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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ 
 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Є.Ю. Криклива, студентка гр. ЕП-18, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

На сьогоднішній день ринок праці України дуже нестабільний, так 

як між попитом і пропозицією робочої сили є велика невідповідність, 

яка виражається у професійно-кваліфікаційній розбіжності. Сфера 

зайнятості повністю залежить від економічної рецесії у країні, 

постійних геополітичних викликів, через це Україна перебуває в умовах 

нестабільної економіки: збільшується інфляція, зменшується кількість 

виробничих кооперативів, обмежується ринок збуту, масово 

звільняються працівники і зачиняються підприємства. 

Головною проблемою ринку праці країни є – безробіття. На 

сьогодні Україна не може запропонувати достойну зарплату своїм 

громадянам, тому вони мігрують до європейських країн, де є висока 

оплата праці. Якщо порівнювати Європу та Україну то різниця із 

безробітними людьми вражаюча. На безробіття впливає якість 

запропонованої кількісної підготовки кадрів. Через збільшення 

безробіття страждає безпосередньо функціонування економіки країни, а 

також розвиток науково-технічного процесу, тому зменшується обсяг 

виробництва власних товарі і сировини, через це скорочується ВВП. З 

різних джерел відомо, що більш ніж 15% працездатного населення 

відправляється в пошуках роботи за кордон, а 6,5 млн громадян 

працюють за кордоном гастарбайтерами. Ситуація із безробіттям в 

країні дуже нестабільна і різноспрямована, так як через введення 

безвізового режиму, збільшилась кількість осіб які вирушили 

працювати за кордон. З іншого боку постійне скорочення робочих 

місць, та закриття підприємств, спонукає людей до пошуку роботи у 

Європі. 

Щоб уповільнити процес міграції з країни, треба покращити умови 

життя, а також запропонувати нові робочі місяця. До важливих проблем 

ринку праці, можна віднести зниження: конкурентоспроможності 

власного ринку, відтворення людського потенціалу, мобільності 

робочих сил, гендерного диференціалу доходів. Щоб досягти бажаного 

рівня працездатності населення, а також збереження кадрів у країні 

треба інвестувати гроші у людський капітал.  

Роботу виконано під керівництвом д-ра екон.наук, проф.Меліхова А.А. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНІВ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ У КРАЇНАХ СВІТУ 

І. С. Ромашко, студент групи ЕП-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Тіньова економіка — це економічна діяльність, суб’єкти якої 

стороняться офіційного обліку та сплати податків. Неформальна 

економіка охопила майже усі сфери соціально-економічних відносин: 

від дрібного підприємництва до великих корпорацій. 

За даними Мінекономрозвитку в Україні рівень скритої економіки 

у 2018 році становив 30% від обсягу офіційного ВВП, що менше 

показника 2017 року і є найнижчим рівнем, в порівнянні з 2009 роком 

[1]. Провідні країни світу спрямовують свої зусилля на зменшення рівня 

тінізації грошових потоків та корумпованості. У прагненні України 

наблизитися до світових стандартів важливою є імплементація досвіду 

країн Європейського Союзу. 

Вагомим чинником присутності тіньової економіки в будь-якій 

державі є корумпованість її секторів. Для наочності співставимо 

загальний рівень корупції в Україні та деяких країнах світу за даними 

Corruption perceptions index 2019 [2] (Рис. 1). Чим вищий індекс 

сприйняття корупції, тим більш прозорою є економіка. 

Рис.1. Індекс сприйняття корупції у країнах світу (за даними Corruption 

perceptions index 2019) [2] (узагальнено автором).  

Для виходу «з тіні» найефективнішим методом є зниження 

податків, зменшення впливу державного сектору на бізнес та 

підвищення рівня добробуту населення взагалі. 

Список використаних джерел 

1.Офіційний сайт Мінекономрозвитку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.me.gov.ua 

2.Офиційний сайт недержавної організації по боротьбі з корупцією 

«Transparency International»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.transparency.org/search 

Роботу виконано під керівництвом д-ра екон.наук, проф.Меліхова А.А.  
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USING SOCIAL MEDIA AS A WAY TO INCREASE THE 

COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE 

О.U. Ssdorenko, student of ЕP-17 group, SHEI «PSTU» 

 

Social media has changed the way companies are shaping their 

marketing strategy and communicating with customers. Nowadays 

enterprises are able to target specific customers delivering messages that 

address customers’ interest and needs, thus making the overall promotion 

more effective. Social media platforms can be used for communication, 

collaboration, education and entertainment. Social media provides companies 

innovative ways to market their products and services to their customers. 

With increasing number of people being connected to social media, 

enterprises of all types are targeting social media as a new platform to reach 

their customers and strengthen customer relationships. Still, many companies 

are unsure as to how they can use social media for their advantage. There is 

lack of resources and fear of failure that hold many enterprises. There are 

many benefits that micro, small and medium sized firms can achieve with 

implementation of an effective social media-marketing plan, such as reducing 

overall marketing costs, offering better customer service through social media 

and attaining a competitive advantage back from using social media in their 

marketing campaigns. Companies need a set of guidelines to understand how 

they can develop successful marketing strategies that involve social media as 

a significant component.   

The good example of implementing social networks into marketing 

strategy was used by the international group of companies METINVEST. To 

attract young audience for work and to be up-to-date among their rivals on 

the steel market they have been creating bright and catching content on 

Facebook and Instagram for recent years. Using social media provides them 

platform of making announcements among their workers, to represent their 

company and products to their customers, to catch an eye of followers by 

posting the most important news of the company. 

There are a lot of advantages of using social media in order to increase 

the competitiveness of enterprise. First, the overall marketing costs are 

reduced. The ability to tweet a message or post content on Facebook is more 

cost effective than running a paid ad. Additionally, there is a chance of 

offering better customer service through social media. Customers using one 

of the common platforms like Facebook or Twitter can easily communicate 

directly with firms and firms can quickly answer them publicly so other 

customers have access to the provided information as well. Further research 

is necessary to assess the effectiveness of social media marketing efforts. 

Роботу виконано під керівництвом д-ра екон.наук, проф.Меліхова А.А. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ЗА 

УМОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕССІЇ, ЩО НАБЛИЖАЄТЬСЯ 

Ю. В. Полуботко, студентка гр. ЕП-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Перехід України до ринкових умов господарювання 

супроводжується інтенсивним  становленням  і  розвитком  малого  

бізнесу,  завданням  якого  є формування й насичення ринку товарами і 

послугами. Малий бізнес на шляху свого розвитку невпинно стикається 

з різноманітними перешкодами: високі ставки кредитування, 

податковий тиск з боку держави, відсутність пільгових програм, 

коливання цін на сировину, зростання курсу валют. Малий підприємець 

фактично змушений перебувати у постійному стресі, бути мобільним і 

швидко реагувати на зміну ринкового середовища.  

Ще одним викликом для малого бізнесу, як в Україні так і у всьому 

світі, стала загальна проблема людства, виклик всьому цивілізованому 

світу, пандемія COVID-19. Адже для боротьби з пандемією уряд 

України запровадив жорсткі заходи,  які в першу чергу похитнули саме 

малий бізнес. 

Керівники малих підприємств під час впровадження жорсткого 

карантину розуміють, що можуть втрати свої інвестиції. Адже деякі 

компанії приватної форми власності взагалі змушені зачинитись або 

терміново реагувати на болючі зміни, пристосовуючи тим самим свій 

бізнес до складних реалій сьогодення. 

Підтримкою для малого бізнесу в кризовій ситуації може стати 

низка заходів з боку держави а також програм які пропонують 

міжнародні організації. Наприклад, Європейській банк реконструкції та 

розвитку(ЄБРР) планує надати свою підтримку компаніям, які 

намагаються функціонувати в умовах пандемії короновіруса.  

У комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної 

політики розробили пакет антикризових заходів. Основні нововведення, 

які підготовлено на цей момент: звільнення від сплати ЄСВ всіх 

самозайнятих осіб терміном на два місяця; заборона на проведення 

перевірок до 1 липня 2020 року (крім камеральних); в деяких випадках 

відміна сплати податку на землю та ін.  

Пропонується також розробити програму кредитних канікул для 

малого та середнього бізнесу та запровадити дієву концепцію 

податкових змін, яка б допомогла як можна швидше надати підтримку 

для малих підприємств під час кризи. 

Роботу виконано під керівництвом д-ра екон.наук, проф.Меліхова А.А. 
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МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ  

М. Мухіна, студентка гр. ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Порівняльний міжзаводський аналіз передбачає зіставлення 

показників економічної ефективності роботи окремих (як правило, 

родинних) підприємств, виробничих об'єднань з метою об'єктивної 

оцінки результатів їх діяльності, а також дозволяє виявити резерви 

виробництва, сприяє поширенню передового досвіду. 

Міжзаводські порівняння передбачають порівнянність об'єктів і 

показників їх роботи. Вона досягається виключенням незрівняних 

величин, коректуванням показників за допомогою поправочних 

коефіцієнтів, перерахунком показників за методологією їх розрахунку 

на ін. підприємствах і т.д.  

Основні умови порівнянності: дотримання якісної однорідності 

порівнюваних показників, єдність методики їх розрахунку; вживання 

єдиних вимірників продукції, подібність географічних умов і 

розташування по відношенню до постачальників матеріалів і техніки та 

споживачам готової продукції; однакова кількість робочих днів в 

порівнюваних періодах і т.д. Якщо деякі з перерахованих чинників 

розрізняються на порівнюваних підприємствах, виробляється 

перерахунок показників, що їх характеризують, до рівня однакових 

умов. 

Організація порівняльного міжзаводського аналізу зводиться до 

наступних етапів: вибір об'єктів порівняння; визначення міри 

порівнянності об'єктів і порівнюваних показників; збір і обробка 

економічної інформації про об'єкти, наведення показників в 

порівнянний вигляд; порівняння і аналіз показників, оцінка досягнутих 

результатів, виявлення причин розбіжностей по ним і чинників, що 

визначили величину показників; узагальнення результатів аналізу, 

розробка виводів і пропозицій по підвищенню ефективності 

виробництва, підрахунок ефективності від реалізації пропозицій. 

Методика включає весь арсенал методів і прийомів економічного 

аналізу, але особливе значення мають науково-обґрунтоване 

угрупування підприємств, вибір бази порівняння. Якщо завданням 

аналізу є визначення кращого підприємства, то як база порівняння 

виділяють комплекс показників, аналіз яких дозволяє всебічно вивчити 

результати роботи порівнюваних підприємств.  

Роботу виконанопідкерівництвом канд.екон.наук, доц.Чернати Т.М. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО – 

ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

А. Чернова, студентка гр. ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

У загальному розумінні потенціал - це сукупність наявних джерел, 

можливостей, засобів, запасів, які можуть бути приведені в дію і 

використані для вирішення певного завдання або досягнення певної 

мети у певній галузі. У вітчизняній економічній літературі термін 

«потенціал» у широкому розумінні трактують як можливості, наявні 

сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень 

потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних 

для чого-небудь. 

Основні ринкові ознаки потенціалу, котрі виражають поняття 

«потенціал підприємства»: потенціал фактично набуває значення 

поняття «ресурс»; характеризує рівень практичного застосування і 

використання наявних можливостей; орієнтується на розвиток.  

Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, 

розуміють мережу найсуттєвіших, стійких зв’язків між елементами. 

Більшість дослідників розглядає ресурсну структуру потенціалу, однак з 

урахуванням у ньому різної кількості складових. Є й значно ширші 

поняття структури потенціалу підприємства, доповнені описами систем 

збирання, обробки і використання інформації, досвіду господарювання 

тощо.  

Об’єктні складові пов’язані з матеріально-речовинною та особовою 

формою потенціалу підприємства. До них належить: інноваційний 

потенціал, виробничий потенціал, фінансовий потенціал та потенціал 

відтворення. 

Суб’єктні складові пов’язані із суспільною формою їх виявлення. 

Вони становлять передумову, загальноекономічний, 

загальногосподарський соціальний чинник раціонального споживання 

об’єктних складових. До суб’єктних складових потенціалу підприємства 

відносяться: науково-технічний, управлінський, маркетинговий 

потенціал, потенціал організаційної структури управління. На особливу 

увагу в структурі потенціалу підприємства заслуговують: трудовий, 

інфраструктурний та інформаційний потенціали.  

Існують три підходи до методики оцінки фінансово – виробничого 

потенціалу: ресурсний, результативний, результативно - ресурсний.  

Роботу виконанопідкерівництвом канд.екон.наук, доц.Чернати Т.М. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ  І РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В. Булушева, студентка гр. ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Виробничі ресурси підприємства - це фактори виробництва, що 

функціонують в замкнутому відтворювальному циклі підприємства. До 

виробничих ресурсів переважно відносять: основні засоби, оборотні 

кошти, трудові ресурси. 

Показники ефективності використання основних фондів 

поділяються на узагальнюючі і часткові. Узагальнюючі показники 

характеризують ефективність використання основних фондів в цілому 

по народному господарству, промисловості, галузі, об'єднанням і 

підприємствам. Часткові показники безпосередньо характеризують 

рівень використання окремих видів машин і устаткування, а також 

розкривають резерви подальшого поліпшення їх використання. 

Поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих 

потужностей промислових підприємств може бути досягнуто на основі 

підвищення інтенсивності використання виробничих потужностей і 

основних фондів, а також підвищення екстенсивності їх навантаження.  

Ефективність використання оборотних коштів характеризується 

системою економічних показників, насамперед оборотністю оборотних 

коштів.  Показники оборотності оборотних коштів можуть 

обчислюватися по всіх оборотних коштах, які беруть участь в обороті, і 

по окремих елементах. Фактори, що впливають на ефективність 

використання оборотних коштів, можна розділити на зовнішні, що 

роблять вплив незалежно від діяльності підприємства, і внутрішні, на 

які підприємство може і повинне активно впливати.  

Під продуктивністю праці слід розуміти його ефективність, 

плідність, тобто здатність конкретного праці виробляти в одиницю 

робочого часу певну кількість продукції. Зростання продуктивності 

праці є визначальним фактором збільшення валового національного 

продукту, національного доходу, зростання добробуту суспільства. 

Резерви зростання продуктивності праці - це можливість більш повного 

використання всіх факторів її підвищення. 

Ефективне використання виробничих ресурсів зумовлює 

максимальні результати діяльності промислового підприємства (обсяги 

виробництва та реалізації продукції, прибуток, рентабельність та інші).  

Роботу виконанопідкерівництвом канд.екон.наук, доц.Чернати Т.М. 
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ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Г. Мотовчі, студентка гр. ЕП-16, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В умовах глобалізації та євроінтеграції проблема підвищення 

ефективності інноваційної діяльності вітчизняних промислових 

підприємств набуває принципового значення, оскільки досвід успішних 

міжнародних компаній свідчить, що інновації забезпечують виключні 

конкурентні переваги, довгострокову дохідність та високі темпи 

розвитку, отже, є основним фактором економічного зростання 

національної економіки. Однак, існуюча фінансово-економічна криза, 

невизначеність ринкового середовища, при неефективному 

менеджменті промислового підприємства, спричиняють сповільнення 

інноваційної діяльності. За таких умов інновації залишаються джерелом 

розвитку лише теоретично та не знаходять своєї практичної реалізації. В 

зв’язку із цим особливого значення набуває стратегічне управління 

інноваційним розвитком підприємств. 

Дослідженню проблем стратегічного управління та теорії інновацій 

приділено значну увагу в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених: І. Ансоффа, В. Александрової, О. Амоші, А. Гриньова, П. 

Друкера, Н. Краснокутської, А. Портера, Й. Шумпетера. 

В умовах ринкової конкуренції з метою протистояння негативним 

впливам та підвищення конкурентного статусу на ринку, керівникам 

промислових підприємств необхідно чітко розуміти суть та елементи 

інноваційної стратегії. Крім того, формування виваженої інноваційної 

стратегії розвитку підприємства дозволяє йому збільшувати обсяги 

виробництва прибутку, зміцнити свої конкурентні позиції на ринку, 

наростити фінансовий капітал, а активізація інноваційних процесів в 

країні забезпечує конкурентоспроможність національної економіки. 

Стратегія управління інноваційною діяльністю повинна бути 

невід’ємною складовою загальної стратегії управління розвитком 

підприємства, а питання оцінки інноваційних стратегій має посісти 

ключове місце в процесі вирішення проблем стратегічного розвитку 

підприємства.   

Роботу виконанопідкерівництвом канд.екон.наук, доц.Чернати Т.М. 
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 

М.В. Мухіна, студентка гр.ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В системі перспективних розробок підприємства фінансова 

стратегія є основною. Це складна багатофакторно орієнтована модель 

дій і заходів, необхідних для досягнення поставлених перспективних 

цілей у загальній концепції розвитку в області формування і 

використання фінансово- ресурсного потенціалу підприємства.  

