувати порівнянність показників у часі та просторі; вибір показників 

має визначатися метою оцінювання та інформаційною доступністю. 

У процесі дослідження було доведено, що для функціонування 

підприємств лісогосподарської сфери притаманний конфлікт інтересів довго- та 

короткотермінового, екологічного та економічного характеру, що необхідно 

відобразити в методиці оцінки еколого-економічної безпеки підприємства. 

Мета, завдання, критерії та показники оцінки у кожному періоді різні, 

тому це мають бути дві різні процедури: для оцінки ЕЕБ у короткотерміновому 

періоді – поточна оцінка рівня ЕЕБ (раз в квартал, півріччя, поточний рік 

даного стратегічного періоду), в довготерміновому періоді – оцінка рівня 

потенціалу ЕЕБ. 

У кожному випадку необхідно уточнити мету, завдання, об’єкти, 

суб’єктів, критерії оцінювання, відповідно до яких розробляється система 

індикаторів і показників оцінювання. Зауважимо, що виходячи з авторського 

визначення еколого-економічної безпеки, остання розглядається як стан його 

захищеності від негативних впливів, який визначається його внутрішньою 

стійкістю і здатністю до збереження самоідентичності та цілісності, стабільного 

розвитку. Тобто поточний стан захищеності – це результат реалізації 

стратегічних позицій розвитку підприємства, що формує його стійкість. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Черчик Л.М., Бегун С.І., Артюгіна В.О. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк 
 

Система менеджменту економічної безпеки підприємства повинна 

постійно розвиватись та удосконалюватись, пристосовуючись до змін 

зовнішнього середовища. Слід зауважити, що функціонування системи 

управління економічною безпекою повинно відбуватися у взаємодії з загальною 

системою управління підприємством, саме тому має базуватись на дієвому 

інформаційно-аналітичному забезпеченні. 

Найперше, для забезпечення економічної безпеки підприємства необхідне 

відповідне інформаційно-аналітичне середовище. З цією метою має бути 

створена система інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту 

економічної безпеки підприємства як засобу, за допомогою якого підприємство 

спрямовує та контролює усі види діяльності, які впливають на рівень 

економічної безпеки підприємства, є умовою для прийняття ефективних 

управлінських рішень, дозволяє вчасно виявити загрози та знизити їх негативні 

наслідки.  

Система інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту 

економічної безпеки підприємства містить дві взаємопов’язані підсистеми 

(інформаційного та аналітичного забезпечення менеджменту економічної 

безпеки підприємства), які взаємодіють на основі встановлених принципів на 

трьох рівнях (цільовому, управлінському і виробничому) і забезпечують 

виконання відповідних специфічних функцій. Вона включає: принципи 

побудови, обґрунтування структури, визначення функціональних вимог до 

інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту економічної безпеки 

підприємства; визначення джерел інформації; розробку інформаційних 

ресурсів; створення та задіяння моделі інформаційних потоків; вибір 

оптимального шляху розвитку інформаційно-аналітичної бази. 

Система інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту 

економічної безпеки підприємства повинна формуватись відповідно до рівнів 

менеджменту підприємства загалом, а саме:  

- стратегічний рівень менеджменту – стратегічний облік – 

фундаментальна діагностика;  

- тактичний рівень менеджменту – фінансовий облік – комплексний 

аналіз; 

- операційний рівень менеджменту – управлінський облік – експрес-

діагностика.  

Такий підхід дозволить оптимізувати процеси прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на кожному етапі розвитку підприємства. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПІДПРИЄМСТВА – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

Чечін О.П., Смоловик Р.Ф. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою дозволяє зробити 

висновки, що вихід з кризової ситуації починається з оновлення основних 

засобів підприємства.  

Це є матеріально-майнові цінності, що функціонують у натуральній 

формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в 

невиробничій сфері, зберігають початковий зовнішній вигляд (форму) та 

поступово зношуються протягом тривалого періоду. Крім того вони – 

національне багатство кожної держави. Тому їх раціональне використання є 

важливим фактором підвищення виробництва. Однак, вони 

використовуються не тільки у сфері виробництва, а й у сфері надання різних 

видів послуг, банківській діяльності. 

Метою обліку основних засобів та нематеріальних активів є: правильне і 

своєчасне документування і відображення операцій за їх рухом; контроль за 

збереженням; правильне своєчасне нарахування амортизації (зношення). 

Основні засоби можуть вибувати внаслідок безкоштовного передання 

юридичній чи фізичній особі обладнання чи інвентарю, закінчення строку їх 

служби, повного зношення об'єкта обліку, реалізації через недоцільність 

подальшого використання, в результаті морального зношення, а також 

унаслідок крадіжки чи руйнування через аварії, стихійні лиха тощо. Записи в 

бухгалтерському обліку за вибуттям основних засобів здійснюються на 

підставі акта вибуття.  

За функціональним призначенням розрізняють операційні основні 

засоби, що беруть безпосередню участь у банківській діяльності або 

сприяють її здійсненню (будівлі, споруди, силові машини, обладнання, 

робочі машини та обладнання тощо, що діють у сфері матеріального 

виробництва), і неопераційні основні засоби, що не беруть безпосередньої 

або опосередкованої участі у банківській діяльності та призначені 

здебільшого для обслуговування комунальних, культурно-побутових потреб 

працівників банку (будівлі, споруди, обладнання, машини й апарати тощо, 

що використовуються у невиробничій сфері). 

Метою обліку основних засобів та нематеріальних активів є: правильне і 

своєчасне документування і відображення операцій за їх рухом; контроль за 

збереженням; правильне своєчасне нарахування амортизації (зношення). 

Усе викладене вище дозволяє зробити висновки, що раціональне 

удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів буде впливати не 

тільки на оцінку рівня їх ефективного використання, але й на усю 

господарську фінансову діяльність. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИТРАТАМИ НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ТЯГИ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ  

Шапран Є.М., Соснов І.І. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 

В середині 2000-х років національні адміністрації інфраструктури трьох 
Скандинавських країн: Jernbaneverket (Норвегія), Banverket (Швеція) і 
Banedanmark (Данія) домовилися про створення спільної системи Railway 
Energy Settlement (RESS) для управління розрахунками за спожиту на тягу 
поїздів електроенергію. Ця угода поклала початок новому режиму розрахунків 
на підставі даних по фактичному споживанню на відміну від застосування 
стандартних тарифів, побудованих на базі вантажообігу брутто. Коли до угоди 
приєдналась компанія інфраструктури залізниць Бельгії Infrabel, система 
отримала нову назву - European Railway Energy Settlement System (ERESS) [1]. 

Проект ERESS вже довів свою економічну ефективність для всіх 
учасників системи та їх клієнтів-компаній операторів. Завдяки точній 
інформації по фактичному споживанні енергії оператори перевізної діяльності 

можуть оптимізувати свої 
експлуатаційні витрати, а власники 
інфраструктури  розподіляти 
інвестиції в розвиток енергетичних 
систем. Виходячи з помірній 
оцінки економії енергії в розмірі 
10% при річних витратах на 
електроенергію близько 250 млн. 
євро реальних інвестицій та 
експлуатаційних витрат чотирьох 
партнерів проекту ERESS при 
обліковій ставці 7% дає чистий 
приведений ефект (NRV) порядку  

              Рис. 1. Ефективність системи ERESS 355 млн. євро (рис. 1). 

Питання енергетичної ефективності набувають все більшого значення на 
залізних дорогах не тільки Європи, а й за її межами. Про це свідчить і кампанія, 
проведена Укрзалізницею з аналогічними цілями. Багато операторів 
експериментують з бортовими системами моніторингу, технологіями 
енергоефективного керування поїздами і т. д. Ця тенденція може тільки 
посилюватися, так як галузь, безумовно, продовжить пошуки шляхів 
скорочення витрат і розвитку своїх економічних переваг. Система ERESS 
відкрита для реалізації нових вимог, і постійне вдосконалення застосовуваних 
технологій дозволяє розширювати вибір додатків при виконанні всіх 
національних і міжнародних вимог. 

 

Література: 

1. Eress ANNUAL MAGAZINE, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: 
http://eress.eu/media/37233/eress-magazine-2016.pdf  

http://eress.eu/media/37233/eress-magazine-2016.pdf
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АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ СИСТЕМ 

Шапран Є.М., Шапран О.Є. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 
У роботі розглянуто системний підхід щодо аналізу маркетингової 

діяльності підприємств на основі реалізації методів ідентифікації та 
прогнозування в умовах невизначеності з використанням теорії нечітких систем. 

Актуальність такого дослідження підтверджується тим, що на світову 
економічну систему впливає ринкове середовище з численними 
кон’юнктурними впливами. Це обмежує можливість використання для аналізу 
економічної діяльності підприємств класичних методів теорії ймовірності і 
математичної статистики, а також експертних, мінімаксних та інших 
детермінованих підходів. Тому метою даної роботи була розробка матричного 
методу аналізу агрегованих даних на основі нечіткого класифікатора, який 
дозволяє переходити від кількісних і якісних значень показників комплексу 
маркетингу до інтегрального показника оцінки ефективності маркетингової 
діяльності підприємств. 

В роботі значна увага приділена вибору сукупності показників, які 
найбільш адекватно враховують специфіку комплексу маркетингу конкретного 
підприємства. Кожен з них повинен враховувати кількісну і якісну характеристику 
товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики. Для зручності 
встановлення погодженості думок експертів щодо ступеня їх вагомості 
прийнято, що показники Хі мають відхиляння від фактичних значень в нечітких 
інтервалах М. 