У найбільш загальному вигляді фінансова стратегія підприємства 

являє собою визначення економічної мети і результатів діяльності 

підприємства, обсягу ресурсів та забезпечення ними при заданій 

загальній стратегії підприємства. 

Поняття "фінансова стратегія" близьке до стратегічного 

менеджменту, тому що охоплює ті елементи управління підприємством, 

яким не приділяється достатньої уваги при визначенні і застосуванні 

загальної стратегії розвитку підприємства. Ефективна фінансова 

стратегія підтримує загальну стратегію підприємства, і є сполучною 

ланкою між довгостроковою метою, напрямом руху капіталу й 

оперативним управлінням. Крім того, фінансова стратегія обов'язково 

повинна включати систему комунікацій з усіма зацікавленими 

сторонами, систему винагород, і, як окремий елемент, внутрішню і 

зовнішню звітність. 

У зв'язку із зростанням ролі фінансових відносин в умовах 

мінливого ринкового середовища при розширенні функцій фінансових 

менеджерів, підвищенні інтенсивності їх праці та відповідальності, 

значення фінансової стратегії зростає. В умовах динамічного і 

складного розвитку економіки природним є трансформація такого 

параметру стратегії підприємства у фінансову. 

Необхідність виокремлення фінансової стратегії в самостійну 

частину загальної стратегії підприємства зумовлена: 

✓ диверсифікованістю діяльності великих підприємств через 

охоплення ними різних ринків, у тому числі - фінансових; 

✓ наявністю єдиної для всіх підприємств кінцевої мети при виборі 

стратегічних орієнтирів і їхньої оцінки - максимізації фінансового 

ефекту; 

✓ розвитком міжнародних і національних фінансових ринків для 

запозичення фінансових ресурсів та прибуткового розміщення капіталу. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доц. Камишникової Е.В. 
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

А.А. Чернова, студентка гр. ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Сучасна інвестиційна діяльність безпосередньо пов'язана з так 

званою портфельною теорією. Вона ґрунтується на тому, що більшість 

інвесторів обирають для своєї інвестиційної діяльності кілька об'єктів 

реального чи фінансового інвестування, тобто формують певну їх 

сукупність (інвестиційний портфель). 

Інвестиційний портфель - цілеспрямовано сформована сукупність 

об'єктів реального і фінансового інвестування, призначених для 

здійснення інвестиційної діяльності відповідно до розробленої 

інвестиційної стратегією підприємства. Основна мета формування 

інвестиційного портфеля може бути сформульована як забезпечення 

реалізації інвестиційної політики шляхом підбору найбільш ефективних 

і надійних інвестиційних вкладень. У процесі формування портфеля 

досягається нова інвестиційна якість: забезпечується необхідний рівень 

доходу при заданому рівні ризику.  

Основними варіантами типів інвестиційних портфелів є: 

1) агресивний портфель доходу; 

2) агресивний портфель росту; 

3) помірний портфель доходу; 

4) помірний портфель росту; 

5) консервативний портфель доходу;  

6) консервативний портфель росту. 

Основні принципи, що лежать в основі формування  

інвестиційного портфеля: 

✓ Забезпечення реалізації інвестиційної стратегії; 

✓ Забезпечення відповідності портфеля інвестиційних ресурсів, 

тобто перелік обираних об'єктів інвестицій повинен обмежуватися 

можливостями забезпечення їх ресурсами; 

✓ Оптимізація співвідношення дохідності та ліквідності, що 

означає дотримання визначених інвестиційною стратегією підприємства 

пропорцій між доходом і ризиком; 

✓ Оптимізація співвідношення дохідності та ризику - це 

дотримання визначених інвестиційною стратегією підприємства 

пропорцій між доходом і ліквідністю; 

✓ Забезпечення керованості портфелем - відповідність об'єктів 

інвестування кадровому потенціалу та можливості здійснення 

оперативного реінвестування коштів. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доц. Камишникової Е.В. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО 

ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ 

Д.Е. Стрижак, студентка гр.ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Сьогодні соціальна відповідальність корпорацій повинна 

проявлятися, в тому числі, і в витрачання частини своїх ресурсів на 

соціальний розвиток суспільства, діючи в таких сферах, як захист 

довкілля, захист інтересів споживача, цивільні права, охорону здоров'я, 

безпеку і т.д. Корпорації, володіючи значними ресурсами, все більше 

зацікавлені в їх ефективному використанні при створенні споживчої 

цінності, їх розвитку за рахунок встановлення взаємовигідних відносин 

з різними суб'єктами економіки, тим самим виявляючи корпоративну 

соціальну відповідальність (КСВ). 

В системі стратегічного управління організацією оцінка 

результативності та ефективності її діяльності в області КСВ дозволяє 

виявити відхилення в процесах її взаємодії зі стейкхолдерами, оцінити 

недоліки і можливості і своєчасно скоригувати як соціальну, так і 

корпоративну стратегію організації, орієнтовану на стійкість і успіх. 

Проте, оцінка результативності КСВ як багатозначного явища 

представляється складної і багатогранної проблемою. 

Результативність КСВ - це ступінь задоволення корпорацією 

потреб і очікувань стейкхолдерів відповідно до її філософії, з 

урахуванням встановлених державою і суспільством обмежень, 

галузевих особливостей, стадії життєвого циклу компанії та інших 

ситуаційних характеристик, що визначають максимально можливий 

(еталонний) в даний часовий період рівень активності компанії в області 

КСВ. Існує велика різноманітність підходів до оцінки КСВ. Одні з них 

засновані на зіставленні отриманих результатів з різного роду 

індикаторами, в інших використовуються оцінки якісних характеристик, 

що відображають вплив КСВ на різні сторони життя бізнесу, держави і 

суспільства. 

Зіставлення різних методик оцінки результативності діяльності 

корпорації в області КСВ дозволяє виявити їх обмеженість, складність 

застосування для оцінки КСВ корпорацій різних галузей, які 

перебувають на різних стадіях життєвого циклу. Оскільки оцінка її 

результативності повинна дозволяти враховувати потреби та очікування 

всіх стейкхолдерів і при цьому забезпечувати оцінку відповідності 

фактичних форм, видів і рівнів КСВ цим потребам і очікуванням, слід 

використовувати комплекс показників, що дозволяють враховувати 

різні чинники. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доц. Камишникової Е.В. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

В. А. Павлюк, студент гр. ЕП-19-М, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

В ринкових умовах господарювання забезпечення та підвищення 

конкурентоспроможності підприємницьких структур стає необхідною 

умовою їх функціонування. Для цього суб’єктам підприємництва 

необхідно орієнтуватися на постійні зміни у зовнішньому середовищі та 

постійно підвищувати ефективність своєї господарської діяльності, 

удосконалювати процес управління на підприємстві, використовувати 

нові підходи, методи та інструменти для визначення рівня їх 

конкурентоспроможності. Одним із таких інструментів є бенчмаркінг. 

Серед численних дефініцій терміна «бенчмаркінг» можна виділити 

визначення Д. Аакера, професора Каліфорнійського університету, який 

визначає бенчмаркінг як контрольні порівняння, що передбачають 

зіставлення результативності складників бізнесу фірми з іншими 

підприємствами. Великі корпорації, які успішно використовують 

методику бенчмаркінгу у своїй діяльності, надають такі його 

визначення, як процес ретельної оцінки вашої діяльності порівняно з 

кращими у своїй галузі компаніями, використання отриманих 

результатів, щоб відповідати їм і перевершити їх (Kaiser Associates); 

стандарт досконалості чи досягнень, порівняно з якими оцінюються 

відповідні показники (DuPont Fibers); пошук галузевих прикладів 

зразкової практики, які дають змогу досягти найвищих результатів 

(Xerox). 

Іноді конкурентоспроможність підприємства ототожнюють із 

конкурентоспроможністю його продукції, вважаючи, що це є головною 

передумовою успіху підприємства на ринку. Дійсно, це один із 

ключових факторів успіху підприємства на ринку. За умови сталого 

зовнішнього середовища і постійного вдосконалення якісних та цінових 

характеристик свого продукту рівень конкурентоспроможності 

продукції можна прийняти за конкурентоспроможність підприємства 

загалом. Але сучасна як національна, так і світова економіка 

відрізняється досить високим рівнем нестабільності, значним 

поширенням інтеграційних процесів, що приводить до необхідності 

коригування цілей підприємства, використання нових методів 

управління, і тому лише конкурентоспроможна продукція не 

відображатиме справжніх позицій підприємства. 

Робота виконана під керівництвом к.е.н., доц. Камишникова Е. В. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

А. А.Тихомиров, студент гр. ЕП-19-М, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

Нестабільна економіко-політична ситуація країни, а саме – велика 

конкуренція, падіння попиту на продукцію, падіння доходів населення - 

негативно впливають на діяльність будівельних організацій, що 

зумовлює доцільність дослідження специфіки підвищення ефективності 

діяльності будівельних підприємств 

В останні роки в Україні спотсерігається спад у будівельній 

діяльності. Порівняно із західноєвропейськими країнами матеріальна 

база України в 3-5 разів менша стосовно житла, в 4-5 разів щодо 

культури та спорту, удвічі щодо науки та в 5-6 разів щодо медицини. 

Фахівці вважають, що головною проблемою будівельної галузі України 

є недостатність позабюджетних інвестицій. 

Розширення перспектив будівельного комплексу пов’язане з 

вирішенням наступних питань: 

– ініціативне залучення різних форм власності;  

– використання новітніх будівельних технологій; 

– підвищення технічного рівня підприємств; 

– зростання будівельної галузі та підвищення її 

конкурентоспроможності; 

– швидке збільшення сировинної бази будівельного комплексу за 

рахунок використання відходів промислового виробництва; 

– більш ефективне погодження військового будівництва, 

районного планування відповідних територій і розміщення 

продуктивних сил;  

– створення конкурентного оточення на підрядному ринку, яке 

контролюється державою;  

– підвищення рівня спеціалізації будівельних організацій та на 

цій основі зростання технічного рівня і обсягів будівництва тощо. 

Одним із шляхів підвищення ефективності діяльності будівельного 

підприємства є випуск продукції, котра відповідає найвищим 

стандартам, виробляється з високоякісної сировини та матеріалів на 

якісному обладнанні із застосуванням новітніх технологій. Покращення 

якісних показників виробництва – одне з актуальних завдань нашої 

економіки, дієвий шлях підйому продуктивності праці, більш повного 

задоволення потреб людей, розумного використання ресурсів.  

Робота виконана під керівництвом к.е.н., доц. Камишникова Е. В. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБУТКОВИХ НАПРЯМКІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

БУДИНКІВ 

М.І. Шумейко, студент гр. ЕП-19-М, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

  Житлово-комунальне господарство є найбільш відсталим 

сегментом в економічній діяльності України. Воно знаходиться у вкрай 

важкому становищі, про що свідчить високий рівень технічного зносу 

основних засобів, інфраструктурних елементів і об’єктів.   

 У теперішній час система регулювання тарифної політики не 

створює умови для інвестиційних надходжень у комунальну 

інфраструктуру. Залишаються проблеми пов’язані з системою 

управління підприємствами та регулюванням тарифів, процедура 

формування яких є непрозора та незрозуміла потенційному інвестору. 

Наразі формування тарифу відбувається за формулою: Т = В + П, де Т – 

тариф за надану послугу; В – витрати; П – прибуток підприємства. Такі 

умови зовсім не підштовхують підприємства ЖКГ до зниження 

собівартості послуг, оскільки зниження собівартості призведе до 

відповідного зниження тарифу, зниження тарифу в свою чергу призведе 

до зменшення частки прибутку в ньому, якщо він розраховується як 

відсоток від витрат підприємства. У такій ситуації підприємства 

навпаки будуть збільшувати собівартість послуг, які вони надають. А 

при підвищенні тарифів можна зіткнутися із прискоренням 

заборгованості платежів.   

 Визріла необхідність масштабних інституційних перетворень у 

житлово-комунальному секторі та широкого залучення в цей сектор 

приватного капіталу. Підтвердженням цього може слугувати 

позитивний зарубіжний досвід Франції, Англії, Німеччини. Одним із 

актуальних питань сьогодення є створення сприятливих умов за 

допомогою ефективних напрямів та інструментів для забезпечення 

сталого розвитку житлово-комунального господарства та подальшої 

інтеграції України в Європейський Союз. Зважаючи на вище сказане, на 

нашу думку, для поліпшення ситуації яка склалася на сьогодні в ЖКГ 

необхідно проводити активну роботу в напрямку залучення приватного 

сектору в цю сферу. Це дасть можливість за рахунок його коштів 

провести технічне переозброєння підприємств ЖКГ, запровадити 

інноваційну модель їх розвитку, сформувати та встановити економічно 

доцільні тарифи, підвищити якість житлово-комунальних послуг при 

економічно доцільному рівні витрат. 

Робота виконана під керівництвом к.е.н., доц. Камишникова Е. В. 
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СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РИНКІВ ТОВАРІВ ТА 

ПОСЛУГ 

І.А. Радченко, студент групи ЕП-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Ринок - це місце, де в сучасній економічній системі здійснюються 

всі господарські операції. Високі комерційні ризики, регулювання 

ринкових процесів на різних рівнях управління,  вивчення попиту та 

пропозиції, ціноутворення, аналіз ресурсів і їх використання - все це 

вимагає організації постійних і глибоких статистичних досліджень 

ринкового механізму. 

Статистика дає змогу побачити стан ринку, охарактеризувати його 

структуру і динаміку, оцінити його коливання, виявити комплекс 

ринкових факторів і побудувати прогнози його подальшого розвитку.    

Ринок товарів (продуктів і послуг) складається з самостійних, але 

зв'язаних між собою ринків: засобів виробництва ( субринки природної 

сировини, сільськогосподарських продуктів і промислової продукції); 

предметів споживання (продовольчі і непродовольчі товари); послуг 

виробничого характеру та споживчих послуг. У свою чергу кожний з 

цих ринків підрозділяється на декілька локальних ринків – ринків 

окремих товарів. 

Це різноманіття напрямів дослідження потребує формування 

системи показників, які, як правило,  групуються  у п’ять розділів, 

кожен з яких характеризує певний ринковий процес. 

Методологія статистики ринку товарів і послуг використовує весь 

арсенал теорії статистики.  Велике значення у статистичному 

дослідженні ринку має використання абсолютних і відносних 

показників, особливо відносних величин структури, координації, 

динаміки і порівняння. Важливу роль відіграє метод угруповань, які 

використовуються для сегментації ринку і виділення однорідних груп 

підприємств. Одним з найбільш поширених методів аналізу є побудова 

різних індексів. Для виявлення тенденцій будуються динамічні ряди, 

вивчаються сезонні коливання ринку і виявляється тренд.  

З метою прогнозування ринкових процесів використовують 

кореляційно-регресійний аналіз, метод головних компонент, кластерний 

аналіз та інші методи багатовимірного аналізу.  

Різноманіття методів, використовуваних показників оцінки ринку з 

одного боку ускладнює процес аналізу, а з іншого - дає гнучкість при 

виборі методики, тому при виконанні статистичного дослідження 

необхідне комплексне їх застосування.   

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Александрової  Р.А. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

В УКРАЇНІ 

М. Власов, учень 10 класу ОШ № 57 

 

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки, значну роль і в 

Україні і у всьому світі відіграє малий бізнес. Саме він сприяє швидкій 

структурній перебудові економіки, насичує ринок товарами та 

послугами, максимізує зайнятість всього працездатного населення. 

За даними держкомстату України за 2018 рік на малий бізнес 

припадає  94,3 %  всіх зареєстрованих підприємств, серед яких доля  

мікропідприємств в середньому складає 86%.  На малих підприємствах 

працює 27,5 % всього зайнятого населення країни. Найбільш 

привабливими видами діяльності є сфера послуг, зокрема торгівля . 

На жаль, доля малого бізнесу в об’ємі реалізації продукції, товарів 

та послуг становить  лише 25,1% від загального обсягу реалізації і 12-

14% від ВВП. 

Аналізуючи середню кількість працюючих на підприємствах, 

відносно законодавчих критеріїв визначення категорій суб’єктів 

підприємництва, можна зазначити, що вирішальним стимулом розвитку 

малого підприємництва є спрощена система оподаткування.  

Однак,  малому  бізнесу потрібна допомога як з боку держави, так і з 

боку населення, бо в сучасних умовах за територію України виїхало 

майже 4 млн. українців, а це в частості амбіціозні молоді люди, за 

допомогою яких малий бізнес отримав би величезну підтримку. 