Алгоритм оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства в 
нечіткій постановці включає такі етапи: 

1. Введення лінгвістичних змінних Вy «Рівень показника Хі» та Gy 
«Оцінка показника маркетингової діяльності» на терм-множенні [дуже низький, 
низький, середній, високий, дуже високий]. 

2. Встановлення класифікаторів поточних значень лінгвістичних змінних 
Gy, By на нечіткій множині у вигляді п’ятирівневого представлення функції 
приналежності. 

3. Розпізнавання приналежності параметрів тому чи іншому інтервалу 
нечіткої множини у базовому та досліджуваному періоді. 

4. Розрахунок інтегрального показника оцінки ефективності 
маркетингової діяльності як усередненого по всім значенням прийнятих 
показників комплексу маркетингу. 

Таким чином отримана оцінка буде відповідати максимуму ентропії 
наявної інформації щодо об’єкта дослідження, що дозволяє вибирати найкращі 
управлінські рішення в умовах суттєвої невизначеності маркетингового 
середовища. При цьому в межах однієї моделі формалізуються як особливості 
економічного об’єкта, так і суб’єктивність оцінок фахівців, тобто виконується 
інтеграція різнопланових знань на більш високому рівні. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Шахвердян Д.С. 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова, 

м. Харків 

 

Перетворення ресурсозбереження в один з важливих чинників 

економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства 

значною мірою обумовлено корінною зміною ресурсної ситуації в Україні за 

останні десятиліття. Скорочення приросту природно-сировинних ресурсів веде 

до збільшення значущості управління ресурсозбереженням на підприємстві.  

Макроекономічний підхід передбачає розгляд цілей ресурсозбереження 

не з позиції конкретного господарюючого суб'єкта, а економіки в цілому 

(єдиної системи, в якій взаємодіють підприємства різних форм власності, 

функціонують ринки капіталів, товарів, послуг і факторів виробництва). Згідно 

з цим підходом, ресурсозбереження має забезпечити задоволення потреб 

національного господарства в обмежених ресурсах, підвищити ефективність 

економіки і прискорити темпи розвитку країни. При цьому, цілі 

ресурсозбереження не повинні обмежуватися досягненням тільки економічного 

ефекту, особливої значимості набуває стратегічний розвиток зі збереженням 

національних багатств для майбутніх поколінь. Ресурсозбереження 

визначається сукупністю заходів, спрямованих на збалансоване витрачання 

ресурсів на всіх стадіях ресурсного циклу з метою отримання максимального 

корисного ефекту від їх використання за умови безпеки країни, екосистеми, 

регіонів, підприємств, людини. 

Соціально-економічна сутність ресурсозбереження зводиться до 

вирішення трьох основних завдань. 

По-перше, раціональне використання виробничих ресурсів та їх економія 

за рахунок застосування досконаліших технологій, що забезпечить підвищення 

економічної ефективності галузі. 

По-друге, застосування ресурсозберігаючих технологій сприяє відчутній 

економії ресурсів і підтриманню екологічної рівноваги в зоні господарської 

діяльності. 

По-третє, ресурсозбереження створює умови для розвитку соціальної 

інфраструктури з огляду на динамічний економічний розвиток господарюючих 

суб'єктів, які можуть виділяти кошти для вдосконалення соціальної 

інфраструктури, а поліпшення екологічного стану сфери господарської 

діяльності мінімізує ризик професійних захворювань робітників. 
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АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ НАЙУСПІШНІШИХ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ  

ЗА 2017 РІК 

Швець А.Д., Білоцерківський О.Б. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 
Актуальність обраної теми полягає в необхідності детального аналізу 

діяльності найбільш вдалих українських стартап-проектів задля виявлення 
проблем та розпізнавання перспектив, з яким зіштовхується новоутворений 
бізнес, що надалі сприятиме підготовці якісних та продуктивних молодих 
підприємців.  

Стартап (англ. startup), стартап-компанія – це нещодавно створена 
компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але планує стати 
офіційною), що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних 
технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє 
обмеженими ресурсами. 

Під час проведення аналізу діяльності стартапів були розглянуті питання 
щодо економічного потенціалу підприємств, показники інвестиційної 
діяльності (відношення необоротних активів та орендованих основних засобів 
до вартості оборотних активів, коефіцієнт введення основних засобів, 
коефіцієнт придатності основних засобів), показники ринкової діяльності 
(динаміка і якість ринкової частки, рентабельність продажів (моржа), темп 
приросту виручки), показники операційної діяльності (віддача від необоротних 
активів, тривалість виробничого та фінансового циклу, продуктивність праці), 
показники комплексної оцінки діяльності (плече фінансового важеля, частка 
орендованого майна в валюті балансу, диференціал фінансового важеля), 
показники фінансової діяльності (рентабельність інвестованого капіталу, 
середньозважена вартість капіталу, темп приросту інвестованого капіталу). 

Об’єктом дослідження стали наступні компанії:  

• Ajax Systems; 

• Senstone; 

• Preply; 

• RollSpin; 

• Busfor тощо. 
У результаті проведеної роботи було виявлено українські проекти, що 

зібрали рекордні суми від інвесторів (приклад: Kickstarter та Indiegogo зібрали 
сумарно більш ніж $2,2 млн), а також завоювали європейські ринки (LaMetric 
з'явилися в кількох магазинах Apple Premium Reseller). 

 
Література: 
1. Економічні новини на UBR.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ubr.ua/business-practice/ups-and-downs-in-business/proryv-hoda-hlavnye-uspekhi-
ukrainskikh-startapov-za-2017-hod-3861475 

2. Критерії оцінки бізнесу і діяльності організації [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.elitarium.ru/jasnye_kriterii_ocenki_biznesa_i_dejatelnosti_organizacii/ 
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ SAMSUNG ДО 2020 РОКУ 

Швець А.Д. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Актуальність обраної теми полягає в стратегічній необхідності аналізу 

компанії Samsung Group - промислового концерну (групи компаній), який 

охоплює кілька різних підрозділів, кожне з яких займається окремим видом 

діяльності (електронна, хімічна і важка промисловості, фінанси, кредити та 

страхування, а також інші види діяльності, такі як будівництво та 

автомобілебудування) – задля подальшого засвоєння знань та досвіду 

південнокорейської компанії вітчизняними підприємцями з метою більш 

якісного та продуктивного ведення власного бізнесу, що допоможе покращити 

загальний економічний стан України. 

Під час проведення аналізу були розглянуті питання щодо історії 

компанії, її продукції, цінової політики, дистрибуції, реклами та PR, 

споживачів, конкурентів і брендінгу. Також, особливу увагу було віддано 

концепції Samsung Electronics на найближчі роки, яка звучить так: Inspire the 

World, Create the Future (Дати світу надію побудувати майбутнє). Компанія 

прагне надихати спільноти в усьому світі, розробляючи нові технології, 

інноваційні продукти та творчі рішення. Також намагається створити краще 

майбутнє, формуючи нові цінності для галузі, партнерів і співробітників. 

Завдяки цьому компанія сподівається покращити життя всіх людей, 

відкриваючи їм нові можливості. 

В результаті проведеної роботи було виявлено, що Samsung розробили 

спеціальну концепцію, згідно з якою до 2020 року планується досягти доходу в 

розмірі 400 млрд доларів і увійти до п'ятірки провідних світових брендів. Тому 

також було обрано три стратегічні пріоритети в галузі управління: творчість, 

партнерство і талант. Ґрунтуючись на попередніх досягненнях, компанія планує 

освоювати нові області, такі як охорона здоров'я, медицина та біотехнології. 

Головне завдання - здобути статус творчого лідера на нових ринках, ставши в 

майбутньому лідером в сфері бізнесу і прикладом для інших підприємств.  
 

Література: 

1. Офіційний сайт компанії [Електронний ресурс]: http://www.samsung.com 

2. Додатковий матеріал [Електронний ресурс]: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Samsung_Group 

3. Стратегія розвитку до 2020 року [Електронний ресурс]: 

http://www.samsung.com/ua_ru/aboutsamsung.html/aboutsamsung 
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«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Однією з важливих задач управління компанією є встановлення та 

підтримка її динамічної взаємодії з оточуючим середовищем для того щоб 

забезпечити переваги у конкурентній боротьбі. Маркетинг об’єктивно займає 

позицію однієї з ведучих функцій стратегічного менеджменту підприємства. 

Крім того, із появою нового фокусу у менеджменті, який наголошує на тому що 

компанія повинна повністю орієнтуватися на потенційного споживача та його 

потреби, маркетинг став чимось більшим аніж окрема функція менеджменту. 

У сучасних умовах господарювання кожне підприємство забезпечує 

ефективне управління своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому 

необхідно знати як дослідити ринкові можливості, як провести відбір цільових 

ринків, як розробити ефективний комплекс маркетингу й успішно управляти 

втіленням у життя маркетингових зусиль. Підприємства застосовують 

стратегічний маркетинг з метою пошуку рішень, спрямованих на задоволення 

потреб і отримання у споживачів переваг порівняно з конкурентами. 

Обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству функціонувати в 

несприятливому зовнішньому середовищі. 

Предметним ядром і основною категорією стратегічного маркетингового 

планування є маркетингова стратегія. Вибір стратегії залежить від ситуації, у 

якій знаходиться підприємство, тому маркетингові програми, як 

короткострокові, так і довгострокові, потребують розроблення і застосування 

такої стратегії, яка за заданих умов максимально відповідала б державній 

економічній політиці і водночас забезпечувала б комерційним структурам 

необхідну ефективність, рентабельність і матеріальну зацікавленість у 

результатах праці, що й обґрунтовує актуальність теми дослідження. 