        На наш погляд  необхідно створити  цілісну  систему державної 

підтримки малого бізнесу, яка може здійснюватися в різних формах: 

       1) Захист на рівні законодавства, яке повинно бути стабільним, 

прозорим і зрозумілим.  

2) Гарантована допомога малому бізнесу в отриманні державних 

замовлень.  

3) Дешеві кредити малому бізнесу. Вже зараз, з 2020 року в Україні 

плануються «дешеві кредити» в розмірі 1,5 млн.грн. на 5 років, а також 

під 5% для нового і діючого бізнесу, який створює мінімум 2 робочих 

місця.. 

4)  Податкові пільги малому бізнесу.  

5)  Юридична допомога. 

6) Створення матеріально-технічних умов малому бізнесу, а саме, 

бізнес-інкубаторів, які  дозволяють починаючому бізнес отримати офіс з 

усім необхідним обладнанням та меблями і   виробничі площі. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Александрової Р.А. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОДУКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК 

М.В. Мухіна, студентка гр.ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Продукти інтелектуальної діяльності формують специфічний 

ринок, який називається ринком інтелектуальної власності. На ньому 

продукти інтелектуальної діяльності виступають в якості певних 

товарів, які можна продати, придбати, отримувати від них прибуток 

тощо. Інтелектуальні продукти можуть створюватися як на 

підприємствах, так і в науково-технічних організаціях. У зв’язку з цим 

особливості їх комерціалізації будуть різними. 

Маркетинг об'єктів інтелектуальної власності має яскраво 

виражену специфіку. Він суттєво відрізняється від маркетингу товарів й 

послуг у класичному розумінні та вимагає особливого підходу до 

дослідження ринку об'єктів інтелектуальної власності. Потенціал 

нововведення може виникнути на будь-якій стадії наукового процесу: 

фундаментальних або прикладних досліджень, у процесі дослідно-

конструкторських робіт, на стадії інженерної підготовки виробництва. 

Маркетингова середа науково-технічної організації складається з 

мікро- та макросередовища. Мікросередовище включає в себе аналіз 

постачальників, конкурентів, контактних аудиторій, клієнтів. 

Макросередовище містить опис економічних, науково-технічних 

факторів, факторів природного середовища, а також сегментування 

ринку науково-технічної продукції. 

Клієнтами науково-технічної організації є, як правило, виробничі 

підприємства. Науково-технічній організації необхідно виявити фактори 

як сприйнятливості, так й несприйнятливості підприємствами 

результатів контрактних досліджень. Фактори природного середовища 

створюють передумови підвищення попиту на результати НДДКР, 

оскільки дефіцит ресурсів, їх подорожчання визначають попит на 

матеріало- та енергозберігаючі технології.  

Основна маса нововведень створюється безпосередньо на 

промислових підприємствах. Розробляючи нову технологію, 

підприємство, як правило, не ставить за мету продавати результати 

розробок на сторону. Головним є впровадження їх у виробничому 

процесі та реалізація готових продуктів на ринку. Для цього компанією 

використовується специфічна стратегія - впровадження та просування 

інноваційного продукту на ринку. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доц. Потапової Н.М. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

В.А. Павлюк, студентка гр. ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Сучасний ринок інтелектуального продукту створюється в 

результаті спільної праці винахідників та підприємців. Саме 

інтелектуальний продукт створює конкурентні переваги для економіки 

країни у глобалізованому просторі. Виробництво інтелектуального 

продукту стає основною умовою для економічного зростання в Україні. 

Слабкість правових та соціальних інституцій в Україні не дозволяє 

підприємцям продуктивно співпрацювати. Тому з‘являються 

позалегальні форми ведення бізнесу не лише на товарному ринку та 

ринку послуг, а й на ринку інтелектуального продукту, які підмінюють 

собою правовий порядок. 

Суспільство сьогодні потребує впровадження новітніх технологій у 

виробництво. Найбільш перспективними інноваційними напрямами для 

України є інформаційні технології, енергозбереження, альтернативні та 

відновлювальні джерела енергії, а також сфера біотехнологій. 

Найважливішим елементом інноваційного процесу є комерціалізація 

технологій, оскільки вона передбачає процес перетворення результатів 

науково-технічної діяльності на товар та подальшої їх реалізації в 

промислових масштабах. 

Важливим для розуміння інституціонального середовища є точне 

тлумачення тіньових та нетіньових інститутів. Нелегітимні інститути 

можуть не суперечити законові й бути відкритими, тобто цілком 

легальними. Так, оптимізація податкових виплат, посередництво при 

зменшенні заборгованості підприємств бюджетам усіх рівнів є 

легальними інструментами функціонування інституту підприємництва, 

одна частина якого діє як тіньова, а інша - як «прозора». 

Інституціональне середовище піддається постійній трансформації, 

що пов'язано з інституційними змінами, зумовленими невідповідністю 

між наявними інститутами і зміненими умовами, зовнішнім 

середовищем. Трансформація інституціонального середовища базується 

на запровадженні інституціональних технологій. Інституціональні 

технологи - це технології, пов'язані з генерацією (проектуванням, 

вирощуванням), а також імпортом нових інститутів, здатних 

забезпечити зниження трансакційних витрат функціонування 

економічної системи. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доц. Потапової Н.М. 

 

 

 



21  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Д.Е. Стрижак, студент гр. ЕДПР-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Земельні ресурси, будучи основою національного багатства, 

основним потенційним джерелом економічного зростання країни, в силу 

своїх природних та економічних властивостей, є особливим об'єктом 

соціально-економічних і суспільно-політичних відносин. 

Ефективність управління земельними ресурсами слід визначати в 

соціально-економічній системі з урахуванням використання первинних 

(природні і трудові ресурси) і вторинних (матеріальне виробництво, 

інформаційні ресурси) факторів виробництва. 

Ефективність системи управління земельними ресурсами 

обумовлена: відповідністю завдань управління державним і 

регіональним законодавствам; системою взаємодії виконавчих і 

законодавчих органів влади; укомплектованістю кадрами органів 

управління; ступенем кваліфікації фахівців (управлінців і виконавців); 

забезпеченістю картографічними матеріалами необхідного масштабу; 

наявністю даних повсюдної інвентаризації земель, землеустрою, 

кадастру, моніторингу земель і їх охорони; рівнем автоматизації 

ведення процесу управління і ведення державного земельного кадастру; 

можливістю адаптації використовуваних геоінформаційних систем до 

умов об'єкта управління. 

Складність аналізу системи управління земельними ресурсами 

обумовлює необхідність застосування різних методів дослідження. В 

умовах ринкової економіки і недостатнього фінансування найбільш 

доцільно застосування функціонального методу, що дозволяє в динаміці 

розвитку процесів виробництва і формування управління земельними 

ресурсами отримувати очікувані результати. 

При аналізі вже функціонуючої системи управління більш 

доцільно використовувати метод аналізу цілей, де головним об'єктом 

дослідження є завдання, цілі системи і порядок їх досягнення. Цей 

метод направлений, в кінцевому рахунку, на створення організаційної 

системи, здатної шляхом координації діяльності різних виконавців 

забезпечити досягнення поставленої мети. На практиці ці методи 

можуть бути використані в різному поєднанні в залежності від 

конкретних природних, соціальних і економічних умов регіону, 

ефективності створення та функціонування системи управління. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доц. Потапової Н.М. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

Є. Коваленко, студентка групи ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Сьогодні забезпечення якості в діяльності підприємства відіграє 

роль пріоритетного фактора, що створює справжню цінність для 

суспільства і людини, а також формує конкурентну перевагу в умовах 

посилення конкуренції при різних політичних, економічних ситуаціях 

як в період фінансової кризи, так і в періоди економічного зростання.  

Є досить велика кількість проблем, пов'язаних з низькою 

конкурентоспроможністю українських підприємств, які гальмують 

подальший розвиток економіки України. Тому дослідження 

стратегічного розвитку вітчизняних підприємств по досягненню 

конкурентоспроможності на основі ефективних методів менеджменту 

якості (ММЯ) в довгостроковій перспективі, можна застосувати на 

практиці, досить актуально. Однак сьогодні теоретичних, 

методологічних і практичних розробок з наукового напряму, 

пов'язаного із застосуванням ММЯ для підвищення 

конкурентоспроможності, ще недостатньо. 

Відповідно до теорії ефективної конкуренції більш 

конкурентоспроможними підприємствами є ті, в яких краще і 

оптимальніше організована діяльність і використання ресурсів за 

чотирма групами. Перша група включає ефективність управління: 

економічність за витратами, раціональність основних фондів, висока 

технологія і організація праці. Друга група містить фінансові складові: 

оборотні кошти, фінансова незалежність, ліквідність, рентабельність. 

Третя група містить показники управління збутом, просування на 

ринку, реклами і мотивації. У четверту групу входять показники: якості 

ціни товару. Такий підхід дає можливість об'єктивно встановити 

положення підприємства на ринку. 

В даний час не стільки для підприємств, скільки для економіки 

країни в цілому важливо раціональне застосування і вибір методів 

стандартизації та уніфікації, управління якістю продукції, методів 

оцінки надійності виробів, методів оцінки економічної ефективності 

стандартизації, надійності та технічного контролю.  

Роботу виконано під керівництвом доцента, к.т.н. Псарьової І.С. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУЧАСНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ 

В.А. Павлюк, студент гр. ЕП-19-М, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

Сучасна практика господарювання вимагає вдосконалення бізнес-

процесів, підвищення ефективності здійснення витрат. Відбувається їх 

деталізація з одного боку, та ускладнюється управління – з іншого. У 

зв’язку з цим виникає необхідність створювати спеціалізовані відділи, 

наприклад, пропонують відокремлювати відділ бюджетування, 

контролінгу тощо. Управління витратами, таким чином, виступає 

предметом особливої зацікавленості, а тому існує необхідність 

уточнення їх класифікації.   

Суть класифікації витрат з погляду управління – це виділення тієї 

їх частини, на яку може вплигути суб’єкт управління. Тому, з позицій 

менеджменту, класифікація витрат має будуватися з урахуванням 

суб’єктів і мети управління. Залежність класифікації витрат від мети 

управління визнають практично всі автори, що вивчають цю проблему. 

В основу класифікації повинен бути покладений принцип потреб 

управління, який можна сформулювати як «різні класифікації для 

здійснення різних функцій управління».  

Амортизаційні витрати, як джерело відновлення основних фондів 

підприємства, та заробітна плата для працівників – посідають важливе 

значення. Але в той же час – несплата заробітної плати для робітника 

має суб’єктивно важливіше значення, ніж відрахування коштів на 

підтримку функціонування станків, машин та інших основних засобів. 

Керівнику необхідно комбінувати чинники витрат та визначати їхній 

вплив на кінцевий результат діяльності підприємства залежно від цілей, 

які поставлені. Тобто можемо виділити загальний принцип скорочення 

витрат за необхідності виживання на ринку – забезпечення необхідного 

рівня задоволення вимог працівника та потреб роботодавця на 

відтворення.  

Проблема управління витратами в кризових умовах полягає в 

необхідності обирати шляхи їх скорочення. Пріоритетність здійснення 

витрат на підприємстві для роботодавця та найманого робітника наочно 

можна зобразити матрицею, комбінація значень якої показує можливі 

варіанти скорочення статей витрат за елементами. Здійснення витрат на 

науково-технічні розробки, вдосконалення управління дасть можливість 

підприємству після кризи, в період відновлення економіки, ефективно 

працювати, випереджаючи конкурентів.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., ст.викл. Маматова Л.Ш. 
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УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

В. А. Павлюк, ст. гр. ЕП-19-М, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

На сучасному етапі економічних перетворень проблема 

ефективного управління людським капіталом на підприємствах не 

викликає сумніву у своїй актуальності. Менеджмент підприємств 

сьогодні потребує такої системи показників, яка зможе пояснити та 

передбачати ріст вартості та продуктивності праці робітників у 

стратегічному аспекті. Традиційні кількісні показники направлені на 

визначення витрат праці, обсягу можливостей робітників та часу в 

короткостроковій перспективі. Доповнення названих показників 

якісними характеристиками (задоволеність працівників, підготовленість 

персоналу, ступінь мотивованості персоналу та інше), які створюють 

основу людського капіталу, дозволяє керівникам підприємств 

концентрувати свої зусилля на цінностях, знаннях та реакціях людей 

відповідно до стратегії. Підприємства, які визнають цінність людського 

фактора та ставляться до нього як до капіталу, до ресурсу, який працює 

на підвищення економічної вартості, за статистикою, є найбільш 

перспективними. Людський капітал, на відміну від матеріальних 

активів, головним чином направлений на створення довгострокової 

вартості підприємства й відповідно тісно пов'язаний із його стратегією.  

Сьогодні для підтримки конкурентоспроможності своєї продукції 

підприємству необхідна формалізована стратегія, яка забезпечує такі 

переваги: скорочення строків прийняття рішень; формування основи 

для побудови ефективної структури управління; створення умов для 

делегування повноважень та відповідальності на нижчі рівні управління 

компанією. 

Для виявлення ступеня впливу людського капіталу на показники 

ефективності діяльності підприємства необхідно оцінювати також 

ефективність його використання, оскільки високий рівень людського 

капіталу не означає, що його буде застосовано у виробництві. 

Нефінансові показники людського капіталу в збалансованій 

системі показників є відправною точкою нового менеджменту, роль 

якого полягає в трансформації концепції та стратегії підприємства в 

площину короткострокових фінансових цілей та показників. 

Синергізм усіх нефінансових показників людського капіталу 

дозволяє узгодити стратегічні цілі підприємства завдяки причинно-

наслідковим зв'язкам із річним розподілом ресурсів за допомогою 

бюджетів підрозділів підприємства.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., ст.викл.Маматова Л.Ш. 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В. А. Павлюк, ст. гр. ЕП-19-М, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

Сьогодні суспільна увага та сподівання багатьох країн спрямовані 

на корпоративну соціальну відповідальність (КСВ), а тому взаємини 

бізнесу і влади активно обговорюються щодо механізмів регулювання 

та можливості громадського контролю на засадах прозорості та 

відкритості.  Об’єктивними причинами актуалізації КСВ є існуюча 

ситуація з конкурентоспроможністю в країні, яка загрожує остаточно 

підірвати позиції національних виробників не лише на зовнішніх, але і 

на внутрішньому ринку. Вирішенню цих національних проблем не 

сприяє технологічне відставання України та відтік 

висококваліфікованих фахівців за кордон. Все це потребує знання 

сучасних економічних технологій та налагодження дієвого урядового 

механізму задля вирішення стратегічних завдань. 

Переважна більшість вітчизняних компаній, які виходять на 

міжнародні ринки підкреслює, що діяльність в області корпоративної 

соціальної відповідальності є критично важливим елементом 

стратегічного управління, а чинні на глобальному рівні підвищені 

стандарти соціальної відповідальності господарюючих суб'єктів 

показують наскільки корпоративна соціальна відповідальність може 

бути успішною і прибутковою в довгостроковій перспективі. 

Впровадження та дотримання принципів КСВ в діяльності 

компаній є як соціальною, так і економічно обґрунтованою 

необхідністю, що дозволяє досягати наступних результатів: покращення 

результатів комерційної діяльності; підвищення рівня репутації 

компанії; зміцнення ділових відносин із партнерами по бізнесу; 

сприяння підвищенню можливостей щодо залучення і утримання 

кваліфікованих кадрів в умовах їх гострого дефіциту. 

 Підвищення конкурентоспроможності економіки України має на 

меті вирішення таких актуальних завдань як: об`єднання суспільства, 

покращення добробуту нації та наближення її до країн, що входять у 

інноваційне ядро світової економіки. У такому контексті КСВ може 

бути реалізована як комплекс стратегічних підходів, процедур та 

програм, інтегрованих у процеси прийняття управлінських рішень на 

всіх рівнях та відображають відповідальність бізнес структур за 

результати і майбутні наслідки своєї діяльності. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., ст.викл. Маматова Л.Ш. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

Е.М. Тормишева, студентка гр. ЕП-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Організація оплати праці складається з наступних основних 

елементів: встановлення тарифної системи, нормування праці, 

формування фонду оплати праці, визначення форми і системи 

заробітної плати. Основне завдання організації зарплати полягає в тому, 

щоб поставити оплату праці в залежність від його колективу та якості 

трудового внеску кожного працівника і тим самим підвищити 

стимулюючу функцію вкладу кожного. 

В сучасних умовах правильно організувати заробітну плату на 

підприємстві неможливо без її основного елементу - нормування праці, 

що дозволяє встановити відповідність між обсягом витрат на працю і 

розміром його оплати в конкретних організаційно-технічних умовах. 

Перші два елементи організації заробітної плати - нормування 

праці і тарифна система - не визначають порядок нарахування 

заробітної плати. Вони являють собою базу для встановлення розміру 

заробітної плати. 

Тарифна система-сукупність нормативних матеріалів, за 

допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників 

залежно від кваліфікації працівників, складності робіт, умов праці. 

Існують дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Погодинна 

форма характеризується тим, що заробітна плата працівнику 

нараховується залежно від кількості відпрацьованого відповідно до  

табельного урахування часу і встановленої тарифної ставкою або 

окладом. Відрядна форма оплати праці дозволяє встановити розмір 

заробітної плати в залежності від обсягу виконаної роботи, який може 

бути визначений в кількості операцій, виробів і т. д. 

Система заробітної плати характеризує взаємозв'язок елементів 

заробітної плати: тарифної частини, доплат, надбавок премій.  

В сучасних економічних умовах багато підприємств змушені не 

тільки зберігати, але й постійно «удосконалювати» системи оплати 

праці. Система оплати праці повинна бути гнучкою, стимулювати 

підвищення продуктивності праці, володіти достатнім мотиваційним 

ефектом. Зростання оплати праці не повинне випереджати темпів 

зростання продуктивності, ефективності. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

О. Мангуш, студент гр. ЕП-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

 Ринок праці в України є найскладнішим та найдинамічнішим 

складовим елементом ринкової економічної системи. Його стан 

безпосередньо залежить від загальної економічної ситуації, розвитку 

підприємництва, а також від традицій участі населення в економічній 

діяльності, можливостей вибору її видів та системи цінностей, які 

превалюють у суспільстві. Оскільки тут переплітаються не лише 

інтереси працівників і роботодавців, а й віддзеркалюються всі 

соціально-економічні, політичні, демографічні та інші процеси у 

суспільстві 

Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення 

належать до соціально-економічних параметрів, що визначальним 

чином впливають на суспільний розвиток і конкурентоспроможність 

національної економіки. З одного боку, ринок праці – елемент 

економічної системи, від якого залежать вектор і темпи 

макроекономічної динаміки, а з іншого – він опосередковує вплив 

макроекономічної політики та макроекономічного розвитку на добробут 

населення та стан багатьох соціальних процесів, зокрема забезпечує 

розподіл винагороди за працю. Ринку праці належить важлива роль у 

забезпеченні успіху ринкових реформ. 

Головним індикатором стану ринку праці країні є рівень 

безробіття, який відображає ступінь відповідності між пропозицією 

робочої сили та попитом на неї і належить до переліку основних 

макроекономічних показників. Професійно-кваліфікаційним 

дисбалансом робочої сили  та неоднорідністю кон’юнктури. У деяких 

регіонах вона є трудонадлишковою . 

 Отже, сучасний ринок праці характеризується наступними 

негативними тенденціями, а саме: зниженням рівня зайнятості 

населення, зростанням кількості безробітних, професійно-

кваліфікаційним дисбалансом та неоднорідністю кон’юнктури на ринку 

праці, постійно зростаючою кількістю переселенців та складнощами у їх 

працевлаштуванні відповідно до досвіду роботи чи освіти, що потребує 

подальшого дослідження. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

К.В. Чехленок, студ.гр. МК-17 ДВНЗ «ПГТУ» 

 

Облік заробітної плати – одна з найважливіших і складних ділянок 

роботи, що займає одне з центральних місць у всій системі обліку на 

підприємстві, оскільки потребують точних і оперативних даних, у яких 

відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, 

категорії робітників.  

Найважливішими завданнями організації обліку оплати праці є 

забезпечення у встановлені терміни проведення розрахунків з оплати 

праці, забезпечення своєчасності і правильності віднесення суми 

нарахованої заробітної плати і відрахувань на собівартість продукції, 

забезпечення контролю за дотриманням кількісного складу працівників, 

використанням робочого часу й додержанням трудової дисципліни, 

групування показники для цілей оперативного контролю та складання 

необхідної звітності, а також ведення розрахунків із бюджетом щодо 

утриманих податків і Пенсійним фондом щодо нарахування єдиного 

соціального внеску. 

Аналіз проблеми показав, що вдосконалення обліку оплати праці 

на підприємстві вимагає зміни таких елементів:  удосконалення наявної 

системи організацію документообігу; зміни наявної системи оплати 

праці; удосконалення чинної моделі аналітичного обліку; автоматизації 

обліку; зміна форми оплати праці. 

Отже, в сучасних умовах облік заробітної плати займає одне з 

центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Для 

досягнення основних завдань обліку оплати праці виникає необхідність 

створення як найбільш зручного організаційного, кадрового та 

інформаційного забезпечення.  

Пропонується вдосконалити облік оплати праці шляхом: аналізу і 

вдосконалення наявної системи організацію документообігу; зміни 

системи оплати праці на більш орієнтовані на мотивації, запровадження 

гнучких форм та систем оплати праці; вдосконалення чинної моделі 

аналітичного обліку, виходячи з власних потреб підприємства; 

впровадження автоматизованої системи обробки облікової інформації, 

що дозволить скоротити час розрахунків і обліку оплати праці та з 

найменшими затратами у визначенні терміни одержати інформацію 

тощо. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ 

О.О. Бєлоконєв, студ.гр. МК-17 ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Ринок праці – особлива економічна категорія, яка охоплює 

оплачувану зайнятість, до якої належать претенденти на робоче місце і 

всі зайняті, крім тих, що навчаються, і домашніх працівників, які ведуть 

натуральне господарство. Як економічна категорія ринок праці є 

складною системою відносин щодо обміну індивідуальних здібностей 

до праці на фонд життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої 

сили і розміщення працівників у системі суспільного поділу праці за 

законами товарного виробництва і обігу. Суб'єкти ринку праці — 

працедавці та наймані працівники  

 Пропозиція визначається рівнем заробітної плати, освіти й 

кваліфікації, умовами праці, профспілковим захистом, релігією, 

податковою системою, міграцією населення. Співвідношення між 

попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці визначає рівень 

зайнятості та проявляється у ринковій ціні робочої сили — заробітній 

платі. 

Останніми роками ринок праці України перебуває у стані 

трансформації, що супроводжується окремими негативними наслідками, 

зокрема пов’язаними із зниженням продуктивності праці, погіршенням 

умов зайнятості, поширенням сегменту нестандартної зайнятості тощо. 

Значними є прояви професійно-кваліфікаційного дисбалансу попиту та 

пропозиції на національному ринку праці, збільшення навантаження на 

регіональні ринки праці, зростання рівня безробіття та соціальної 

напруги в країні. 

Враховуючи cучасний стан ринку праці в нашій країні можна 

виділити наступні напрямки для його покращення: удосконалення 

моніторингу ринків праці та освіти; розширення можливостей для 

нарощення конкурентоспроможності робочої сили; створення умов для 

збереження і розвитку виробничого, освітнього потенціалу 

конкурентоспроможних закладів професійно-технічної освіти; 

забезпечення можливості практичного застосування кваліфікацій, 

отриманих у рамках неформального навчання; створення передумов для 

активізації участі бізнесу у формуванні сучасних компетенцій, які 

відповідатимуть потребам робочих місць, шляхом запровадження 

незалежної кваліфікаційної атестації, участі у підготовці, реєстрації та 

ліцензуванні навчальних програм для навчальних закладів. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В 

УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

О. Сидоренко, студент гр. ЕП-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В умовах переходу від індустріального до інформаційного 

технологічного способу виробництва і споживання в умовах 

подальшого поглиблення і розвитку концентрації, кооперації та 

інтеграції суспільного виробництва, його функціонування на принципах 

мережевої організації цивілізовані соціально-трудові відносини повинні 

здійснюватися на основі регулюючого впливу суспільства, держави та 

інших регулюючих механізмів. Формування цивілізованих соціально-

трудових відносин є стратегічним напрямком гуманізації соціально-

економічного розвитку в інформаційному технологічному способі 

виробництва і споживання. 

Формуючись в суспільній свідомості, ті чи інші соціально-

економічні цінності, інтереси і потреби можуть, як збігатися, так і не 

збігатися з об'єктивними соціально-економічними інтересами 

суспільства і держави. Вирішення соціально-економічних протиріч як 

механізму процесів гуманізації соціально-трудових відносин 

відбувається наступним чином. Спочатку формуються нові напрямки, 

або гуманізації, або дегуманізації таких відносин, які поступово 

переходять кордон склалися в той чи інший історичний період системи 

соціально-трудових відносин. Потім трансформація переноситься з 

окремих суб'єктів і об'єктів на всю модель суспільних соціально-

трудових відносин, які в подальшому зміцнюються як норми і є 

наслідком зміцненні домінанти цінностей, інтересів і потреб правлячих 

еліт і провідних продуктивних класів суспільства. Гуманізація 

соціально-трудових відносин в різних державах мала історичну 

національну і іншу специфіку. Процеси гуманізації і дегуманізації цих 

відносин мають динамічний характер. Система набуває тенденцію 

переважного соціально орієнтованого характеру під впливом 

політичних, економічних, соціальних факторів. 

Тенденції розвитку соціально-трудових відносин адекватно 

розвиваються разом з гуманістичною, соціальною спрямованістю 

цінностей, інтересів і потреб правлячих еліт, роботодавців і працівників. 

В цьому випадку формуються необхідні об'єктивні передумови для 

поступального динамічного процесу соціально-економічного розвитку 

шляхом інновацій, гуманізації та соціального прогресу. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача  

Мутерко Г.М. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В УКРАЇНІ  

Т.О. Кустря, студент гр. МК-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Продуктивність праці – це здатність конкретної праці створювати 

певну кількість продукції за одиницю робочого часу. Продуктивна 

праця як компонент концепту гідної праці передбачає високий рівень 

віддачі для всіх сторін соціально-трудових відносин. 

Згідно з дослідженнями, більшість українців докладають максимум 

зусиль для  створення резерву на «чорний день», посилаючись на дані 

дослідження IMAS International, проведеного за підтримки Erste Group. 

Приблизно 68% українців вважають заощадження важливими, що 

зближає їх з австрійцями й сербами (69% громадян цих країн вважають 

заощадження важливими).  Відповідальніше до заощаджень ставляться 

тільки румуни й угорці (83% і 85% громадян, відповідно, прагнуть 

накопичувати гроші). Національністю, що найбільш легковажно 

ставиться до формування заощаджень, є чехи, де цей показник 

становить усього 57%. Що ж до обсягу заощаджень, то в Україні вони 

становлять всього 9,2% від сукупних витрат. Для порівняння: у 

Швейцарії в заощадження йде приблизно 17,1%, у Німеччині - 16,7%, 

Словенії - 16,4%, Австрії - 16,3%, Іспанії - 10,2%.  

Необхідною умовою підвищення продуктивності праці є ефективна 

зайнятість населення. Реалізація курсу на модернізацію економіки 

неможлива без забезпечення ефективної зайнятості, основою якої є: 

досконала організація праці; раціональне використання знань, умінь і 

навичок працівника; висока заробітна плата; безперервний професійний 

розвиток; можливість професійного зростання і підвищення 

кваліфікації; мотивація працівників до високоефективної праці; 

безпечні умови праці. Під розвитком персоналу необхідно розуміти 

сукупність організаційно-економічних заходів підприємства у сфері 

навчання персоналу, його перепідготовки і перекваліфікації.  

Отже, проаналізувавши стан продуктивності праці в Україні, 

можна визначити основні шляхи підвищення продуктивності праці в 

Україні: підвищення технічного рівня виробництва на основі залучення 

інвестиційних процесів; розвивати високотехнологічне виробництво із 

високою доданою вартістю; створити прозору систему стимулювання 

всіх форм зайнятості; впровадити преференції під час створення нових 

робочих місць.  

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ 

Г.Є. Жураковська, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Проблема безробіття молоді є першочерговою серед економічних 

та соціальних проблем ХХI століття, оскільки одним із визначних 

факторів економічного та соціального розвитку будь-якої країни є 

соціокультурне та професійне становлення саме молоді.  

Дані Міжнародної організації праці свідчать, що проблема 

зайнятості та працевлаштування молоді набула глобальних масштабів. 

Молодіжне безробіття складніше та небезпечніше за доросле 

своїми наслідками. Молодь – дуже вразлива суспільна категорія. Не 

сформовані психічно, морально та соціально, молоді люди гірше 

пристосовуються до змін економіки, за відсутності можливості гідно 

забезпечити життя, здатні вдатися до злочинної діяльності або 

соціальних вибухів, наприклад, революцій чи повстань.  

Серед причин молодіжного безробіття в Україні можна виділити 

такі: небажання роботодавців приймати на роботу недосвідчену та 

некваліфіковану молодь; відсутність дійових стимулів для роботодавців 

при працевлаштуванні молоді; суттєвий розрив між програмами 

навчання у ВНЗ і потребами підприємців; низькі офіційні зарплати для 

молодих працівників, які пропонуються на робочих вакансіях. 

Рівень безробіття в Україні серед осіб віком від 15 до 70 років 

становить 338 163 осіб. В Україні, за методологією Міжнародної 

організації праці рівень безробіття молоді у 2019 році (особи 14-35 

років) склав 100 398 осіб. У загальній чисельності безробітних 29,84 % 

становить молодь, а це 6,5 % від загальної кількості молоді і 4,2 % від 

загальної кількості економічно активного населення України.  

Найвищий рівень зайнятості молоді у осіб 30-34 років, коли вже 

вирішена проблема першого робочого місця й особа вже досягла 

певного професійного рівня.  

Як показує проведений аналіз ринку праці відбувається постійне 

зростання безробіття серед молоді. Стабільне зростання безробіття 

серед молоді характерне не тільки для України але і для економічно 

розвинених країн світу. Світова фінансово-економічна криза справила 

негативний вплив на ринок праці молоді України, та країн ЄС наслідком 

якої стало збільшення кількості безробітних серед молоді.  

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ 

УКРАЇНИ 

Г.Є. Жураковська, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Працевлаштування молоді у сучасний період розбудови держави в 

Україні є одним з найбільш актуальних питань. Більшість молодих 

людей, особливо тих хто закінчують вищі навчальні вузи, задумуються 

про майбутню роботу. В першу чергу після закінчення молоді люди 

стикаються з такою проблемою, як відсутність досвіду, практичних 

навиків. По – друге з приходом молодої людини в ту чи іншу фірму 

його мало хто з працівників хоче навчати та передавати свій досвід. 

Молодь є специфічною соціально – економічною групою 

населення, яка потребує додаткових заходів підтримки на ринку праці. 

За статистикою найбільшу частку безробітних складають молоді люди 

віком до 35 років. В Україні задекларована державна підтримка молоді, 

яка реалізується у молодіжній політиці. Тому певна частина із 

вищенаведених напрямів державної політики не реалізовується на 

практиці належним чином. Отже, насамперед необхідно підвищити 

дієвість існуючих державних програм сприяння молодіжній зайнятості 

та забезпечити реальне здійснення кожного програмного заходу 

молодіжної політики України.  

Важливим чинником впливу на працевлаштування молоді має тип 

економіки країни. В командно-адміністративній економіці всі 

випускники забезпечувались роботою і мали пільги як молоді 

спеціалісти. Ринкова система господарювання не гарантує зайнятості 

молоді на ринку праці. Створення нових підприємств могло б зняти 

напруження на молодіжному ринку праці. Проте сучасна економічна 

база підприємництва досить вузька, це, пов’язано з економічною 

ситуацією, що склалася в країні, браком необхідних економічних знань, 

відсутністю стартового капіталу, несприятливими умовами 

оподаткування.  

Для вирішення проблем працевлаштування молоді необхідно 

вжити заходів щодо поліпшення діяльності державних органів у 

напрямках забезпечення зайнятості молоді, розробити та впровадити 

механізми фінансової та іншої підтримки підприємств, установ, 

організації, які створюють нові робочі місця. Більше уваги необхідно 

приділяти організації процесу працевлаштування молоді на рівні 

навчальних закладів, органів місцевого самоврядування.  

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОЇ КАР’ЄРИ ТА ЇЇ МОТИВУЮЧА РОЛЬ 

І. П. Сусарова, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Планування трудової кар'єри є одним із важливих завдань 

управління персоналом. Це відноситься до організацій і підприємств 

різних форм власності. Іншими словами, кар'єра - це, з одного боку, 

індивідуально усвідомлена позиція в області суспільної, службової та 

іншої діяльності, а з іншого - поведінка, пов'язана з досвідом роботи і 

діяльністю протягом трудового життя працівника. Кар'єра 

характеризується динамікою соціально-економічного становища; 

статусно-рольових характеристик, форм соціальної активності 

особистості. Соціальна оцінка професійної діяльності людини у вигляді 

кар'єрного просування, окрім визнання вже досягнутих успіхів, дозволяє 

особі розкрити в собі нові якості та здібності, пізнати і реалізувати себе 

на новому рівні.  