Реалізація функціональної маркетингової стратегії спрямована на 

створення комплексу конкурентних переваг й ефективне використання 

підприємством можливостей з боку ринку для досягнення його стратегічної 

мети. Для ефективної реалізації стратегії підприємства необхідно розробити 

маркетингову програму, що дозволить оптимально об’єднати виробничі 

можливості й кон’юнктурні умови ринку, визначити продуктовий профіль 

підприємства; провести сегментацію ринку і диференціацію портфеля продукції 

на товарні групи, виробництво яких буде здійснюватися з урахуванням 

оптимального завантаження потужностей і розподілу сировини. Розроблення й 

реалізація маркетингової програми, як і вся стратегія, містить ключові фактори 

успіху у сфері товарів та послуг, що повинні бути встановлені та чітко 

сформульовані. 
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Шептуха О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків 

 

За міжнародною класифікацією, Україна належить до найменш 

забезпечених власними водними ресурсами європейських держав [1].  

В Україні на одного жителя припадає 1 тис. м3 місцевих ресурсів 

річкового стоку. У Європі - в середньому близько 5 тис. м3: у Швеції – 21,6, 

Швейцарії – 5,8, Білорусі – 3,3, Франції – 2,9, Німеччині – 1,3. 

Так, централізованим водопостачанням в Україні забезпечене населення 

всіх міст і 86,4% селищ міського типу. Суттєвою екологічною проблемою є 

високі потреби житлово-комунального господарства у водних ресурсах. На 

потреби комунального господарства витрачається щорічно близько 4 км3 (18%) 

або 311 літрів за добу на одного міського жителя. У  країнах Європи норми 

приблизно у 2–2,5 рази нижчі. У Великобританії   – 155 літрів за добу, Франції 

– 145, Німеччині – 163 літри за добу, у  Швеції - трохи більше 100 літрів.  

Четверта частина очисних споруд водопровідної мережі, кожна п’ята  

насосна станція та половина насосних агрегатів України відпрацювали  

нормативний строк експлуатації. В аварійному стані перебуває понад 37 тис. 

кілометрів водопровідних та 14 тис. кілометрів каналізаційних мереж, або 

більше 30%  їх загальної довжини, витоки з яких крім вторинного забруднення 

питної води обумовлюють підтоплення території населених пунктів в окремих 

регіонах [2].  

Було визначено, що з метою підвищення надійності та екологічної 

безпеки систем водопостачання та водовідведення м. Харкова необхідним є 

впровадження заходів щодо їх реконструкції та технічного переоснащення, 

загальна вартість яких складає 55167,3 тис. грн., в т.ч. будівництво та 

реконструкція об’єктів водопостачання та водовідведення – 19558,7 тис. грн., 

внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал з метою 

інвестування в необоротні активи – 35293,6 тис. грн., санітарно-ліквідаційний 

тампонаж артезіанських свердловин – 315 тис. грн. 

Необхідно зазначити, що водні ресурси є національним капіталом, яким 

користується сучасне й буде користуватись майбутнє покоління. Це вимагає й 

відповідного ставлення до їхнього використання, охорони та відтворення. 
 

Література: 

1. Косінов В. П. Надійність систем водопостачання та водовідведення : навч. посіб. / 

В. П. Косінов, В. О. Орлов. - Рівне : НУВГП, 2013. - 228 с. 

2. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона / За ред. В. К. 

Хільчевського. - К.: ВПЦ "Київський університет". - 2015. - 154 с. 
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Експортна товарна політика є одним з основних стратегічних рішень, 

навколо якого формуються інші рішення, пов'язані з умовами придбання 

експортного товару і методами його просування від виробника до кінцевого 

покупця [1].  Комплексна експортна товарна політика обов'язково включає 

елементи планування і разом з тим значно розширює можливості використання 

стратегічного і тактичного підходів до управління товарним асортиментом, 

інноваційних рішень, активної маркетингової діяльності щодо товарів на 

зовнішньому  ринку. У зв'язку з цим актуалізується проблема пошуку 

оптимальних схем і моделей експортної товарної політики підприємства – 

суб‘єкта ЗЕД, вибору інструментів та механізмів їх адаптації до умов обраного 

ринку.  

Експортна товарна політика фірми - комплексне поняття, що включає в 

себе асортиментну політику, створення нових товарів і освоєння їх 

виробництва, виключення з експортної програми товарів, які втратили попит, 

модифікацію та модернізацію товарів, питання товарного знака, упаковки та 

найменування товару, завдяки чому забезпечується стабільна, ефективна 

діяльність на зовнішньому ринку, що дозволяє досягати намічених поточних і 

довгострокових цілей.  

В роботі пропонується наступна функціональна залежність факторів, що 

визначають експортну товарну політику підприємства [2].  
 

       n 

Y = ∑ f (a, b, c, d ) ,     (1) 

     i =1 
 

де i – кількість товарних позицій продукції, що експортується, а – цінова 

політика експортної продукції, b - політика якості експортної продукції, с – 

політика просування експортної продукції, d – сервісна політика та після 

гарантійне обслуговування експортної продукції.  

Збалансована експортна політика, що базується на сукупності наведених 

факторів, дозволить оптимізувати стратегічне планування 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств та, як наслідок, підвищити 

показники ефективності і збільшити прибутковість. 
 

Література: 

1. Луцький М.Г., Марченко В.М., Давиденко В.В., Кам’янецька О.В. Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний Посібник.-К.: Сузір’я, 2009- 484 с  

2. [Електронний ресурс] – Режим доступу :https://www.businesslaw.org.ua/startup-

intelectualizaciya-economiky 
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м. Харків 
 

У світовій бухгалтерській практиці надається велике значення питанням 
внутрішньогосподарського обліку. Також методикам планування та обліку 
витрат, калькулювання собівартості продукції. На практиці використовують 
кілька способів обліку витрат, і кожен з них актуальний в певній ситуації. Ми ж 
розглянемо особливості використання методу обліку витрат за системами 
«Директ-костинг» і «Стандарт-костинг». 

У наш час поширеною системою обліку і управління витратами у всіх 
економічно розвинених країнах є «Директ-костинг». Ця система заснована на 
обліку прямих витрат на реалізовану продукцію незалежно від обсягу випуску. 
Застосування її базується на відокремленні постійних витрат від змінних. 
Використання системи дозволить вирішити проблему неточного розподілу 
накладних витрат на собівартість конкретних видів продукції. Головною 
перевагою методу є те, що він надає можливість оперативно проаналізувати 
ланцюжок «витрати - обсяг - прибуток», визначаючи значення таких показників 
як точка беззбитковості, запас фінансової міцності та ін. Завдяки цьому система 
«Директ-костинг» сьогодні є ефективним методом обліку витрат. 

Незважаючи на свої переваги, система має достатні недоліки, такі як 
труднощі при розподілі на постійні та змінні витрати, так як в процесі 
реального виробництва, їх складно класифікувати і визначити до певної групи. 
Разом з тим, значна частина змішаних витрат може бути кваліфікована по-
різному. 

Також в управлінському обліку витрат застосовується система «Стандарт-
костингу». Система представляє собою калькулювання на базі нормативних 
(запланованих) витрат за принципом контролю витрат в межах норм і 
відхилення від них. Система «Стандарт-костинг» - одна з різновидів 
нормативного методу обліку витрат , заснований на обліку повних витрат і 
нормативних витрат. Однак при «Стандарт-костинг» наднормативні витрати 
розподіляються на фінансові результати або на осіб, що спричинили ці 
наднормативні витрати. Дана система може бути корисна для підприємства з 
метою підвищення ефективності управління витратами і прибутком. 

На практиці можуть застосовуватися комбіновані методи обліку витрат на 
виробництво і калькулювання собівартості продукції, що дозволяють 
максимально використовувати переваги окремих методів для прийняття 
управлінських рішень. Але слід зазначити що в українській практиці сьогодні 
найбільш популярні такі методи, як «Директ-костинг» і «Стандарт-костинг». 
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Для великих систем характерна обширність діапазону факторів, що 

породжують протиріччя між функціонуванням і розвитком. Тому коректна 

постановка завдань оптимізації функціонування або розвитку припускає 

насамперед з'ясування організаційних умов, що забезпечують функціональну 

додатковість цих аспектів динаміки. На рівні цільових факторів досягнення 

зазначеної додатковості вимагає висування на передній план перспективних 

цілей розвитку системи й узгодження з ними поточних завдань[2].  

Зв'язок функціонування й розвитку, показаний на рис. 1, має 

діалектичний характер, що й відображає можливість і закономірність настання 

й вирішення криз. Функціонування стримує розвиток й у той же час створює 

основу для його здійснення. Розвиток руйнує багато процесів функціонування, 

але при цьому створює умови для його більш стійкого здійснення. Таким 

чином, виникає циклічна тенденція розвитку, що відображає періодичне 

настання криз. Кризи не обов'язково є руйнівними, вони можуть протікати з 

певним ступенем гостроти. Їхнє настання викликається як суб'єктивними, так й 

об'єктивними причинами, самою природою соціально-економічної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Виникнення загрози кризи в процесі управління розвитком 

підприємства [1, с. 16] 

Отже, зміна форми може складатися або в знищенні колишніх зв'язків, 

або у виникненні нових, або в тому й іншому випадку. Але це значить, що 

сутність криз полягає в утворенні або порушенні повних дезінгресій. Тому 

криза, як нормальний стан будь-якої системи, не завжди рівнозначна 

погіршенню її функціонування.  
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Державна стратегія базується на багатьох складових, серед яких 
необхідно виділити інноваційну політику. Стратегія розвитку бідь-якого 
підприємства в своїй основі, безумовно, має також інноваційну політику, як 
основну складову державної стратегії та прискорює процес впровадження 
базових вимог в практичну діяльність. Кожний етап функціонування загальної 
стратегії підприємства характеризується відповідними пріоритетами та метою 
технічного розвитку. 