Планування трудової кар'єри спрямоване на забезпечення зв'язку 

між професійними цілями персоналу і потребами службового 

просування відповідно до стратегії управління підприємством. 

Підвищення рівня професіоналізму, самоствердження працівників є 

важливими чинниками вдосконалення роботи організації. Планування 

трудової кар'єри забезпечує подальший розвиток персоналу, 

професійно-кваліфікаційне просування працівників, їх перепідготовку. 

Все це потребує взаємозв'язку планування кар'єри з плануванням 

виробничої адаптації, атестації, професійного навчання кадрів тощо. 

Велике значення має те, що організація зацікавлена у здійсненні 

планування та управління розвитком кар'єри з таких міркувань: 

підвищення мотивації та лояльності працівників, які пов'язують свою 

професійну діяльність з підприємством; можливість планувати 

професійний розвиток працівників і підприємства в цілому з 

урахуванням власних інтересів; плани розвитку кар'єри окремих 

співробітників дають змогу визначати потреби в професійному 

розвитку; одержання резерву зацікавлених у професійному зростанні, 

мотивованих працівників для просування на важливі посади тощо.  

Організація в результаті планування трудової кар'єри фахівця 

одержує працівника, який пов'язує свою трудову діяльність з нею. Це 

дозволяє знизити рівень плинності кадрів серед фахівців, своєчасно 

забезпечувати потребу у висококваліфікованих працівниках. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

І. П.Сусарова, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В сучасній ері технологій все більш важким стає ставлення людини 

до роботів. Людина у відмінності до роботів має свої фізіологічні та 

психологічні недоліки. 

Під час праці відбувається функціональне напруження організму 

людини, яке зумовлене двома видами навантажень: м’язовими і 

нервовими. М’язові навантаження зумовлені робочим положенням тіла, 

характером робочих рухів, напруженням фізіологічних функцій тих 

органів, які задіяні під час виконання роботи стоячи або сидячи. Нервові 

навантаження зумовлені напругою уваги, пам’яті, сенсорного апарату, 

активізацією процесів мислення та емоційної сфери. Надмірні фізичні та 

нервово-психічні перевантаження зумовлюють зміни у фізіологічному 

та психічному станах працівника, спричиняють розвиток втоми та 

перевтоми. Унаслідок накопичення втоми і хронічного 

перенавантаження виникає перевтома. За її наявності: знижується 

працездатність; погіршуються якість і продуктивність праці; знижується 

опірність організму до інфекцій; збільшується кількість помилок і браку 

в роботі. 

За А.І. Введенським, існує п’ять обов’язкових умов підвищення 

працездатності, які сприяють також ефективному попередженню втоми:  

- поступове входження в процес праці, що супроводжується 

синхронним підвищенням напруженості систем організму;  

- ритмічність у виконанні елементів роботи, яка визначає 

оптимальний для кожної людини темп роботи;  

- систематичність трудової діяльності, яка передбачає послідовне 

та планове виконання усіх завдань; 

-  оптимальне чергування періодів праці та відпочинку зі зміною 

одних форм діяльності іншими; 

 - створення доброзичливих відносин під час праці та забезпечення 

соціальних умов для будь-якої форми трудової діяльності. 

Важливими фактором економічному росту підприємства є 

фізичний та моральний стан працівника, сприятливі умови праці та 

недопущення  перевантажень призведуть до підвищення працездатності 

працівника. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕГУЛЮВАННІ 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

К. Подобєдова, студентка гр. ФБС-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Корпоративна культура - це складова частина будь-якого 

підприємства. Вона обов'язкова для кожного співробітника, і тому, 

безпосередньо впливає на соціально-трудові відносини всередині 

організації. Соціально-трудові відносини - це об'єктивно існуючі 

взаємозв'язки і взаємини між індивідуумами і їх групами в процесі 

трудової діяльності. Такі відносини націлені на регулювання якості 

трудового життя. Для нормального функціонування системи соціально-

трудових відносин, необхідно її регулювання по ряду напрямків. 

Перший напрямок - система комунікацій. Це стійкий зв'язок між 

учасниками управлінського процесу, яка існує з метою організації 

інформаційного обміну, встановлення взаємозв'язку між 

співробітниками, організації спільної роботи, а також формування 

спільних поглядів на внутрішнє середовище організації. Грамотне 

управління системою комунікацій підвищує ефективність підприємства 

в цілому. 

Другим напрямком є мотивація. Це вплив на людину з метою 

спонукання його до дії. Управління мотивацією включає створення 

самої мотивації і утримання її на необхідному рівні. Корпоративна 

соціальна відповідальність є третім напрямом корпоративної культури в 

регулюванні соціально-трудових відносин. Це вимагає значних 

додаткових витрат, але сприятливо впливає на імідж організації на 

ринку праці. На додаток всіх перерахованих вище напрямків 

регулювання соціально-трудових відносин, можна виділити: навчання 

персоналу; командне рішення проблем; опис компетенцій; правила 

поведінки в конфліктних ситуаціях; кадрову політику та інші. 

Таким чином, правильно сформована корпоративна культура 

сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємства за рахунок 

наступних чинників: створення сприятливого психологічного клімату 

на робочому місці і згуртування колективу; підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці; розширення бази знань, 

навичок і умінь співробітників; підвищення іміджу організації в цілому. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

Д.Стріжак, студент гр.ЕДПР-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Економічна оцінка природних ресурсів означає кількісний і 

якісний вимір їх споживчої вартості і передбачає визначення 

народногосподарської цінності даного ресурсу. 

До основних методологічних принципів економічної оцінки 

природних ресурсів відносять: 

1. Принцип комплексності передбачає врахування всіх природних 

ресурсів, що входять до складу одного природного об'єкта. Стосовно до 

кожного використаного природного ресурсу повинна бути врахована 

вся яку видобувають при даному варіанті природокористування 

користь. В даному випадку всі використовувані ресурси відносять до 

ресурсів першої групи. Вони враховуються, як в результатах - у вигляді 

вартості виробленої продукції, так і сукупних витратах на експлуатацію, 

первинну переробку і транспортування до споживача.  

2. Принцип імперативу відтворення відновлюваних природних 

ресурсів означає, що та частина відновлюваних природних ресурсів, яка 

експлуатується або піддається впливу, повинна бути відтворена і в 

натуральній формі. 

3. Принцип економічного відтворення невідновних природних 

ресурсів або споживчих вартостей, в них ув'язнених, означає, що при 

оцінці таких ресурсів повинні враховуватися відрахування на їх 

економічне відтворення або відрахування на забезпечення заміни 

дефіцитних невідновних природних ресурсів іншими видами ресурсів 

або матеріалів, що володіють тією ж споживною вартістю, що і замінні 

природні ресурси. 

4. Принцип оптимізації економічної оцінки природного об'єкта в 

цілому означає, що існує такий варіант використання природних 

ресурсів, що входять до складу природного об'єкта, при якому останній 

має найвищу оцінку. 

Необхідність економічної оцінки природних ресурсів очевидна, 

оскільки в ній знаходить відображення оцінка природних умов і ступеня 

раціонального і комплексного використання природних ресурсів, вплив 

освоєння та експлуатації ресурсу на навколишнє середовище. Від її 

результатів залежить оцінка впливу застосовуваних процесів 

природокористування на добробут майбутніх поколінь. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

К.Подобєдова, студентка гр. ФБС-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Ефективний розвиток соціально-трудових відносин організації 

базується на узгодженні політики зайнятості та регулювання 

внутрішнього ринку праці, оплати праці та навчання, трудових і 

соціальних відносин, які є також складовими елементами кадрової 

політики. Соціально-трудові відносини визначаються існуючими 

взаємовідносинами між людьми в процесах, обумовлених трудовою 

діяльністю.  

Поняття соціально-трудових відносин включає в себе не тільки 

трудової, але і юридичний, соціально-економічний і психологічний 

аспекти трудового процесу. Найчастіше в практичній діяльності 

керівники організацій формально підходять до розробки кадрової 

політики, не надаючи їй значення найважливішого елемента соціально-

трудових відносин. На формування соціально-трудових відносин в 

організації впливають такі фактори, як концепція і стратегія розвитку 

організації, стадія її життєвого циклу; система робочих місць в 

організації; система організації та нормування праці, кадрова політика 

організації, мотивація персоналу та ін. Основним змістом стратегічних 

аспектів кадрової політики в системі соціально-трудових відносин 

стають завдання, пов'язані зі створенням конкурентних переваг 

організації на основі забезпечення оптимального відповідності якості та 

кількості персоналу потребам організації, як поточним , так і 

перспективним.  

Посилення значущості кадрової політики організації забезпечує 

формування майбутнього організації, її конкурентних переваг шляхом 

ефективного використання і нарощування кадрового потенціалу, нових 

форм мотивації, відповідальності та підвищення професійної 

компетентності, розвитку нових форм правового супроводу трудових і 

соціальних відносин. У стратегічному плані кадрова політика повинна 

бути орієнтована на концепцію поліпшення якості трудового життя, від 

якої залежить розклад сил в конкурентному середовищі. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ РОСТУ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

Д.Стріжак, студент гр. ЕДПР-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Підвищення продуктивності праці означає такі зміни в процесі 

праці, які скорочують робочий час, який необхідний для виробництва 

одиниці продукції. Економія живої праці на виробництво продукції у 

масштабі підприємства означає підвищення продуктивності праці 

працівників підприємства, а економія в масштабах суспільства 

сукупних витрат живої та минулої праці означає підвищення 

продуктивності праці. 

Підвищення продуктивності праці полягає в тому, що доля 

витрат живої праці зменшується, а доля витрат минулої праці 

збільшується, але збільшується таким чином, щоб загальні витрати на 

виготовлення продукції зменшувалися. У цьому випадку витрати 

живої праці зменшуються у більшій мірі, ніж збільшуються витрати 

минулої праці. Проте часто доля минулої праці збільшується 

більшими темпами, ніж відбувається зменшення витрат живої праці. 

Це призводить до того, що скорочення витрат живої праці на 

одиницю продукції не завжди компенсує ріст витрат минулої праці, як 

наслідок такого явища проходить здороженням продукції. 

Підвищення продуктивності праці є важливим джерелом 

збільшення обсягу виробництва продукції. При цьому ріст 

продуктивності праці: забезпечує скорочення витрат живої праці  на 

виробництво продукції та економію робочого часу; створює 

передумови для скорочення робочого дня, тижня, року.  

Можна виділити варіанти зростання продуктивності праці: 

- збільшення виробництва продукції випереджує ріст витрат 

праці; 

- виробництво продукції збільшується, а витрати праці 

зменшуються; 

- виробництво продукції залишається незмінним, а витрати 

праці знижуються; 

- виробництво продукції зменшується, але ще більш 

високими темпами зменшуються витрати праці. 

Соціальне значення росту продуктивності праці проявляється в 

тому, що за рахунок збільшення виробництва продукції в одиницю 

робочого часу підвищується заробітна плата працівників 

підприємства, що в кінцевому підсумку впливає на їх добробут. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ  БЕЗРОБІТТЯ  СЕРЕД МОЛОДІ 

А.Є.Смолянінов, студент гр. МК-17,  ДВНЗ «ПГТУ» 

 

Високий рівень безробіття молодих людей висвітлює нестабільне 

становище економіки в країні й негативно позначається на соціально-

економічній сфері життя. Безробіття супроводжується бідністю, 

зниженням рівня життя населення. Молодь, яка не може знайти роботу 

на батьківщині, емігрує за кордон для пошуку гідного місця праці, що 

стає причиною відтоку робочої сили. Раніше праця за межами України 

була цілком реальною, проте сьогодні ця можливість не є доступною 

для всіх охочих. Нині, уряди іноземних країн, у яких значна частка 

українських заробітчан мала змогу працювати, забезпечують робочими 

місцями тільки своїх громадян.  

Число місць легального працевлаштування для іммігрантів 

зменшується. Безробіття серед людей у віці до 35 років привертає 

особливу увагу, адже молодь − майбутнє держави. Відсутність роботи 

стає приводом абортів, розлучень і зростання кількості дітей-сиріт. 

Також це спричиняє легковажне ставлення до освіти з боку молоді, 

тому роботодавцю складно знайти насправді високопрофесійного 

фахівця.  

Більшість злочинів здійснюють молоді люди. Зростання рівня 

молодіжного безробіття призводить до погіршення криміногенної 

ситуації у країні.  

Найважливішими заходами в цьому напрямку є: цілеспрямована 

робота у сфері професійної орієнтації молоді; встановлення тісного 

взаємозв’язку між університетами та ринком праці; інформування 

молоді про становище на ринку праці, перелік вакантних посад; 

перегляд навчальних програм, щоб цілеспрямовано готувати 72 

спеціалістів, які після закінчення навчального закладу зможуть знайти 

застосування своїм знанням; забезпечення студентів стажуванням з 

боку потенційних роботодавців; гарантування розвитку молодіжного 

бізнесу, шляхом формування підприємницьких навичок молоді, 

удосконалення чинної нормативно-правової бази, створення програм, 

що допомагали б відкрити власну справу; прийняття антикризових 

законопроектів, спрямованих на мінімізацію впливу світової фінансової 

кризи на зайнятість і введення у дію обов’язкового державного 

соціального страхування; залучення безробітної молоді до виконання 

суспільно важливих робіт для територіальних громад. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача  

Мутерко Г.М. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В 

УКРАЇНІ 

Т. І. Ольховська, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Міжнародна організація праці (МОП) – спеціалізована 

установа Ліги Націй, а після Другої світової війни – Організації 

Об'єднаних націй (ООН). 

Співпраця МОП з Україною за роки її незалежності стала 

системною та динамічною і спрямована на: 

- ратифікацію й практичне впровадження конвенцій МОП та 

сприяння гармонізації національного законодавства з міжнародними 

трудовими нормами МОП та європейськими стандартами; 

- реформування трудового законодавства і підтримку реформ у 

сфері соціального страхування та соціального забезпечення; 

- розроблення та реалізацію програм забезпечення зайнятості, в 

тому числі молоді, інвалідів, осіб, постраждалих від торгівлі людьми; 

- реформування статистики праці; 

- сприяння формуванню і підвищенню ефективності адміністрації 

праці та її складових. 

Результатом діяльності МОП в Україні за роки її незалежності є 

понад 20 проектів технічного співробітництва, об’єднаних у 3 

широкомасштабні програми, найбільшими із яких стали Програми 

гідної праці та Цілей розвитку тисячоліття. 

Основними проектами та програмами, через які здійснюється 

діяльність МОП в Україні, також є: 

- Міжнародна програма з викоренення дитячої праці (МОП-ІПЕК). 

- Проект ЄС-МБП в Україні “Рівність жінок і чоловіків у світі 

праці”. 

- Проект МОП/ГТЦ “Впровадження політик та програм з 

ВІЛ/СНІДу у сфері праці”. 

- "Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення 

доступу до зайнятості". 

Діяльність МОП в Україні охоплює основні питання соціальної 

політики: розвиток ринку праці, сприяння зайнятості і розвитку 

професійного навчання, соціальний захист і соціальна захищеність, 

реформування трудового законодавства і статистики праці, соціально-

трудові відносини і заробітна плата, ґендерна рівність і викорінення 

найгірших форм дитячої праці, запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу в 

сфері  праці, а також запобігання торгівлі людьми. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА 

Т. І. Ольховська, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є 

наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці 

виступає як товар, який має вартість. 

Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця, 

пов'язаних з використанням робочої сили, забезпечення необхідних для 

забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для 

підтримування її працездатності, професійно-кваліфікаційної 

підготовки, утримання сім'ї і виховання дітей, духовного розвитку 

тощо. 

На величину вартості робочої сили впливають певні чинники. Одні 

збільшують її, інші - зменшують. 

До складу вартості робочої сили входить: 

         - безпосередньо заробітна плата (тарифний заробіток, посадова 

платня, преміальні виплати, надбавки та доплати); 

         - натуральні виплати (харчування, витрати на житло тощо), які 

надаються працівникам підприємцями; 

         - витрати роботодавців на соціальне страхування; 

         - витрати на професійну підготовку та підвищення кваліфікації 

персоналу, професійну орієнтацію та підбір кадрів; 

         - витрати на соціально-побутове обслуговування (їдальні та інші 

заклади харчування на підприємствах, культурне обслуговування та 

аналогічні послуги); 

         - податки, які розглядаються як витрати на робочу силу (на фонд 

заробітної плати, дохід). 

Ціна робочої сили регулюється і контролюється державою і 

профспілками. Створюються певні закони, трудові (тарифні) угоди 

профспілок і роботодавців тощо. У генеральній угоді зазначається 

мінімальна ціна робочої сили, що дає змогу нормально існувати. У 

зв'язку зі змінами умов життя, праці, в виробництві угоди через певні 

періоди мають оновлюватися. 

На ціну робочої сили впливає її якість. чим вищий освітній рівень 

працівника, тим вища якість праці, а отже, й ціна. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст.викладача 

Мутерко Г.М. 
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СЕКЦІЯ: ІННОВАТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Д.Ф. Чагір, гр. І-19-МН-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Сучасний стан економічного розвитку промислових підприємств 

характеризується нестабільністю і суттєвим впливом факторів 

зовнішнього середовища, що в свою чергу впливає на зниження 

фінансової стійкості підприємств, зростання ймовірності банкрутства, 

погіршення загальної макроекономічної ситуації в країні. Особливо 

актуальною ця проблема стає в періоди економічних коливань. Саме за 

таких умов одним з ключових чинників довгострокової стабільності 

стає економічна безпека як основа збереження вартості компанії і 

формування альтернативних напрямків подальшого розвитку, 

підтримки конкурентоспроможності підприємств в довгостроковому 

періоді. 

Ризик виникнення ускладнень або появи додаткових можливостей 

пов’язаний з життєвим циклом промислового підприємства і вимагає 

постійної адаптації до зміни зовнішнього середовища через прийняття 

дієвих управлінських рішень. Однією з найбільш вагомих складових 

економічної безпеки промислових підприємств більшість сучасних 

вчених вважають фінансову безпеку і підтримання з цієї позиції 

належного її рівня.Але все більше уваги на тепер приділяється таким 

складовим економічної безпеки, як екологічна та інформаційна безпека. 

У сучасних умовах необхідно впровадження нових підходів 

управлінняпідприємством, які потребують перетворення системи 

захисту економічних інтересів підприємства і це може гарантувати 

забезпечення реалізації усіх складових економічної безпеки. В 

теперешній час діяльність підприємств характеризується 

нестабільністю, що обумовлено нестабільним економічним 

середовищем і веде до спаду та банкрутству підприємств. Такий стан 

підприємств обумовлює соціальну нестабільність у містах, регіонах та у 

суспільстві в цілому. 

Формування ефективної системи управління економічною 

безпекою дозволить промисловим підприємствам знизити ймовірність 

виникнення кризових ситуацій, зменшити наслідки кризи і розмір 

збитків, підвищити стратегічний потенціал і активізувати потенціал 

протидії кризовим явищам, підсилити адаптаційні можливості 

підприємств і зміцнити їх конкурентні позиції. 

Робота виконана під керівництвом професора, д-ра екон. наук         

Логутової Т.Г. 
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ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я 

В УКРАЇНІ 

Л.М. Галла, студ. гр. МНС-18ім-1з, ДонДУУ 
 

Заклади охорони здоров’я – це складна соціально-економічна 

система. Вона характеризується наявністю матеріальних, фінансових, 

трудових ресурсів. Управляти цими ресурсами можуть керівники, які 

мають не тільки професійні знання, але і знання у галузі менеджменту і 

маркетингу. Ринкові відносини вимагають від кожного спеціаліста 

вміння приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

За останні роки система охорони здоров’я України зазнала значних 

структурних та організаційних змін. В наслідок цього виникла гостра 

потреба у значній кількості керівників нової генерації – управлінців, які 

здатні глибоко розуміти сутність медичної реформи, кадрової політики 

– все це обумовлено необхідністю підготовки фахівців за новими 

спеціальностями – менеджер охорони здоров’я, що зазначено в Указі 

Президента України від 07.12.2000 № 1313/2000 «Концепція розвитку 

охорони здоров’я населення України»,  в розділі «Інноваційна кадрова 

політика у системі охорони здоров’я. 

Перший випуск спеціалістів спеціалізації «Організація управління 

охороною здоров’я» відбувся 29 березня 2013 р. у Національній 

медичній академії після дипломної освіти (Н МАПО) імені П.Л. Щупика 

за очно-заочною формою навчання (18-місячний цикл). 

За останні 7 років велика кількість лікарів здобула кваліфікацію 

«магістр-менеджер». Вищі по всій території України підготували значну 

кількість фахівців в галузі «Управління та адміністрування» за 

освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», 

«Менеджмент у невиробничій галузі», «Публічне адміністрування», 

«Медичний менеджмент». Особливістю сучасного менеджменту у 

галузі охорони здоров’я є потреба у двох типах керівників: менеджерах 

та управлінцях, що пов`язано з функціонуванням в Україні декількох 

типів лікувальних установ.  

Перший тип – державні заклади охорони здоров’я, які не є 

самостійними суб`єктами господарювання, тому керівників державних 

лікувальних закладів доцільно називати управлінцями. 

Другий тип – заклади охорони здоров’я недержавної форми 

власності, що функціонують як самостійні  суб`єкти господарювання в 

умовах ринку. Управління такими закладами забезпечують менеджери в 

галузі охорони здоров’я. 

Робота виконана під керівництвом професора, д-ра екон. наук         

Логутової Т.Г. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

В.Д. Михайлова, студентка гр. МН-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Головним напрямом розвитку підприємств в ринковій економіці є 

конкуренція. Саме суперництво на ринках є двигуном перетворень. 

Конкуренція як джерело економічного розвитку законодавчо закріплено 

у багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Так у Конституції України 

задекларовано, що держава забезпечує захист конкуренції у 

підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання 

монопольним положенням на ринку, нерівномірне обмеження 

конкуренції та несумління конкуренції. 

В теперішній час в умовах нестабільної економіки підприємства 

змушені розробляти нові підходи та стратегії з метою збереження своїх 

конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на міжнародному 

ринках. Треба визначити, що в сучасних умовах підприємства прагнуть 

до спрощення структури, тобто, наприклад, реструктуризації, 

спрямованої на підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Одним з таких процесів є аутсорсинг. Він полягає у звільнені від 

непрофільних активів і передання їх сторонній організації. В цьому 

випадку аутсорсинг є інструментом реалізації стратегії ведення бізнесу 

[2]. Треба визначити, що існує декілька видів аутсорсингу: аутсорсинг 

інтелектуальних послуг (IT–аутсорсинг), аутсорсинг бізнес-процесів, 

промисловий аутсорсинг. Перехід підприємства на аутсорсинг, 

пояснюється його прагненням сконцентрувати ресурси на основній 

діяльності і досягти конструктивних переваг, при цьому знизити 

витрати та забезпечити підвищення його конкурентоспроможності. 

Дезінтеграція і аутсорсинг означають відмову від самостійного 

виконання певних функцій, які передають постачальникам послуг та 

товарів. 

Недоліки стратегії аутсорсингу і дезінтеграції полягають в тому, 

що підприємство може вивести із свого функціонального спектру багато 

видів діяльності і це приведе до витрати частини власних ресурсів і 

можливостей. 

Перелік використаних джерел: 

1. Конституція України // Відомості ВР України.–1996. - № 30. – Ст.141 

2. Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та 

методологія управління в умовах турбулентного зовнішнього оточення: 

монографія/ А.А. Меліхов* - Маріуполь.: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 437 с. 

Робота виконана під керівництвом професора, д-ра екон. наук 

Логутової Т.Г. 



46  

ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ПРОБЛЕМИ 

Я.І. Кіба, студ. гр. УП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Розробка та реалізація проєктів є основною умовою динамічного 
розвитку країни. Реалізація проєктів потребує використання методології 
управління проєктами, що дає можливість реалізувати проєкт у 
запланований термін і, як слідство, для інвесторів уникнути фінансових 
проблем. Признаючи важливість для реалізації проєкту таких чинників, 
як: передінвестиційне дослідження, планування, структуризація 
проєкту, треба визначити важливість управління реалізацією проєкту. 
Управлінські функції повинні виконувати висококваліфіковані фахівці, 
які мають необхідні знання та навички ефективного управління 
проєктами різних спрямувань, це власне і є командою проєкту. 
Формуючи команду проєктупроєкт-менеджер збирає разом групу людей 
і прагне об`єднати їх загальною метою, спільними завданнями. 
Складність в тому, що ці люди не мають загальних цінностей, поглядів, 
норм, але вони повинні працювати як єдиний механізм. Проєкт буде 
успішним, якщо команда згрупується до того, як вона почне працювати 
на повну потужність. 

Мета реалізації проєкту – це основний об`єднуючий чинник 
створення і функціонування команди проєкти. Команда проєкту як 
соціальний організм проходить наступні етапи: народження (початок), 
процес життєдіяльності (управління проєктом) і розформування (по 
закінченні проєкту) або трансформація в іншу коменду.  

Для успішної реалізації проєкту команда повинна пройти всі п`ять 
основних стадій: формування, спрацювання, функціонування, 
реорганізація, розформування.  

Треба визначити деякі особливості проходження цих стадій. 
При формуванні відбувається знайомство членів команди, 

формуються загальні цінності і цілі. Період спрацювання – це період 
психологічної напруженості. Його характеризує підвищений рівень 
конфліктності, йде процес виявлення лідера, формуються неформальні 
групи, встановлюється психологічний клімат. Робоча стадія (стадія 
нормального функціонування) – це найбільш тривала стадія. на основі 
правильно сформованої команди йде нормальний успішний процес 
реалізації проєкту. Стадія реорганізації виникає тільки, якщо виникає 
необхідність у якісних або кількісних змінах. Розформування – це стадія 
завершення проєкту. Таким чином, при правильних підходах, критеріях 
відбору, фахових управлінських рішеннях проєкт-менеджера в процесі 
формування команди проєкту, реалізаціяпроєкту буде успішною та 
своєчасною. 

Робота виконана під керівництвом професора, д.ек.н. Логутової Т.Г. 
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

В.Е. Бебешко, студ. гр. МН-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В сучасних умовах інновації та інноваційна діяльність виступають 

ключовим фактором розвитку соціально-економічних систем, багато в 

чому визначають їх структуру і темпи зростання. Тому дослідження 

форм і способів організації та стимулювання інноваційної діяльності, 

розробка сучасних підходів до формування стратегій і напрямків 

інноваційного розвитку господарських систем є важливим і актуальним 

завданням.  

Головними проблемами розвитку інноваційної моделі в Україні є: 

слабка інноваційна політика, спрямована на збереження економічної 

відсталості; незацікавленість держави в проведенні заходів по 

прискоренню науково-технічного розвитку країни, зміцненню її 

наукового потенціалу.  

Всі останні роки економічні реформи були спрямовані на побудову 

ринкових інститутів, держава не приділяла належної уваги розвитку 

наукової сфери.  

У той же час розвинені країни за минулий період не тільки активно 

залучали українських фахівців, а й ретельно займалися розвитком свого 

наукового сектора як головного стратегічного напрямку своєї 

національної економіки. 

Для подолання розриву в розвитку економіки в порівнянні з 

розвиненими країнами необхідно: визначити пріоритети розвитку 

національної економіки, зокрема щодо розвитку високотехнологічного 

виробництва; забезпечити достатній рівень фінансування вітчизняної 

науки, хоча б на рівні 1,7% ВВП; освоїти нові види техніки і технологій, 

збільшити частку інноваційно-активних промислових підприємств; 

розвивати венчурний бізнес. 

У зв'язку з тим, що модель інноваційного розвитку являє собою 

модель повного інноваційного циклу - від формування інноваційної ідеї 

до масового виробництва готового продукту, то вона повинна включати 

всі компоненти інноваційної системи: фундаментальну і прикладну 

науку, дослідження та розробки, виробництво досвідченого зразка і 

масове виробництво. Проте, її міцність залежить від освіти, наукових 

досліджень і розробок. 

Робота виконана під керівництвом професора, д-ра екон. наук 

Логутової Т.Г. 
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ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ЕКОНОМІКИ 

О.І. Нагайко, ст. гр. МН-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Інноваційний розвиток перетворився в сучасних умовах на один із 

найважливіших факторів не тільки конкурентоспроможності економіки, 

але й на одну з головних складових соціально-економічного розвитку, 

удосконалення інституційного середовища економіки та задоволення 

потреб споживачів. 

В умовах глобалізації принципове значення для інноваційного 

шляху розвитку має забезпечення високого рівня конкуренції. Стратегія 

модернізації економічного розвитку повинна передбачати чітке 

спрямування конкурентної політики на створення сприятливих умов для 

інноваційної діяльності. 

Внаслідок прискорення впровадження інновацій у 

високотехнологічних галузях національного господарства виникла 

конкуренція нового типу – динамічна, яка відповідає критеріям 

шумпетерівської конкуренції, в основі якої лежить процес творчого 

руйнування. Інновації в подібних галузях призводять до виникнення 

нових і майже повного руйнування старих ринків. В свою чергу, 

кількість інноваційних ринків, для яких характерна динамічна 

конкуренція, постійно збільшується. Швидкість впровадження 

інновацій у високотехнологічних галузях не дозволяє говорити про 

існування рівноваги з незмінним рівнем ринкових часток компаній. 

Одним із найважливіших стимулів для інноваційного розвитку, 

повинно стати створення умов добросовісної конкуренції у всіх галузях 

економіки. Саме завдяки конкурентній боротьбі суб'єкти 

господарювання змушені розробляти та впроваджувати нововведення у 

вигляді нових видів продукції та послуг, інноваційних технологій, 

соціально-економічних та організаційно-технічних рішень виробничого, 

фінансового, комерційного, адміністративного або іншого спрямування.  

В свою чергу, ці інновації сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності товарів та послуг, успішному представленню 

їх на внутрішньому та зовнішніх ринках, що безперечно є важливим 

мотиваційним чинником подальшого інноваційного розвитку в країні. І 

навпаки, за умови, коли конкуренція відсутня на товарному ринку, то 

для суб'єктів господарювання відсутні і стимули для інноваційного 

розвитку. А саме, на монополізованих ринках підприємці не бачать 

вагомих причин для витрачання коштів на удосконалення виробництва 

чи покращення якості товарів і послуг, оскільки вони і так впевнені, що 

їх продукція знайде свого споживача. 
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Взаємовплив конкуренції, розвитку інноваційної продукції та 

конкурентоспроможності найбільш наочно відображає ринок 

програмного забезпечення. Український ринок програмного 

забезпечення в останні роки, не дивлячись на загальноекономічні 

несприятливі умови, показує позитивну динаміку розвитку на рівні 50% 

щорічно. 

Світовий досвід показує, що розробка і впровадження інновацій – 

це не лише шлях до підвищення конкурентоспроможності окремих 

підприємств, але й серйозний стимул економічного розвитку країни. В 

умовах безперервних технологічних змагань найбільші іноземні 

компанії здійснюють постійне стимулювання інноваційного процесу. 

Уряди економічно розвинених країн приділяють постійну увагу 

інноваційній політиці і стежать за ефективністю інноваційних 

технологій, що впроваджуються. Реалізуючи стратегію інноваційного 

розвитку країни, урядові органи створюють необхідні умови для 

розробки і реалізації інновацій. 

Висновки та пропозиції. Отже, підсумовуючи усе вище сказане, 

можна зробити висновок, що в сучасному суспільстві, одним із 

головних чинників, який стимулює інноваційний розвиток є економічна 

конкуренція. Важливим чинником економічного зростання країни стає її 

високий науково-технологічний потенціал, здатність до інноваційних 

змін, що забезпечує її конкурентоспроможність. Конкурентна стратегія 

інноваційного розвитку значно розширює можливості 

конкурентоспроможності національної економіки.  

Пріоритетами розвитку економічної конкуренції в інноваційній 

економіці є:  

- поглиблення глобалізаційної складової конкуренції; 

- посилення інформаційних засад розвитку конкурентного 

середовища; 

- більш тісний взаємозв'язок конкуренції та інновацій; 

- модифікація інституційних аспектів конкуренції. 

Чітка спрямованість на реалізацію програми технологічного 

лідерства на основі формування конкурентного економічного 

середовища створює необхідні умови для переходу економіки на 

постіндустріальну інформаційну стадію. 

Робота виконана під керівництвом професора, д-ра екон. наук 

Логутової Т.Г. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО СТАНУ РИНКУ 

МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Морсі Мохаммед Магді Аббас, ст. гр. МН-18-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Світове виробництво меблів за останні 15 років збільшилось більш 

ніж в 2 рази, а обсяг світового випуску меблів склав           520 млрд. дол. 

США. При цьому, близько 40 % всіх меблів в світі виробляється зараз в 

Китаї, 14 % - в США. Країни ЄС виробляють майже чверть світового 

випуску меблів; близько 85 % йде на задоволення внутрішнього попиту 

більш 500 млн. жителів Європи. В останні роки за обсягами випуску 

меблів лідирує Німеччина, що випередила Італію, яка тепер займаємо 

друге місце, далі йдуть Польща і Франція. Разом ці чотири країни мають 

частку 13 % світового виробництва і майже 60 % від загального обсягу 

виробництва ЄС. 