Кожне підприємство повинно мати свої досить чіткі стратегічні напрямки 
технічного розвитку, тобто інноваційна політика повинна реалізовуватися 
таким чином: підвищення та підтримка конкурентоспроможності продукції, що 
було вироблено підприємством, на належному рівні на вітчизняному та 
світовому ринках; постійний контроль за якістю продукції та її підвищення; 
широке використання ресурсозберігаючих технологій; вдосконалення 
загальних умов праці на підприємстві та відповідно зменшення обсягів витрат 
ручної праці; відповідність наявним вимогам охорони праці та навколишнього 
середовища та поліпшення екологічної оцінки виробництва [1]. 

Серед багатьох функцій, що здійснює інноваційна політика, необхідно 
приділити увагу наступним:  

• Проектування поточних та перспективних програм, які є основними 
складовими науково-технічного розвитку виробництва; 

• Створення проектів, що сприяють відновленню продукції, яка повністю 
відповідає вимогам сучасного ринку; 

• Постійний контроль та коригування процесу впровадження вказаних 
вище програм і проектів; 

• Своєчасна координація діяльності всіх структурних підрозділів 
підприємства стимулює проведення інноваційної політики; 

• Інноваційні програми, які фінансуються; 

• Виконання контролю щодо якісної підготовки та перепідготовки 
виробничого персоналу підприємства; 

• Всебічне рішення проблем, які виникають в процесі реалізації 
інноваційного циклу. 

Отже, інноваційна політика підприємства в його науково-технічному 
розвитку багато уваги приділяє в першу чергу у повній мірі задоволенням 
потреб працівників підприємства, зменшенням витрат самого виробництва та 
підвищенням умов праці персоналу, а також збільшення рівня 
конкурентоспроможності всього процесу виробництва. 
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Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства є 
обов’язковою умовою сталого розвитку підприємства, гнучкої та оперативної 
акомодації його внутрішнього середовища до змін ринкового оточення, 
досягнення тривалого успіху у конкурентному суперництві. 
Конкурентоспроможність підприємства стає відбиттям наявності у нього 
складного комплексу відносних переваг над суперниками-конкурентами 
(реальними або навіть потенційними) у сфері реалізації ключових факторів 
конкуренції та можливостей досягнення певних однорідних цілей 
конкурентного суперництва (економічних, фінансових, ринкових тощо). Таким 
чином, забезпечення конкурентоспроможності підприємства через створення 
стійких конкурентних переваг (КП) є стратегічним завданням, від вирішення 
якого прямо залежить тривалість ефективного функціонування підприємства, 
особливо – в умовах жорсткого конкурентного суперництва на ринку [1]. 

Таким чином, більшість управлінських рішень щодо забезпечення 
конкурентних переваг підприємства та досягнення цільової конкурентної позиції 
у ринковому суперництві мають чітко виражений структурний характер: 

• на продуктовому рівні – удосконалення структури і властивостей 
товарів, які виробляються на підприємстві; оптимізація товарного асортименту 
продукції і забезпечення оптимального погодження різних асортиментних груп 
у його складі; 

• на виробничо-ресурсному рівні – оптимізація використання засобів 
виробництва, забезпечення гнучкості виробничого профілю підприємства; 
удосконалення матеріально-технічного забезпечення і реалізація заходів щодо 
ресурсозбереження; оптимізація та підвищення ефективності споживання усіх 
видів виробничих ресурсів; удосконалення внутрішнього економічного 
механізму функціонування підприємства [2]; 

• на ринковому рівні – оптимізація системи комерційно-збутових 
зв’язків підприємства; забезпечення раціонального співвідношення ринкових 
сегментів, на яких діє підприємство, за ознаками ємності та еластичності 
попиту, підприємницьких ризиків, рівня конкуренції та ін. 
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Стабільна, сильна держава та заможне суспільство не можливі без 

належного фінансування, забезпечити яке здатні податки. Необхідність 

розв’язання таких протиріч, ставить перед науковцями завдання вирішення 

ряду важливих теоретичних та прикладних проблем, однією з яких є оцінка 

масштабів та визначення резервів податкового потенціалу економіки кожної  

розвиненої країни, та безпосередньо України. 

Дана наукова проблема на сьогоднішній день є малодослідженою не лише 

у вітчизняній економічній науці, а й світовій[1, 2].  

Податковий потенціал: сутність, поняття, категорія розглядається як 

процеси нагромадження фінансових ресурсів [3], які завжди становили 

економічну основу розвитку, хоча не можна не зазначити, що на окремих його 

етапах їх значимість була різною, суттєво посилюючись в трансформаційні 

періоди. серед механізмів, стимулюючих нагромадження фінансових ресурсів, 

проблема нарощування податкового потенціалу виділялася особливо, зважаючи 

на місце податків для розв’язання соціально-економічних проблем на макро- та 

макрорівнях. Стосовно податкового потенціалу це проявляється в тому, що 

властивості податкового потенціалу, його кількісна оцінка не можуть бути 

визначені без знання про окремі об’єкти оподаткування. 

Складовими податкового потенціалу є, з одної сторони, актуальний 

податковий потенціал країни, із наявними відомими резервами, а з іншої- 

приховані резерви. Джерелами походження цих складових податкового 

потенціалу є офіційна та тіньова економіка, в яких знаходяться відповідно 

наявна та прихована бази оподаткування. На підставі вищенаведеного можливо 

дійти висновку, що застосування виділених співвідношень податкового 

потенціалу та відповідних баз оподаткування дозволить визначити джерела їх 

виникнення та резерви податкового потенціалу в цілому. 
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РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Юр М.В. 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 
 

Рынок труда является ключевой составляющей, определяющей динамику 

роста и степень развития экономической системы. Таким образом, рынок труда 

можно определить как совокупность экономических отношений по поводу 

купли-продажи рабочей силы. Рынок труда в условиях совершенной 

конкуренции — это упрощенная, абстрагированная от многих реальностей 

модель рынка труда. На совершенно конкурентном рынке труда предприятие 

является одним из многих покупателей трудовых услуг, предлагаемых многими 

продавцами (наемными работниками). Поэтому отдельное предприятие не 

может влиять на цену труда и воспринимает ее как определимую рынком. 

Субъектами спроса на рынке выступают предприниматели и государство, 

а субъектами предложения - работники с их навыками и умениями. Объектом 

купли-продажи является специфический товар - рабочая сила (труд). Ценой 

труда является заработная плата. Исходя из выше сказанного можно 

утверждать об основных особенностях и признаках рынка труда в условиях 

совершенной конкуренции: большое число фирм, конкурирующих на рынке 

при найме работников данного вида труда; наличие множества работников 

одинаковой квалификации, предлагающих свой труд; ни фирмы, ни работники 

не могут диктовать ставки заработной платы; полную мобильность рабочей 

силы на рынке; отсутствие барьеров входа на рынок труда и выхода с данного 

рынка; полную и доступную информацию о состоянии рынка, видах работ, 

состоянии рабочих мест.  

Ситуация совершенной конкуренции на рынке труда практически не 

встречается. В реальной практике хозяйствования на рынке труда строгое 

соблюдение всех принципов свободной конкуренции наблюдается редко. С 

известной долей условности к ним сегодня можно отнести рынки продавцов, 

строителей, шоферов, уборщиков, рабочих-ремонтников разного профиля, 

специализирующихся на ремонте жилья, офисов, бытовой техники, мебели и 

обуви, и подсобных рабочих. Спрос здесь представлен множеством мелких и 

мельчайших фирм, а предложение неорганизованной массой рабочих, 

владеющих этими сравнительно простыми профессиями  В таком случае объем 

спроса на труд будет находиться в обратной зависимости от величины 

заработной платы. Так как при повышении ставки заработной платы 

предприниматель, при прочих равных условиях, будет вынужден сократить 

использование труда. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИКАТОРНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Юр’єва І.А., Лухтура М.І. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 
В роботі розглянуто питання впровадження індикаторного підходу як 

складової забезпечення механізму економічної безпеки підприємства. Під 
критерієм економічної безпеки підприємства розуміються ознака або сума 
ознак, на підставі яких може бути зроблений висновок про те, чи перебуває 
підприємство в економічній безпеці чи ні. Такий критерій повинен не просто 
констатувати наявність економічної безпеки підприємства, а і оцінювати її 
рівень. Індикатори розглядаються як граничні значення показників, які 
характеризують діяльність підприємства в різних функціональних областях, 
відповідні до певного рівня економічної безпеки. Оцінка рівня економічної 
безпеки підприємства на основі індикаторного підходу припускає визначення з 
високим ступенем точності бази порівняння - індикаторів. Саме рівень точності 
індикатору в цьому випадку і є проблемою, яка полягає в тому, що в цей час 
відсутня методична база визначення індикаторів, які враховують особливості 
діяльності підприємства, обумовлені, зокрема, його галузевою приналежністю, 
формою власності, структурою капіталу, існуючим організаційно-технічним 
рівнем. А якщо ще додати необхідність постійного уточнення величини 
індикатору внаслідок постійної динаміки зовнішнього середовища та 
внутрішніх змін у діяльності підприємства, то складність проблеми 
багаторазово збільшується через взаємозалежність та взаємозумовленість 
індикаторів. У цьому випадку виникає необхідність постійного корегування 
системи показників, які є індикаторами економічної безпеки підприємства, що 
спричиняє збільшення трудомісткості управлінських робіт і, через 
неординарність виконуваних при цьому дій, вимагає залучення 
висококваліфікованих фахівців. Саме висококваліфіковані фахівці здатні 
встановити значення індикаторів і організувати їх моніторинг. У випадку 
некваліфікованого визначення значення індикаторів неправильно може бути 
визначений рівень економічної безпеки підприємства, що може викликати 
прийняття управлінських рішень, не відповідних до реального положення 
справ. Тому, індикаторний підхід необхідно застосовувати на макрорівні, де 
значення індикаторів найбільш стабільні. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ККМ ПРЯМИХ БАРВНИКІВ 

Ягольник С.Г., Василенко Є.О. 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 
 

Барвники – це колоїдні ПАР (поверхнево активні речовини), які здатні в 
розчині утворювати асоціати і адсорбуватись на поверхні у вигляді міцел чи 
асоціатів. Прямі барвники [1] являють собою розчинні в воді солі органічних 
сульфокислот.  Вони володіють спорідненістю до целюлозних волокон 
(бавовна, льон тощо) і забарвлюють їх безпосередньо з водного розчину в 
присутності електролітів. ККМ (критична концентрація міцелоутворення) 
характеризує одну з найважливіших властивостей поверхнево-активних 
речовин – утворення міцелярних розчинів. Тому визначення ККМ  у 
товарознавстві є важливим як для визначення  якості фарбування тканин при 
побудові ізотерм сорбції, так і для колоїдно - хімічного вивчення структури 
розчинів ПАР. ККМ барвників встановлювали за зламом на кривій σ = f (ln С) 
[2]. Результати визначення поверхневого натягу σ розчинів барвника різної 
концентрації для встановлення ККМ представлені в табл. 1 та на рис. 1, 2. 

Таблиця 1.  

Дані прямих барвників 

барвник 
С, 

моль/м3 
lnC F, мг σ, 103 Н/м 

ККМ, 

моль/м3 

Прямий  

фіолетовий 
NH2

OH

S

N N N N

NH2

OH

S  

0 - 650 73,453  

 

0,40 

 

0,0875 -2,436 645 72,885 

0,175 -1,742 642 72,546 

0,35 -1,049 641 72,433 

0,7 -0,356 625 70,625 

1,4 0,336 618 69,834 

2,8 1,029 613 69,269 

5,6 1,722 613 69,269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис  1. Залежність σ =f (С) для ПФ 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2.  Залежність σ = f(lnС) для ПФ 

Висновок: Прямий фіолетовий відзначається порівняно великим 
значенням ККМ оскільки в його молекулі присутня найбільша кількість 
гідрофільних груп здатних до утворення водневих зв’язків з молекулами 
розчинника: дві амінні і дві гідроксильні та дві сульфогрупи, які симетрично 
розміщені на кінцях молекули і зумовлюють появу електростатичного 
відштовхування, що погіршує його асоціацію. Отримані результати необхідні 
для побудови ізотерм сорбції.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ ОСББ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Якименко А. І. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Протягом останніх років активізувався процес створення об'єднань 

співвласників багатоквартирного будинку в Україні. ОСББ сприяє підвищенню 

активності населення щодо управління своєю власністю та більш ефективному 

використанню ресурсів, а отже економії коштів співвласників будинків [1].  

Більш активне інтегрування ОСББ в Україні потребує постійних розвитку 

і модернізації фунцкціонування об’єднання [2]. Впровадження інформаційних 

систем стає не тільки наступним кроком в модернізації ОСББ, але й покращить 

розуміння мети створення та процеси функціонування ОСББ, дозволить також 

покращити ефективність діяльності об’єднання та досягти більшої гнучкості 

системи для подальшого розвитку [3]. Введення інформаційних систем 

дозволяє: 

• автоматизувати документообіг; 

• позбутися фізичного скликання установчих зборів та заощаджувати 

час за допомогою введення пропозицій та проведення голосувань в 

режимі онлайн; 

• автоматизувати підрахунок голосів під час прийняття рішень щодо 

функціонування об’єднання; 

• швидко, вчасно та ефективно оголошувати новини об’єднання 

співвласникам;  

• самостійно вносити в систему показники лічильників та сплачувати за 

комунальні послуги; 

• швидко контактувати з іншими співвласниками для розв’язання 

негайних справ. 

За допомогою впровадження інформаційних систем з’являється 

можливість зменшити штат працівників, покращити узгодженість, з якою 

співвласники приймають рішення, підвищити швидкість прийняття цих рішень, 

досягти кращої інформованості мешканців та збільшити ефективність 

управління. 
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ТВОРЧІСТЬ ЯК НЕОТ'ЄМНА ЧАСТИНА КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Янченко Н.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури,  

м. Харків 

 

Креативне підприємництво - це нове слово у бізнесі, що означає, що 

творчість може стати затребуваною послугою, що забезпечує успіх будь-якої 

компанії. Підприємництво і стартапи сьогодні на слуху. Про них пишуть, 

говорять, їх обговорюють. Розвиток свого бізнесу - це деякий тренд, якому 

треба слідувати. Проте, це виходить далеко не у усіх. Можливо, річ у тому, що 

початкуючі бізнесмени не можуть правильно визначити область, в якій хотіли б 

розвиватися. Зовсім нещодавно у світі з'явилася нова течія - креативне 

підприємництво (creative entrepreneurship). Можливо, це саме те нововведення, 

яке допоможе знайти інноваційні підходи до бізнесу. 

У вужчому розумінні, креативне підприємництво відноситься до бізнесів, 

які працюють у рамках культурних і творчих індустрій. У різних країнах ці 

галузі мають різні визначення, але, в принципі, креативне підприємництво 

включає області, які грунтуються на культурній творчості і капіталізують 

інтелектуальну власність. Сюди відносяться дизайн і мода, архітектура, 

аудіовізуальний сектор (промисловість, радіомовлення), видавнича справа, ЗМІ, 

візуальні мистецтва, музична індустрія, спадщина (музеї, бібліотеки, архіви), 

реклама і розваги (ігри, додатки). У ширшому контексті креативне 

підприємництво також включає перетин аспектів креативних галузей, що 

означає те, що культура і культурна творчість пов'язані з іншими напрямами і 

галузями виробництва, і вони взаємовигідні. Наприклад, культурний туризм - 

культура і творчість - це завжди привід для туристів відвідати країну, але це 

також робить економічний вплив на ряд інших галузей (розміщення, логістику, 

громадське харчування і так далі). Таким чином, до креативного 

підприємництва відносяться усі галузі діяльності і виробництва, які мають на 

увазі обов'язковий творчий підхід і пошук нових, нестандартних рішень. У 

моєму розумінні, креативне підприємництво - це підприємництво у рамках 

креативної економіки. Ключова особливість креативної економіки - те, що вона 

заснована на знаннях, інформації і емоціях. 

Важливу роль в креативній економіці грають: нові технології в різних 

сферах життєдіяльності; аналіз існуючих і відкриття нових знань. У рамках 

креативної економіки створюються нові парадигми і моделі бізнесу. Також 

важливо відмітити, що на сьогодні саме сектор креативної економіки створює 

самі високооплачувані робочі місця. Креативне підприємництво застосовне у 

будь-яких сферах бізнесу. В умовах високотехнологічного буму, коли щодня на 

ринку з'являються тисячі продуктів і рішень, складно придумати щось 

абсолютно нове. Креативність в сучасному бізнесі, в першу чергу, полягає в 

тому, щоб, поєднуючи вже існуючі ідеї, створювати нові цінності. 
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СПОЖИВЧІ МОЖЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Яхно Т.П.1, Гусаковська Т.О.2 

1Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів 
2Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава 

 

Зростання рівня добробуту населення та його соціального захисту в країні 

віддзеркалюється у показниках функціонування споживчого ринку, а також 

певною мірою залежить від тенденцій його розвитку. Зокрема, коливання рівня 

споживчих цін на основні товари та послуги мають безпосередній вплив на 

добробут населення.  Значне зростання рівня цін на товари та послуги першої 

необхідності веде за собою зміни структури витрат, знижуючи можливості 

населення у забезпеченні якості життя. Такі показники як рівень споживання 

продуктів харчування, забезпеченості домашніх господарств товарами 

тривалого користування, витрат на послуги охорони здоров’я, освіти, 

відпочинку і культури залишаються важливою ознакою зростання добробуту 

населення.  

Споживчі можливості населення є одним із найбільш важливих 

індикаторів соціального розвитку країни. Можливість населення задовольняти 

не лише основні життєві потреби, але також і забезпечення особистісного 

розвитку свідчить про високий соціальний рівень країни. І навпаки значні 

обмеження в реалізації даних потреб говорять про низький рівень якості життя 

в країні. 

Для оцінювання рівня соціального розвитку країни за споживчими 

можливостями пропонується використовувати профіль споживчих  

можливостей населення. До цього профілю пропонуємо внести основні потреби 

населення, що мають бути реалізовані у сучасному суспільстві: 

1) можливість забезпечення достатнього харчування, у тому числі 

споживання страв із м’ясом, курятиною, рибою (або їх вегетаріанським 

еквівалентом); 

2) можливість забезпечення житлових умов; 

3) можливість оновлення одягу та взуття; 

4) можливість покупки (або наявність) побутової техніки (пральна 

машина, телевізор, мікрохвильова піч, холодильник, комп’ютер, телефон); 

5) можливість забезпечення сімейного відпочинку не вдома; 

6) можливість оплати необхідних медичних послуг та покупки ліків; 

7) можливість отримання освітніх послуг. 