На думку експертів, величезний попит на фірмові меблі для дому 

та товари для домашнього декору в поєднанні зі зростаючою 

купівельною спроможністю приведе до того, що до 2025 р. обсяг 

світового меблевого ринку досягне 718,3 млрд. дол. США. Крім того, 

урядові ініціативи щодо забезпечення нерухомості для всіх проєктів і 

процвітаюча індустрія гостинності також збільшать попит на деревину і 

меблі в найближчі роки. 

На даний час в силу конкуренції, що загострилася, на основних 

меблевих ринках світу багато гравців прагнуть сфокусувати свою 

діяльність на обслуговуванні цільової групи споживачів. Ця тенденція 

проявляється в спеціалізації компаній на виробництві продукції певної 

категорії: кухонні меблі (Nobia, Masko та ін.); корпусні та м’які меблі 

(компанії Steinhoff, Schieder, Nattuzzi та ін.); офісні та готельні меблі 

(Falcon, Voglauer, Alpenmoebel та ін.). Такий стан речей обумовлений 

відмінностями названих категорій з виробничих вимог, каналів збуту і 

запитів кінцевого споживача. 

Щодо перспектив розвитку світової меблевої торгівлі, то на думку 

експертів, попит на меблеву продукцію у 2020-2025 рр. продовжить 

своє зростання на основних великих ринках. Впевненість в такому 

прогнозі дають перспективи розвитку меблевих секторів в США 

(торгівля) та Азії (виробництво). Список країн, де попит на меблі 

збільшиться в наступному році не менш ніж на 2 % в реальних 

показниках, виглядає так: Азія і Тихий океан, Північна Америка, 

Близький Схід і Африка, Центрально-Східна Європа (крім ЄС), РФ і 

Туреччина. В інших країнах, що входять в число основних учасників 

світового меблевого ринку, очікується більш скромне зростання. 

Робота виконана під керівництвом доцента, канд. техн.            

наук, PhD Солідор Н. А. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВДЕ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

АПК УКРАЇНИ 

І.В. Іванова, ст. гр. З-19-УП-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

За останні роки для України питання підвищення ефективності 

енергоспоживання, реалізації політики енергозбереження, створення й 

удосконалення енергоринку та підвищення ефективності 

функціонування енергетики в цілому набули особливої актуальності. 

Вирішення проблем енергозбереження дозволить нашій державі різко 

зменшити залежність її економіки від імпорту енергоресурсів, провести 

структурну перебудову господарських комплексів, сформувати 

оптимальні рівні самоенергозабезпечення регіонів та галузей, 

забезпечити соціально-побутові потреби людини. 

Досвід розвинутих країн та власний досвід України вказує на 

необхідність державного регулювання процесів енергозбереження та 

проведення цілеспрямованої державної політики. Так, сьогодні в 

Україні реалізують декілька програм, націлених на зростання рівня 

використання ВДЕ – FINTECC (програма ЄБРР, 2015 р.) та USELF 

(впровадження ВДЕ та забезпечення енергоефективності економіки). У 

2018 р. розпочав роботу Фонд енергоефективності, який теж 

контролюватиме цей напрям реформування енергетичної сфери країни. 

Для активізації вирішення завдань використання ВДЕ в економіці 

України в цілому та сільському господарстві зокрема, необхідно 

впровадити: прозорі механізми підтримки пріоритетних досліджень і 

розробок у галузі використання ВДЕ, адаптації відповідних новітніх 

технологій до реальних умов виробництва, у тому числі з 

використанням національних, регіональних або місцевих фондів 

технологічного розвитку; пільгові механізми кредитування для 

економічної діяльності, пов’язаної з використанням ВДЕ; податкові 

пільги для інвестиційних проєктів розвитку альтернативної енергетики. 

Сучасне сільськогосподарське виробництво є одним із основних 

споживачів дизельного палива і потребує використання відновлюваних 

джерел енергії для зниження потреб в запасах вуглеводів і покращення 

екологічної обстановки. При цьому пріоритетним напрямком є 

використання біопалива з рослинної сировини (переважно – ріпаку), що 

володіє відновлюваними ресурсами, екологічно безпечне і не утворює 

при згорянні небезпечних концентрацій отруйних і токсичних речовин. 

Слід зазначити, що до використання ВДЕ в агропромисловому 

комплексі України слід підходити диференційно. Так, при виборі ВДЕ в 

різних випадках необхідно враховувати потенціал кожного з видів 

відновлюваної енергетики (кількість сонячного випромінювання, сила 
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вітру, наявність ресурсів тощо), співставляючи його з техніко-

фінансовими обмеженнями сількогосподарського підприємства 

(наявність вільних коштів, площі, кваліфікованого персоналу і т.д.). 

Результати проведених досліджень для підприємств АПК Донецького 

регіону показали, що для підприємств з малим ресурсним потенціалом 

доцільнішим є використання сонячної енергетики як такої, що не 

ставить вимог перед ним щодо наявності сировини і потребує простішої 

інфраструктури. Підприємства з високим ресурсним потенціалом 

можуть використовувати біогаз, а при наявності відповідної 

інфраструктури і сприятливому територіальному розміщенні формувати 

локальні енергетичні системи на базі населених пунктів чи їх районів. 

Сьогодні державна політика розвитку біоенергетики повинна 

ґрунтуватись на гармонізації законодавства України з європейською 

політикою енергоефективності й енергозбереження з урахуванням 

ресурсних можливостей і специфіки сільськогосподарського 

виробництва. Важливими напрямами державного регулювання розвитку 

біоенергетики в умовах євроінтеграційних процесів є налагодження 

міжнародного співробітництва з країнами ЄС у сфері розвитку 

біоенергетики, зокрема, вивчення досвіду реалізації можливостей 

впровадження біоенергетичного забезпечення виробничих потреб у 

галузі сільського господарства. Це забезпечить можливості для 

посилення конкуренції на внутрішньому енергоринку, впровадження 

вищих технічних стандартів і правил регулювання, кращого 

інвестиційного клімату, а також розширення можливостей для участі в 

розробках передових глобальних технологій у сфері ВДЕ. 

Робота виконана під керівництвом доцента, канд. техн.            

наук, PhD Солідор Н. А. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ EVENT-ЗАХОДІВ ЯК PR-

ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ВНЗ 

УКРАЇНИ 

І. М. Тарнавська, гр. І-19-МН-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Пошук ефективних моделей функціонування бізнесу формує 

потребу в розробці та використанні нових підходів до управління, 

застосування креативних, інноваційних управлінських методів та 

інструментів. В якості інноваційного засобу управління розглядається 

event-менеджмент, який все активніше застосовують на практиці 

українські компанії та підприємства. 

Використання івент менеджменту в рамках управління іміджем 

дозволяє вирішити економічні та соціально-психологічні завдання 

управління іміджем підприємства. Це можливо завдяки винятковим 
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особливостям event менеджменту: події мають ненав’язливий характер, 

здатні привнести в життя цільової аудиторії користь, інтерес, розвагу, 

що завжди позитивно сприймається аудиторією. Завдяки подієвому 

менеджменту імідж закріплюється на емоційному рівні сприйняття 

споживача, що дозволяє досягти рівня виняткової відданості 

підприємству. 

Сьогодні спеціальні заходи (івенти) виступають в ролі 

оптимального PR-інструменту в сфері освіти, завдяки якому 

здійснюється вплив відразу за декількома комунікаційними каналами, 

мають довгостроковий ефект, характеризуються високою гнучкістю і 

креативністю, що дозволяє формувати відповідні оригінальні програми. 

При цьому розкручений event сам може стати брендом, а учасники 

спеціального заходу можуть розглядатися як велика фокус група, на 

якій організація апробує свої пропозиції. 

Основна перевага використання спеціальних заходів (event) в сфері 

освіти полягає у створенні умов для формування у студентів соціальних 

компетентностей (реалізація культурно-морального виховання молоді, 

розвиток соціально-психологічних якостей). Спеціальні івенти в сфері 

освіти можна розділити на чотири групи: ділові заходи, внутрішні 

спеціальні заходи, прийомні спеціальні заходи, іміджеві заходи 

навчального закладу. Результатом реалізації івентів ВНЗ є: залучення 

уваги преси (медіарилейшнз), публікації, позиціонування базисного 

суб’єкта за допомогою інтернет-комунікацій та іміджевої реклами, 

підвищення лояльності споживачів освітніх послуг, збільшення 

контингенту здобувачів вищої освіти, підвищення власного статусу, 

демонстрація соціальної відповідальності тощо. 

Робота виконана під керівництвом доцента, канд. техн.            

наук, PhD Солідор Н. А. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ KAIZEN-

МЕНЕДЖМЕНТУ 

М. В. Чапля, гр. З-15-МН, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

На даний час система ефективної мотивації персоналу є складовою 

успішної економічної діяльності підприємства в цілому. Саме тому 

актуальним є дослідження іноземних систем управління персоналом, що 

довели свою дієвість на практиці. Такою системою є концепція кайдзен, 

що передбачає постійне й безперервне поліпшення якості діяльності 

підприємства на всіх рівнях. При чому основою такого поліпшення є 

виробничий персонал, котрий формуючи власні ідеї та пропозиції щодо 
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цих змін, допомагає в оптимізації усіх сфер діяльності підприємства. 

Крім цього, кайдзен сприяє підвищенню рівня самодисципліни та 

особистої відповідальності між працівниками, що дає додаткові 

стимули до розвитку як особистості, так і корпоративного розвитку.  

Необхідними складовими успішного кайдзен-менеджменту є: 

дисципліна; мотивація та підтримання її високого рівня;  наявність 

злагодженості у роботі всього трудового колективу, що виявляється у 

швидкому обміні інформацією, взаємному навчанні, колективній роботі 

на благо всього підприємства; створення кайдзен-гуртків – зібрання 

працівників різного кваліфікаційного і посадового рівня задля 

налагодження просу обміну ідеями, поглядами, пропозиціями з 

поліпшення існуючих бізнес-процесів; відкритість керівної ланки 

управління підприємства до співпраці і прийняття до розгляду будь-

яких ідей виробничого персоналу, спрямованих на поліпшення якості, 

незалежно від посади. 

Розглянувши сучасний стан українського кайдзен-менеджменту, 

можна зробити висновок, що він не здобув широкої популярності серед 

українських підприємців (за виключенням компаній: «JTI», «Modern-

Expo», «Екософт», «Coca-Cola», «ТИС», «АХА», «Інтерпайп Сталь», 

«Снайт»). Це можна пояснити економічною нестабільністю та 

відсутністю теоретичних та практичних доробків у цьому напрямі. 

Окрім того, важливими є також відмінності у ментальності, що іноді 

викликають ворожість з боку українських підприємців перед 

кардинальними змінами. 

В сучасних умовах ведення бізнесу в Україні (високий податковий 

тягар, корупція, застарілі методики і обладнання) кайдзен може стати 

рішенням багатьох проблем: раціоналізувати виробництво і робоче 

місце, скоротити витрати, підвищити ефективність працівників та 

стимулювати їх до генерації нових ідей. Отже, впровадження концепції 

кайдзен на українських підприємствах є вкрай необхідним, однак 

потребує якісних перетворень їх організаційної структури разом із 

прийняттям нових корпоративних цінностей. 

Використання методик філософії кайдзен з метою покращення 

корпоративної культури відкриває нові перспективи у галузях 

міжнародної співпраці. Застосування основних принципів 

технологічного, мотиваційного, виробничого поліпшення є шляхом до 

збільшення рівня довіри на внутрішньому ринку, залучення інвестицій 

та розвитку підприємницького сектору України.  

Робота виконана під керівництвом доцента, канд. техн.            

наук, PhDСолідор Н. А. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ PEOPLE 

MANAGEMENT НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

С. І. Саравас, ст. гр. З-15-МН, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

На даний час навчання й управління можливостями і талантами, 

управління компетенціями, планування і здатність  ефективно  

використовувати технології відіграють головну роль в організації, а 

управління ефективністю, спадкоємність, кар’єра і розвиток лідерства 

складають HR-ядро. Найболючішими проблемами сучасного бізнесу є 

залучення та утримання креативного персоналу. Дефіцит талантів все 

ще залишається проблемою, між тим, залученість, розширення прав і 

можливостей співробітників та створення робочого середовища є 

реальними проблемами, що стоять перед інноваційними 

підприємствами. Сьогодні в HR-менеджменті відбувається епічне 

зрушення – відхід від «талантів» і зосередження на «людях», тобто 

трансформація TalentManagement у PeopleManagement.  

На даний час акцент з управління ефективністю перемістився на 

коучинг/менторство, менеджмент гнучких цілей і розвиваючий 

зворотний зв’язок. Прогнозується, що в області HR-менеджменту вкрай 

важливою темою в наступні 3-5 років стане моніторинг залученості в 

режимі реального часу і те, що називають «порахований співробітник». 

Сьогодні сучасна HR-аналітика представляє собою абсолютно новий 

«аналітичний центр кращого досвіду», який розглядає всі аспекти 

найму, керування, залучення і утримання людей на основі сотень 

атрибутів даних. В найближчий час HR-аналітика буде швидко 

інтегруватися з фінансовими та іншими бізнес-аналітиками, дозволяючи 

бізнесу виокремити людські питання за всіма основними бізнес-

завданнями: ефективністю продажів, якістю продукції, утриманням 

клієнтів тощо. Отже, ключ до успіху інноваційного підприємства – це 

впровадження концепції PeopleManagement, акцент на HR-команді: 

менеджери-практики, безперервне вдосконалення лідерів, розширення 

можливостей для малих команд, команди, які добре працюють разом, і 

люди, які підходять і хочуть бути частиною місії підприємства. 

На даний момент Peoplemanagement – це вкрай недооцінений в 

Україні тренд, який в найближчі десять років стане центральним місцем 

в системі менеджменту будь-якої організації. Опора на концепцію 

PeopleManagement та орієнтир на нові теми відповідності 

співробітників, залучення, розширення прав та можливостей і культури 

допоможе власникам інноваційних підприємств/організацій досягти 

успіху в бізнесі та посилити свої конкурентні позиції на ринку. 

Робота виконана під керівництвом доцента, канд. техн.            

наук, PhD Солідор Н. А. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУСФЕРИ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Ю.С. Ісаєва, ст. гр. З-15-МН, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

На даний час туризм в Україні розвивається і має великі 

перспективи. Він суттєво впливає на такі сектори економіки, як 

транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, 

виробництво товарів народного споживання і є одним з найбільш 

перспективних напрямків структурної перебудови економіки. 

Використання у повному обсязі туристичного потенціалу дасть 

можливість нашій країні стати однією з провідних країн світу, що 

позитивно вплине на економічний і соціальний стан країни в цілому, 

стимулюватиме ряд важливих галузей економіки, сприятиме зміцненню 

нового позитивного іміджу України на світовій арені. 

На розвиток туристичної діяльності в Україні за останні п’ять років 

безпосередньо вплинули анексія Криму, бойові дії на Донбасі та 

економічна криза, зумовлена агресією Російської Федерації. Саме ці 

чинники призвели до незначного зростання виїзних туристичних 

потоків та стрімкого скорочення в’їзних. 

Сьогодні в нашій країні гостро стоять проблеми розвитку 

внутрішнього та в’їзного (іноземного) туризму. Тим більше, що на 

нинішньому етапі зростання туристичної активності українців сприяє 

формуванню від’ємного сальдо поточних операцій у платіжному 

балансі України. Розвиток вітчизняної туристичної галузі стримують 

наступні проблеми: недосконалість законодавчої та нормативно-

правової бази; відсутність розгалуженої системи інформаційно-

рекламного забезпечення діяльності галузі та туристичних 

представництв за кордоном; недостатньо кваліфікований персонал; 

невідповідність рівня якості послуг та засобів розміщення міжнародним 

стандартам; відсутність достатньо розвинутої інфраструктури; 

незадовільний стан доріг та ін., які потребують уваги та пошуку шляхів 

їх вирішення. 

Для вирішення зазначених вище проблем необхідно законодавчим 

та виконавчим органам сприяти створенню організаційно-правових та 

економічних засад становлення туризму як високорентабельної галузі 

економіки, подолати політичну кризу, залучати інвестиції, 

впроваджувати передовий зарубіжний досвід, підвищити 

конкурентоспроможність українського туристичного продукту, 

поліпшити інформаційне та рекламне забезпечення, усувати 

адміністративні бар’єри тощо. 
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Аналізуючи перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні, 

насамперед, необхідно підкреслити, що сучасний туризм – це сфера 

економіки та життєдіяльності суспільства, яка загалом тією чи іншою 

мірою інтегрує практично усі галузі. Саме це і повинно стати головним 

у формуванні нового державного підходу до туризму як галузі, 

пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і 

соціальний стан країни, стимулювати важливі галузі економіки, сприяти 

зміцненню позитивного іміджу України на світовій арені. 