Оцінювання рівня соціального розвитку країни за споживчими 

можливостями передбачає визначення частки населення, що має можливість 

задовольняти перераховані вище потреби. При цьому максимальною оцінкою 

кожної з можливостей є 1, тобто чим ближче оцінювані показники до 1, тим 

вищими є споживчі можливості населення країни та рівень її соціального 

розвитку. 
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«SOFT MANAGEMENT» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ 

СТРАТЕГІЙ 

Яценко О.М., Горбунов М.П. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Теорія і практика управління  постійно зазнає змін, проте питання 

стосовно того, які саме зміни повинні відбуватися залишаються не 

вичерпаними. З метою підвищення ефективності та результативності 

управлінських дій можливо розглянути сучасні ідеї так званого «soft 

management» . Отже, що вкладається у це поняття, яке умовно назвали «м’яким 

управлінням». При м’якому управлінні вплив керівника опосередковується 

різними (найчастіше нематеріальними) об’єктами: організаційними умовами, 

взаємовідносинами між персоналом, організаційною (корпоративною) 

культурою тощо. Перевагами при цьому є довготривала дія та опосередкований 

вплив на систему управління бізнес-процесами, завдяки таким складовим, як 

культура, цінності, взаємовідносини, що у свою чергу забезпечує більший 

соціально-психологічний комфорт підлеглих.  

«М’який менеджмент» – позбавлений грубості, різкості; ввічливий, 

гнучкий менеджмент є протилежністю суворому «жорсткому менеджменту». 

«Жорсткий менеджмент» характеризується застосуванням насамперед 

технічних методів і нововведень під час управління ресурсами і структурою 

організації. Натомість «м’яке управління» має протилежні пріоритети: увага до 

особистих інтересів і до міжособистісних відносин в колективі; домінування 

неформальних аспектів взаємодії працівників, заохочення гнучких тимчасових 

групувань; максимальна гуманізація виробничого середовища задля досягнення 

ефективності колективної роботи.  

У більш широкому сенсі «м’який менеджмент» розглядається як 

управлінська концепція сучасності. Перехід від жорстких технократичних 

стратегій управління до більш гнучких, пов’язаних з невизначеністю, 

непередбачуваністю передбачає «м’якість» як засобів, технологій та методів 

управління, так і зміну цілей управлінських стратегій, усвідомлення 

необхідності їх певної альтернативності. 
 

Література: 

1. Гордієнко О. О. «Управління» та «менеджмент» : сучасний науковий дискурс // 

Філософія і політологія в контексті сучасної культури.: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 

України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. 
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СЕКЦІЯ 15. НАВКОЛОЗЕМНИЙ КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР. 

РАДІОФІЗИКА І ІОНОСФЕРА 

 

БАЗА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ  

НЕКОГЕРЕНТНО РАССЕЯННОГО СИГНАЛА 

Богомаз А. В.1, 2, Белоус А. В.2 
1Институт ионосферы,  

2Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков 
 

Получаемые в Институте ионосферы экспериментальные данные можно 
условно разделить на три группы: исходные, служебные и выходные [1]. К 
первым относят результаты компьютерных систем обработки радиофизических 
средств зондирования ионосферы (радара некогерентного рассеяния или 
ионозонда), ко вторым – графики проведенных измерений и журналы, 
содержащие сведения о режимах работы аппаратуры, помеховой обстановке и 
внештатных ситуациях, к третьим – высотные и временные зависимости 
значений геофизических параметров. В 2012–2015 гг. в Институте ионосферы 
была разработана база данных (БД), позволяющая хранить исходные 
данные [2]. Благодаря разработанной программе экспресс-обработки, 
работающей совместно с этой БД, исследователи могут оценить качество 
исходных данных (т.е. им предоставляется служебная информация об 
экспериментах). Однако БД не содержит результатов анализа 
экспериментальных данных. 

Поэтому целью работы является создание БД, содержащей численные 
значения оценок параметров ионосферы (температуры ионов и электронов, 
относительное содержание ионов водорода, гелия и кислорода, концентрация 
электронов, а также скорость движения плазмы), полученные с помощью 
специализированных пакетов программ, в первую очередь, UPRISE [3].  

Созданный прототип БД содержит 7 таблиц: experiments, reasons, dps, 
programs, providers, results, data. В них хранится информация о проведенных 
экспериментах, причинах проведения экспериментов, системах обработки, 
программах обработки, операторе, результатах обработки и значениях 
параметров соответственно. 

Литература: 
1. Богомаз А. В. Данные для базы Института ионосферы / А. В. Богомаз, С. С. Козлов, 
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(ИОН-2011)» (Харьков, Украина, 12 – 15 апреля 2011 г.). – Сборник тезисов. – 2011. – С. 47. 
2. Bogomaz O. Peculiarities of database for Kharkiv incoherent scatter radar / O. Bogomaz, 
A. Miroshnikov, I. Domnin // 2017 ІЕЕЕ International conference of information-
telecommunication technologies and radio electronics (UkrMiCo’2017) / Materials of scientific and 
technical conference. – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – P. 527–530. 
3. Богомаз А. В. Пакет программ нового поколения для обработки данных радаров 
некогерентного рассеяния Unified Processing of the Results of Incoherent Scatter Experiments 
(UPRISE) / А. В. Богомаз, Д. В. Котов // Вестник Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. –
№ 28 (1001). – С. 29–37. 
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ПРОВЕРКА НОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

ХАРЬКОВСКОГО РАДАРА НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ  

В РЕЖИМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ИОНОСФЕРЫ 

Богомаз А. В., Искра Д. А., Кононенко А. Ф. 

Институт ионосферы, 

г. Харьков 
 

Разрабатываемый в Институте ионосферы программно-аппаратный 
комплекс для обработки данных харьковского радара некогерентного рассеяния, 
получаемых в режиме исследования средней ионосферы (120–400 км), включает 
модуль аналого-цифрового преобразования E20-10 и управляющее им 
программное обеспечение (ПО). Для отладки этого ПО было разработано 
устройство, имитирующее входящую в состав радара систему синхронизации [1].  

26.12.2017 г. была осуществлена проверка ПО во время эксперимента на 
радаре НР. Эксперимент начался в 09:31 EET – через 30 мин после окончания 
измерений параметров ионосферы в 12-м режиме работы радара – режиме 
зондирования импульсами большой длительности (около 650 мкс). Задающая 
система радара была переведена с работы в 12-м режиме на работу в 4-м 
(сдвоенные зондирующие импульсы длительностью около 135 мкс с 
изменяющимся от развёртки к развёртке расстоянием между ними). Было 
запущено новое ПО, обеспечивающее сбор данных с помощью модуля E20-10, а 
также ПО функционирующей в составе радара с 1996 г. системы обработки 
данных «КЕНТАВР» (для последующего сравнения результатов). Эксперимент 
продолжался до 10:32 EET. 

В результате эксперимента было получено 62 файла с данными, 
сформированные новой программой обработки. Размер каждого файла – около 
14 Мбайт (суммарный объём данных – 865 Мбайт). Данные представляют 
мгновенные значения принятого и перенесенного на видеочастоту сигнала в 
каждой радиолокационной развёртке. Количество точек в развёртке – 2500, 
интервал дискретизации – 8 мкс (что соответствует шагу по высоте около 1,2 км). 
Каждый файл содержит по 209 развёрток семи видов (когда излучается 
одиночный импульс и сдвоенные импульсы с шестью различными расстояниями 
между ними), что соответствует длительности сеанса около 1 мин. Также было 
получено 38 файлов системы «КЕНТАВР», содержащие усреднённые в течение 
1,5 мин корреляционные функции принятого с 360 высотных участков сигнала, и 
38 файлов с результатами их экспресс-обработки (суммарный объём данных – 0,8 
и 1,1 Мбайт соответственно). Разработка программы обработки полученных в 
ходе эксперимента данных (в форматах “iv” и “1cv” для новой и старой систем 
соответственно) производится с использованием библиотеки albom.dll [2, 3]. 

Литература: 
1. Богомаз А. В. Синхронизация системы обработки данных радара некогерентного 

рассеяния в режиме исследования средней ионосферы / А. В. Богомаз, Д. А. Искра, 
А. Ф. Кононенко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Радіофізика та 
іоносфера. – 2017. – № 47 (1268). – С. 16–19. 2. Bogomaz O. V. A library of routines for incoherent 
scatter radar data processing / O. V. Bogomaz, D. V. Kotov // Bulletin of the National Technical 
University “Kharkiv Polytechnic Institute”. Series: Radiophysics and Ionosphere. – 2014. – 
№ 47 (1089). – P. 10–14. 3. https://github.com/Albom/albom.dll 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННИЙ ДЕКАНАТ» 

Грейнер  Г. А., Римар С. І. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

Автоматизована система "Електронний Деканат" представляє собою 

єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, яка призначена для 

ведення і контролю успішності студентів, груп, дисциплін за 5-бальною і ECTS 

системами: ведення викладачами поточної успішності студентів з 

використанням електронних журналів, напівавтоматичного створення 

електронних документів та інше. 

В сучасних умовах розвитку і вдосконалення засобів електронно-

обчислювальної техніки, робота деканату, а зокрема, здійснення обліку 

успішності студентів без застосування автоматизованих засобів – 

малоефективна. 

В даний час ця робота виконується в ручний спосіб, тобто всі документи 

заповнюються в паперовому вигляді. Вона має безліч недоліків: 

а) низька продуктивність праці; 

б) велика трудоємність; 

в) необхідність залучення великої кількості працівників для вирішення 

всього комплексу завдань; 

г) низька швидкість обміну інформацією; 

д) недосконалість організації збору, реєстрації та зберігання інформації; 

е) недостовірність отриманих результатів. 

Також потрібно врахувати, що дані про студентів та їх успішність 

одночасно можуть знадобитися старості, викладачу, декану. 

Складності обліку успішності обумовлюють: 

а) значна кількість документації; 

б) розподіленість споживачів та інформації. 

З впровадженням автоматизованої системи "Електронний Деканат" 

більшість з перерахованих недоліків будуть усунені. 

Кінцевим результатом впровадження автоматизованої системи  є ряд 

електронних документів, призначених для контролю і управління навчальним 

процесом: монітор навчального процесу, журнали модульної успішності по 

групах, журнали сесійної успішності по групах, журнали пропусків занять по 

групах, журнали сесійних заборгованостей, всі відомості і документи, що були 

створені для кожної навчальної групи. 
 

Література: 

1.  https://www.kpi.kharkov.ua/rus/informatsijni-tehnologiyi/avtomatizovana-sistema-

upravlinnya-navchalnim-protsesom-ntu-hpi/ 

2.  https://www.apache.org/ 

3.  Блинов, И. Java. Промышленное программирование / И. Блинов, В. Романчик – 

Минск: УниверсалПресс, 2007. – 704с. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ИОНОСФЕРНОЙ 

ПЛАЗМЫ ОБЛАСТИ F2 ОКОЛОПОЛУДЕННОЙ СРЕДНЕШИРОТНОЙ 

МАГНИТОСПОКОЙНОЙ ИОНОСФЕРЫ 

Гринченко С. В. 

Институт ионосферы, 

г. Харьков 
 

Скорость движения ионов O+, доминирующих в F2-области, 

Edif
vvv


 , где 
dif
v


 – скорость амбиполярной диффузии; 


 – скорость 

движения ионов вдоль линий магнитного поля Земли, обусловленного ветром 
нейтральной среды; 

E
v


 – вектор скорости электрического дрейфа (т. е. дрейфа 

ларморовской траектории заряженных частиц в магнитном и электрическом 
полях). Для спокойной среднеширотной ионосферы вклад электрического 
дрейфа в движение ионосферной плазмы на высотах области F2 
пренебрежительно мал. Поэтому общая скорость ионов 


dif
vv . Радиальная 

составляющая скорости движения ионов 
rrdifr

 vv , где 
rdif

v , 
r

  – 

вертикальные составляющие соответствующих векторов. 
Радиальная составляющая скорости диффузии ионов O+ 
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TTdh

dn

n
ID
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sin2v , где I – наклонение 

магнитного поля); 
a

D  – коэффициент амбиполярной диффузии. Радиальная 

проекция вектора скорости движения, индуцированного нейтральными 
ветрами,   IIDD

nnr
sincossincos 


 vv . Здесь D – склонение 

магнитного поля; 
n

v , 
n

v  – меридиональная и зональная составляющие 

нейтрального ветра. 
На рисунке показаны высотные распределения скорости движения 

ионосферной плазмы над Харьковом в дни зимнего и летнего солнцестояний 
при индексе солнечной активности F10.7 = 100. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТОВ СИЛЬНОЙ ГЕОКОСМИЧЕСКОЙ БУРИ  

21–24 ДЕКАБРЯ 2016 г. И УМЕРЕННОЙ ГЕОКОСМИЧЕСКОЙ БУРИ  

21–23 МАРТА 2017г. 

Емельянов Л. Я.1, Кацко С. В.1, Черногор Л. Ф.2 
1Институт ионосферы,  

2Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 

г. Харьков 
 
При помощи радара некогерентного рассеяния Института ионосферы и 

ионозонда ХНУ имени В.Н. Каразина выявлено влияние геокосмических бурь 
различной интенсивности на  параметры ионосферной плазмы. 

Ионосферная буря в декабре 2016 г. началась около 16:00 (здесь и далее 
время UT) 21 декабря и наблюдалась до конца измерений 24 декабря. Имело место 
чередование отрицательных и положительных фаз ионосферной бури. Значения 
критической частоты foF2 в дневное время увеличивались на 10–20%, а в ночное 
время уменьшались на 30–50%. Отрицательные фазы сопровождались 
незначительным (на 20–30 км) увеличением высоты максимума hmF2 слоя F2 
ионосферы. Зарегистрировано уменьшение концентрации электронов Nе в ночное 
время с 21 на 22 декабря, с 22 на 23 декабря и с 23 на 24 декабря на высотах 200–
450 км до 3.4, 4.9 и 2.6 раз соответственно. Во время отрицательных фаз бури 
обнаружено увеличение температуры электронов Te от 670 до 1480 К, от 1040 до 
1060 К и от 1270 до 1910 К на высотах 200, 300 и 400 км соответственно. При этом 
значения температуры ионов Ti увеличились от 670 до 830 К, от 950 до 1040 К и от 
1090 до 1160 К. Во время положительных фаз бури в дневное время значения Te 
уменьшились на 100, 250 и 400 К, тогда как значения Ti изменялись 
несущественно. В вариациях вертикальной компоненты скорости движения 
ионосферной плазмы Vz выявлено  увеличение модуля скорости нисходящего 
потока плазмы с максимальными отклонениями в 23:15 21 декабря и в 01:45 
22 декабря, изменяющимися с высотой от 14 до 50 м/с (в первом случае) и от 26 
до 18, а затем до 37 м/с (во втором случае) на высотах 200–400 км. 

Ионосферная буря в марте 2017 г. С 20:00 21 марта до 07:00 23 марта имела 
место трёхфазная отрицательная ионосферная буря с уменьшением foF2 до 40, 20 
и 32% и концентрации электронов NmF2 в максимуме слоя F2 до 2, 1.4 и 1.7 раз 
соответственно. 23 марта после 08:30 отмечалась положительная фаза бури с 
увеличением NmF2 до 20%. Во время отрицательных фаз бури значения Nе на 
высотах 200–400 км уменьшались в 1.5–3.5 раза. Наибольшие изменения 
наблюдались на высотах около 300 км. Флуктуации высоты hmF2 не превышали 
10–15%. Увеличения Te, достигали 250 К (10%). Изменения Ti были 
незначительными. 22 марта с 01:33 по 05:30 наблюдалось уменьшение 
абсолютного значения скорости нисходящего потока плазмы с изменением 
направления движения плазмы на восходящее на высотах, больших 250 км, с 
последующим восстановлением Vz. Наибольшие отклонения Vz на всех высотах 
(по сравнению с данными 23 марта 2017 г. и  контрольного дня 24 марта 2010 г.) 
зарегистрированы в 03:45. Их величина уменьшалась с высотой от 40 до 13 м/с на 
высотах от 200 до 420 км. Выявлены отличия между результатами измерений Vz 
23 марта 2017 г. и в контрольный день 25 марта 2010 г. в период с 00:00 по 03:45. 
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РАЗРАБОТКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ АЦП 

УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ СИГНАЛА НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ 

И ЕГО ОБРАБОТКИ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЕ 

Емельянов Л. Я., Мирошников А. Е. 

Институт ионосферы, г. Харьков 
 

Система приёма и обработки НР сигнала на промежуточной частоте (ПЧ), 
позволяет использовать алгоритмы обработки, адаптируемые к исследуемому 
диапазону высот и состоянию ионосферы [1].  

При данном способе построения приёмно-регистрирующей системы [2] 
запись дискретных отсчётов сигнала осуществляется с помощью 
быстродействующего модуля АЦП L-card E20-10 по приходу импульсов 
опроса. Для цифровой обработки сигнала, выделенного радиоприёмным 
устройством на ПЧ, импульсы опроса должны быть жёстко привязаны к ПЧ. 
Также должна быть обеспечена возможность получения квадратурных 
составляющих корреляционной функции НР сигнала в процессе его цифровой 
обработки [1]. В связи с этим возникла необходимость в разработке и 
внедрении устройства формирования таких импульсов. Ниже представлена 
структурная схема разработанного устройства и эпюры сигналов. 

 
В качестве входного используется сигнал 

синхронного гетеродина с частотой fсг= fпр= 972.4 кГц, а на 
выходе устройства формируются импульсы опроса АЦП с 
частотой следования, равной 4fсг. Это позволяет 
определять ординаты КФ с задержками, кратными 
периоду ПЧ и оптимальными для конкретных условий [1]. 

Буферные усилители, выполненные на полевых 
транзисторах, обеспечивают развязку радиотехнических 
цепей. Преобразование сигналов синусоидальной формы 
в прямоугольную осуществляется с помощью 
компараторов, выполненных на базе быстродействующих 
микросхем Analog Device AD8561. Первый одновибратор 

предназначен для формирования импульсов с оптимальной (для выделения 
полосовым фильтром 4-й гармоники сигнала синхронного гетеродина) 
длительностью, которая равна 1/3 или 2/3 от периода входного сигнала. 
Полосовой фильтр, состоящий из двух связанных контуров, подавляет 
остальные гармоники сигнала, а второй компаратор и одновибратор формируют 
необходимую форму для опросных импульсов. Оба одновибратора выполнены 
на микросхеме Philips 74HC4538. Для сопряжения с АЦП применена 
быстродействующая микросхема Texas Instruments SN75452. 

 
Литература: 
1. Емельянов Л.Я., Лялюк А.И., Рогожкин Е.В. Особенности обработки сигналов 

некогерентного рассеяния на радаре Института ионосферы // Радиотехника: Всеукр. Межвед. 
Науч.-техн. сб. – 2015. – Вып. 182. – C. 29–33. 

2. Domnin I.F., Chepurnyy Ya.M., Emelyanov L.Ya. et al. Kharkiv Incoherent Scatter Facility 
// Bulletin of the National Technical University “Kharkiv Politechnic Institute”. Scientific papers. 
Issue: Radiophysics and ionosphere. – Kharkiv: NTU “KhPI”. – 2014. – N 47 (1089). – P. 28–42. 
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СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ 
СЛОЯ F2 ИОНОСФЕРЫ В ХАРЬКОВЕ И ТРОМСЕ 

В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА 

Живолуп Т. Г., Панасенко С. В.  

Институт ионосферы, 

г. Харьков 

 

Экспериментальные и теоретические исследования ионосферы в средних 

и высоких широтах важны для учета влияния среды на условия 

распространения радиоволн, функционирование искусственных спутников 

Земли, средств радиосвязи, использующие радиоканалы, в которых 

радиосигналы проходят сквозь ионосферу (спутниковая связь, радиолокация, 

радионавигация). Основной интерес в изучении области F2 представляют 

временные  вариации критической частоты foF2 слоя F2 или концентрации 

электронов nem в максимуме слоя F2 в средних и высоких широтах в разные 

сезоны. 

Целью данной работы является анализ вариаций критических частот F2-

слоя среднеширотной и авроральной ионосферы, имевших место до и во время 

магнитной бури, произошедшей 1 сентября 2016 года по данным ионозондовых 

наблюдений. 

Для диагностики ионосферных возмущений, вызванных магнитной 

бурей, использовались данные двух ионозондов: Dynasonde, расположенного 

вблизи г. Тромсе (Норвегия) и ионозонда, расположенного в Радиофизической 

обсерватории ХНУ имени В. Н. Каразина (4938 c.ш., 3620 в.д.) вблизи 

г.Харькова. Данные ионозонда, расположенного вблизи г. Тромсе, 

 находятся в свободном доступе в сети Интернет (http://dynserv.eiscat.uit.no).  

Значения высокоширотных и планетарных индексов геомагнитной 

активности 1 сентября 2016 г., т.е. в день, когда проходила магнитная буря 

были равны 52 и 36, а в предыдущие сутки 31 августа 2016 г. – 5 и 8. Из этих 

значений видно, что в предшествующие буре сутки состояние магнитного поля 

Земли было спокойным. 

В результате анализа временных зависимостей foF2(t) для Харькова и 

Тромсе было обнаружено, что значения foF2 для Харькова превышали значения 

foF2 для Тромсе на интервалах совместных наблюдений, как в спокойный день 

31.08.2016 (на 1.13-2.32 МГц), так и в возмущенный день 01.09.2016 (на 1.07 – 

1.99 МГц).  

В Тромсе, в отличие от Харькова, в возмущенный день 01.09.2016 

наблюдались слабые вариации foF2 (изменения  foF2 в Тромсе на интервале 

11:30-17:00 UT не превышали 0.28 МГц). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА ИОНОСФЕРЫ 

Козлов С. С. 
1Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

м. Харьков 

 

Возобновляемые источники энергии играют заметную роль в системах 

электроснабжения различных объектов и электроэнергетике в целом. Для 

повышения энергоэффективности и снижения экономической стоимости 

проведения экспериментов по исследованию ионосферы необходима установка 

на территории научно-исследовательского комплекса Института ионосферы 

различных альтернативных источников энергии.  

Всесторонний анализ показал, что наиболее подходящими являются 

солнечные батареи, ветроэлектрические установки и солнечные коллекторы. 

Предложенная организация позволит компенсировать перегрузки электросети 

при максимальном потреблении, а во время ночных провалов создаст 

потребителя избыточной энергии. 

При построении и эксплуатации системы электроснабжения с гибридным 

потреблением электроэнергии от возобновляемых источников энергии и 

центральной энергосистемы, важно решение задачи по её оптимизации. 

Существующие оптимизационные комплексы, среди которых HOGA, HOMER, 

HYPORA решают задачу оптимизации СЭС с выбором оптимального 

соотношения генерирующих мощностей. При этом не учитываются детальный 

график нагрузок, электрические потери, стохастичность интенсивности 

солнечного излучения, температуру окружающей среды, случайный характер 

динамики скорости ветра. 

Рассмотрены принципы  распределение нагрузок между генерирующими 

мощностями. Проведено математическое описание принципа распределения 

нагрузок по элементам СЭС комплекса НР. Получены выражения для 

генерируемых мощностей фотоэлектрическими преобразователями, 

ветроэлектрическими установками, определения момента включения в 

центральную энергосистему в зависимости от балансовой мощности системы. 

Предложена методика оптимизации СЭС, использующей возобновляемые 

источники энергии и аккумуляторные батареи. Разработана математическая 

модель, которая  позволяет решать задачи оптимизации, а именно, нахождение 

оптимального соотношения генерирующих мощностей. 

Проведено нахождение оптимального соотношения генерирующих 

мощностей и вспомогательного оборудования при минимальной стоимости 

кВт*ч. Для сравнения вариантов применяется методика уравновешенной 

стоимости электроэнергии LCOE. 
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РОЗРАХУНОК ВИСОТНОГО РОЗПОДІЛУ РАДІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ШВИДКОСТІ РУХУ ПЛАЗМИ МЕТОДОМ НЕКОГЕРЕНТНОГО 

РОЗСІЯННЯ 

Пуляєв В. О.1, Ємельянов Л. Я.1, Рогожкін Є. В.2 
1Інститут іоносфери, 

2Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Мета розробки – вдосконалення процесу розрахунків висотного розподілу 
радіальної складової швидкості руху іоносферної плазми, коли залучаються 
квадратурні складові автокореляційної функції (АКФ) сигналу розсіяння.  

Як відомо, метод некогерентного розсіяння (НР) використовує алгоритм 
[1], який базується на одержанні ортогональних ординат АКФ цього сигналу. 
Так, швидкість розраховується при використанні реальної та мнимої складових 
АКФ, які можна отримати при кореляційній обробці двох сигналів, що 
виділяються в радіоприймальному тракті окремими квадратурними каналами. 
До недоліків такого підходу відноситься те, що по відношенню до цих каналів 
практично неможливо підтримувати ідентичність їх технічних характеристик у 
часі. А оскільки доплерівські зсуви, що оцінюються, дуже малі (тисячні долі 
відсотка від ширини спектру), то подальше використання таких неузгоджених 
компонент АКФ є найслабшим місцем алгоритму розрахунку швидкості. 

Представлений варіант обробки сигналу НР, що реалізує модифікований 
спосіб визначення АКФ, базується на залученні тільки одного каналу, але при 
збільшеній частоті оцифровування сигналу U(t), який надходить на частоті fпр. 
Якщо для цього каналу встановити максимально малий крок по кореляційній 

затримці, а саме пр41 f , то це дозволить реалізувати все той же режим 

синхронної вибірки на вхідному сигналі U(t), а для виділеної висотної ділянки 
розрахувати при підвищеній статистичній точності обчислень косинусні 
складові АКФ згідно з виразом 

      4,4cos ktUtUhkR . 

При цьому саме при такому кроці по кореляційній затримці  можна одночасно 
отримати і синусні складові АКФ прийнятого сигналу за допомогою даних того 
ж самого каналу за виразом 

      4,4sin ktUtUhkR . 

Маючи такі складові, наступним кроком є розрахунок значень висотного 
розподілу радіального значення швидкості, що проводиться при використанні 
виразу, який детально описано в [2]. 
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Плазменная оболочка Земли (ионосфера) играет важную роль в 

коммуникационной, космической, военной и познавательной сферах 

деятельности современного человечества.  

Концентрация электронов ne в ионосфере существенно влияет на 

распространение радиоволн в околоземном космическом пространстве. Хорошо 

известно, что ne заметно изменяется при изменении времени суток, сезона, 

широты, уровня солнечной активности. Значительные вариации испытывает 

также температура электронов Te, которая непосредственно влияет на высотное 

распределение концентрации электронов и сама зависит от величины ne.  

Несмотря на то, что экспериментальные исследования концентрации 

электронов в ионосфере проводятся уже более полувека, основная часть 

полученных результатов относится к области максимума ионосферы (область 

F2). Гораздо меньшее количество данных об ne получено и систематизировано 

для верхней (внешней) ионосферы, которая оказывает наибольшее влияние на 

работу спутниковых навигационных систем и чутко реагирует на изменения в 

космической погоде. Вариации температуры электронов также изучены 

недостаточно полно. 

Наше исследование сфокусировано на изучении вариаций параметров ne и 

Te во внешней ионосфере. Источником информации о концентрации и 

температуре электронов являются бортовые исследовательские инструменты 

спутников миссии Defense Meteorological Satellite Program (DMSP). Эти 

спутники обладают солнечно синхронными круговыми орбитами (высота 

примерно 830–850 км), что позволяет проводить наблюдения в ночном 

(утреннем) и дневном (околополуденном) секторах местного времени. Данные 

спутниковых инструментов взяты из международной открытой базы данных 

Madrigal (Haystack Observatory, USA).  

В качестве первого, ознакомительного, этапа нами проанализированы 

широтные вариации ne и Te для периодов, близких к весеннему и осеннему 

равноденствиям, а также к летнему и зимнему солнцестояниям в спокойных 

геомагнитных условиях. Рассмотрены результаты для дневных и ночных часов. 

Проведен сравнительный анализ вариаций для низкой и высокой 

солнечной активности.  

Обсуждены физические механизмы, определяющие характер 

наблюдаемых вариаций. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІІІ. 

313 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN DAILY GEOMAGNETIC FIELD 

VARIATIONS AND THE IONOSPHERIC E-LAYER DYNAMO  

Osman Özcan1, Ali Yeşil1, Selçuk Sağır2, Kadri Kurt1 
1Fırat University, Science Faculty, Department of Physics, 23119, Elazığ, Turkey 

2Department of Electronic and Automation, Technical Sciences Vocational School, 

Mus Alparslan University, Mus, 49100, Turkey 

 

The magnetic field components generated by the ionospheric dynamo current 

have been calculated.  The ionospheric parameters required for calculations were 

obtained from the International Reference Ionosphere (IRI) model. Daily and 

seasonal variations of magnetic field components have been examined separately for 

maximum and minimum sunspot number. The results were compared with the 

magnetic field components those measured at the Kandilli magnetic observatory. 
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