Робота виконана під керівництвом доцента, канд. техн.            

наук, PhD Солідор Н. А. 

 

ПОНЯТТЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТВОРЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

Д.В. Горбань, ст. гр. МН-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Особистість розкривається через свою творчість, тобто вона 

володіє певними можливостями, що становлять її здатність до 

творчості. Структура творчого потенціалу включає:  

– можливості людини, які ще не перейшли в здібності; 

- можливості, що активізують реалізацію здібностей; 

- стиль творчої діяльності особистості. 

Властивості творчого потенціалу поділяють на: перетворювально-

предметні, пізнавальні, аксіологічні (ціннісні), комунікативні, художні. 

Здатність до творчості знаходить свою реалізацію у праці, 

результатом якої є конкретні суспільно значущі оригінальні продукти.  

Творчий потенціал особистості виступає в єдності своїх сторін: 

духовної, інтелектуальної, трудової. 

Духовний потенціал – внутрішня психічна можливість розвитку 

особистості, внутрішня енергія, спрямована на творче самовідбиття й 

самоствердження. 

Інтелектуальний потенціал – здібності, знання, навички та уміння 

як соціально-психологічні можливості особистості, що їх вона 

використовує для розробки й реалізації своїх творчих задумів. 

Трудовий потенціал охоплює три компоненти. 

1) Виробничо-кваліфікаційні якості – обсяг загальних і спеціальних 

знань, трудових навичок і вмінь працівника. 

2) Психофізіологічні властивості – рівень здібностей, стан здоров'я, 

тип вищої нервової діяльності, працездатність, витривалість. 

3) Особистісні якості – ставлення до праці, зміст потреб, інтересів, 

установок. 

Соціологи виділяють основні детермінанти на шляху творчості 

людини: 
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1) особисті ресурси (розум, темперамент, знання); 

2) «джерела підтримки та керівництва» (норми, інструкції, 

рекомендації); 

3) можливості для виконання особистих цілей, що залежать від 

соціальної приналежності, суспільно-історичної ситуації; 

4) власні зусилля особистості, її діяльність. 

Самозізнання видатних людей вказують на такі ознаки 

геніальності: 

1) перцептивні: напруга уваги, вразливість, сприйнятливість, 

спостережливість тощо. 

2) інтелектуальні: інтуїція, уява, вигадка, дар передбачення, 

широта знань тощо 

3) характерологічні. 

Дж. Сеттлер  пропонує список властивостей, за якими можна 

визначити творчу особистість: допитливість, зосередженість, висока 

здатність до адаптації, енергійність, гумор, незалежність,  схильність до 

ризику, інтерес до складного та таємничого, прагнення фантазувати, 

мрійливість, нетерпимість до нудного, винахідливість. 

Відомий дослідник творчості Я.О. Пономарьов уважає однією з 

найважливіших здібностей особистості, що забезпечує інтуїтивне 

рішення, здатність діяти «про себе», внутрішній план дій (ВПД), що 

поступово розвивається у дитини. 

Отже, творчий потенціал визначається як інтегративна властивість 

особистості, органічно притаманна кожній людині як внутрішній 

ресурс, системна здатність і готовність виконання творчої діяльності 

через актуалізацію процесів творчої самореалізації засобами 

методологічного знання.  

Роботу виконано під керівництвом доцента, к. філол. н., Швець Г.О. 

 

АРТ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

Е.К. Коваленко, ст. гр. МН-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Якщо розглядати культуру як «сукупність всіх штучних порядків і 

об'єктів, створених людьми; завчених форм людської поведінки; образів 

самопізнання і символів смислових утворень навколишнього світу», то 

під безліччю цієї сукупності буде мистецтво. Отже, управління 

культурними процесами в цілому має на увазі і управління мистецтвом, 

а поняття «менеджмент культури» вбирає в себе «менеджмент 

мистецтва». 

Арт-менеджмент - діяльність, спрямована на регулювання процесів 

у сфері арт-індустрії і вплив на економічну, політичну, соціальну та 

духовну складову життя суспільства. 
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Менеджмент в сфері культури мистецтва отримав активний 

розвиток в 30-і роки XX століття в США в зв'язку з розвитком 

кінематографа і розширенням підприємницьких ініціатив в соціально-

культурній сфері, проникненням бізнесу в цю сферу діяльності. 

Незабаром менеджер стає впливовою силою в арт-індустрії. Саме його 

діяльність пов'язана з отриманням прибутку через створення арт-

продукту - кінофільму, спектаклю, «зірки», концерту, фестивалю, 

конкурсу та ін.  

Арт-менеджмент - це найкращий інструмент для підтримки 

емоційного контакту з широкою аудиторією. Сучасному споживачу 

недостатньо отримати просто хороший продукт або послугу. Людям 

потрібні емоції, враження. Їм подобається відчувати себе частиною 

чогось високого, елітарного. Саме тому колаборації з художниками - це 

відмінний спосіб просування бізнесу та пошуку нових клієнтів. 

Сучасні маркетингові комунікації надають безпрецедентні 

можливості позиціонування і просування результатів художньо-творчої 

діяльності, управління іміджем і відносинами з цільовою аудиторією. У 

той же час слід особливо відзначити важливість зворотного зв'язку, 

вивчення і осмислення громадської думки і основних тенденцій 

розвитку як сфери культури і мистецтва, так і в суспільства в цілому. 

Але головними завданнями арт-менеджера стають управлінські та 

творчі завдання: пошук неординарних ідей, нових творів в сфері 

культури, талановитих виконавців, організація їх творчої діяльності, 

підбір репертуару, пошук інвесторів, створення сценічного іміджу, 

турбота про творче зростання виконавця або творчої групи. 

Таким чином, арт-менеджмент можна визначити як професійне 

управління процесом створення художніх цінностей, просування на 

ринок культурних послуг результатів творчої діяльності авторів, 

режисерів, виконавців і організаційних зусиль колективу організації. 

Роботу виконано під керівництвом доцента, к. філол. н., Швець Г.О. 

 

К ПИТАННЮ ПРОТВОРЧИЙ  ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ 

М.І. Коротков,  ст.. гр. МН-17-У, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Поняття «творчий потенціал особистості» – це динамічна 

структура, що включає сукупність творчих здібностей та має певний 

характер дій, які проявляються у творчій активності особистості і 

зумовлені нестандартністю та креативністю. Здатність до творчості 

знаходить свою реалізацію у праці, підсумком якої є конкретний, 

оригінальний результат. Потрібно зауважити, що творчість – не лише 

виявлення особистістю себе, а й створення новітніх продуктів, 
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потрібних для суспільства, тобто вона невіддільна від духовності 

особистості, однією з головних ознак якої є соціальна потреба жити та 

реалізуватися «для інших».  

Кожна особистість розкривається за допомогою творчості, тобто 

вона володіє певними можливостями, що підтверджують її здатність до 

творчості. Структура творчого потенціалу складається з наступних 

складових: стиль творчої діяльності особистості; можливості людини, 

які ще не перейшли в здібності; можливості, що активізують реалізацію 

здібностей. 

Творчий потенціал особистості складається з єдності трьох сторін: 

духовної, інтелектуальної, трудової. 

Духовний потенціал – узагальнююча категорія, яка відображає 

можливість розвитку особистості, що спрямована на творче 

самоствердження та самовідбиття. 

Інтелектуальний потенціал – це знання, навички та уміння як 

соціально-психологічні можливості особистості, що їх вона 

використовує для розробки та реалізації своїх творчих планів. 

Трудовий потенціал охоплює три компоненти: 

- Виробничо-кваліфікаційні якості – обсяг загальних і спеціальних 

знань, трудових навичок і вмінь працівника. 

- Психофізіологічні властивості – стан здоров'я, працездатність. 

- Особистісні якості – зміст потреб, інтересів, відношення до праці.  

Американський психолог та автор поняття множинний інтелект 

Говард Гарднер визначив творчу індивідуальність як особистість, яка 

систематично вирішує проблеми, ілюструє продукти, або формулює 

нові питання, що стосуються певної сфери дійсності таким чином, що у 

певному середовищі їх вважають новітніми, але врешті визнають та 

приймають.  

Співвітчизник Говарда Гарднера соціолог Д. Клозен виділив 

основні детермінанти, які зустрічаються на шляху творчості людини: 

особисті ресурси (розум, темперамент, знання); джерела підтримки та 

керівництва (норми, інструкції, рекомендації); власні зусилля 

особистості, її діяльність.  

Видатний вчений Дж. Сеттлер запропонував список властивостей, 

за якими можна визначити творчу особистість, а саме: зосередженість, 

адаптабельність, енергійність, допитливість, гумор, грайливість, 

схильність до ризику, інтерес до складного, таємничого, мрійливість, 

прагнення фантазувати, винахідливість.  

Отже, спонукання творчості викликають мотиви різних видів, що 

розрізняються своєю дією. Поштовхи творчої праці часто поділяють на 

внутрішню і зовнішню мотивацію. Внутрішня характеризується як 
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змістовна, речова, зумовлена предметним змістом діяльності. Друга 

пробуджується соціальними факторами, потребами, інтересами, 

прагненнями особистості. 

У мотивації творчості внутрішні мотиви відіграють провідну роль. 

Взагалі творчість належить до внутрішньомотивованих форм 

активності. Мотивуючим є відчуття ефективності та продуктивності, а 

результатом активності – зростання компетентності. При 

функціонуванні внутрішніх мотивах людину вабить сам процес 

виконання діяльності, яка у цьому випадку набуває самостійної 

цінності.  

Роботу виконано під керівництвом доцента, к. філол. н., Швець Г.О. 

 

КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ КЕРІВНИКА 

В. В. Засуха, ст. гр. МН-16, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Комунікація – це безпосередній процес обміну інформацією, 

досвідом, якими-небудь відомостями. 

Розпорядження інформацією є одним з найважливіших 

інструментів управління в руках менеджера.  

Засобами реалізації комунікативної функції є всі основні функції 

управління (планування, організація, мотивація, контроль). Власна 

ефективність комунікативної функції тим вище, чим менше вона 

представлена як самостійна і чим більшою мірою вона реалізується за 

рахунок інших функцій. Критерієм оптимальності, в даному випадку, є 

ступінь сприяння існуючої комунікативної мережі досягненню цілей 

організації. Ця функція вимагає пильної уваги керівника в проблемних 

ситуаціях, коли недоліки в організації комунікацій можуть знизити 

ефективність управління в цілому.  

Важливість організаційних комунікацій визначається тим, що 90% 

свого робочого часу керівник витрачає на ділове спілкування. 

Комунікативна функція характеризується безліччю типів і форм, 

способів, методів і прийомів реалізації. 

Всі комунікації об'єднує одна загальна ознака ‒ індивідуальний 

характер безпосереднього контакту партнерів з організаційної взаємодії. 

Взаємодія в професійній діяльності може здійснюватися по каналах 

формальних і неформальних комунікацій.  

Особливу роль у реалізації процесу комунікації відіграють 

зворотний зв'язок (інформація від отримувача до відправника, що 

служить для індикації ступеня зрозумілості повідомлення) і корекція 

(зміни, що вносяться до первинної інформації відправником з метою 

підвищення її зрозумілості одержувачу). Зворотний зв'язок і корекція 
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забезпечують замкнутий контур спілкування, що є важливим як 

організаційно, так і психологічно. Завдяки йому здійснюється контроль 

за ефективністю комунікації і повтор спілкування, тобто, всього 

комунікаційного циклу при низькій результативності його першої 

реалізації. Неефективний зворотний зв'язок є одним з джерел помилок 

комунікацій, а втрата інформації в комунікативних циклах характерна 

для вертикальних низхідних комунікацій в ієрархічних структурах 

управління. Практика свідчить, що лише 63% інформації від ради 

директорів доходить до віце-президентів компанії; 40% ‒ до 

начальників цехів і лише 20% ‒ до виконавців. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викл. Шестакової Т.М. 

 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

С. А. Семенова, ст. гр. МН-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Соціальна політика підприємства ‒ це управління процесом 

надання послуг соціального характеру співробітникам організації та 

членам їх родин. Ці послуги надаються організацією на основі закону, 

тарифних угод (генеральної і галузевої), колективного договору чи 

добровільно через певні соціальні плани або зобов’язання. 

Соціальна політика на підприємстві повинна будуватись на таких 

принципах: 

- урахування матеріальних і нематеріальних потреб та інтересів 

співробітників, доступність і гласність витрат підприємства;  

- економічна доцільність витрат на соціальні заходи; 

- недубльованість соціальних потреб, що вже достатньою мірою 

задоволені державними або іншими суспільними інститутами;  

- урахування зростаючих життєвих стандартів і системи цінностей 

суспільства. 

Для здійснення економічної діяльності підприємства, його 

соціальна політика повинна враховувати наявний стратегічний ресурс, 

який полягає в інтелектуальному, людському і соціальному капіталі, 

раціональне і ефективне використання якого дозволить підприємству 

бути конкурентоздатним на ринку.  

Напрямки соціальної політики підприємства: політика доходів; 

політика співробітництва з профспілками; політика соціального 

забезпечення; політика поліпшення якості трудового життя. 

Основними розділами соціального планування на підприємстві є: 

добровільні інвестиції в соціальний захист; підтримка сімей з дітьми; 

організація відпочинку та оздоровлення працівників; медичне 

обслуговування і страхування; надання освіти за рахунок підприємства; 
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житлове будівництво і кредитування купівлі житла; дотації на 

харчування, транспорт та інші соціальні послуги; вивчення, аналіз і 

оцінка соціальної політики підприємства за допомогою соціального 

аудиту. 

В Україні можна простежити два напрямки реалізації внутрішньої 

соціальної відповідальності підприємств: надання пакетів соціальних 

компенсацій у грошовому еквіваленті (так звана монетизація 

соціального пакета) та безпосереднє надання соціальних послуг на 

власних об`єктах. Більшість вітчизняних промислових підприємств 

належать саме до другого типу.  

Роботу виконано під керівництвом ст. викл. Шестакової Т.М. 

 

СУТНІСТЬ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА В 

УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

А.Г. Шеховцов, ст. гр. МН-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні викликає необхідність 

перегляду способів регулювання відносин суб’єктів підприємницької 

діяльності усіх форм власності, як між собою, так і з державою, одним із 

яких є банкрутство. Проблема банкрутства з кожним роком стає 

актуальнішою для вітчизняних підприємств у наслідок глибокої 

структурної кризи.  

Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим 

відносинам. Воно характеризує неспроможність підприємства 

(організації) задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, 

робіт, послуг, а також за Метою антикризового управління є 

забезпечення результатів, що дозволяють нормально функціонувати 

підприємству за допомогою здорової організації, що досягається 

шляхом використання оточення на основі поставленого управління 

персоналом та комунікаціями. 

Далі адаптуємо під сучасні умови господарювання виробничих 

підприємств структурно-логічну схему антикризового управління та 

визначимо взаємозв’язки між окремими фазами антикризового 

управління  

Суть антикризового управління виражається в наступних 

положеннях: кризи можна передбачити, очікувати та викликати; кризи у 

визначеній мірі можна прискорити, випереджати, відсувати; до криз 

можна і необхідно готуватися; кризи можна пом’якшувати; управління в 

умовах кризи вимагає особливих підходів, спеціальних знань, досвіду і 

мистецтва; кризові процеси можуть бути до визначеної межі 

керованими; управління процесами виходу з кризи здатне 
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прискорювати ці процеси і мінімізувати їхні наслідки. 

Таким чином, можна зазначити, що політика запобігання 

банкрутства являє собою частину загальної фінансової стратегії 

суб’єкта господарювання, яка полягає у розробці системи заходів 

передвчасної діагностики загрози банкрутства та включенні заходів 

фінансового оздоровлення суб’єкта господарювання, які забезпечують 

його вихід з кризової ситуації.  

Роботу виконано під керівництвом к.ек.н., доц. Колодяжної І.В. 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

М.М. Пiдкаменний, студент гр. З-15-МН, ДВНЗ ПДТУ 

 

У зв'язку з усе більш зростаючими вимогами світових стандартів 

до якості та безпеки продукції, необхідность зростання 

конкурентоспроможності – впровадження та удосконалення системи 

менеджменту якості на всіх підприємствах України є очевидною та не 

викликає жодних сумнівів. 

Дослідження етапів становлення світового менеджменту якості 

показає, що кожен етап еволюції має свої закономірності розвитку, але 

на сьогоднішній день можна зазначити, що менеджмент якості це – 

менеджмент четвертого покоління, якій  успішно працюють на 

міжнародних ринках.  Слід підкресліти, що на четвертому етапі 

спостерігається інтеграційний процес між МВО (цільовим 

менеджментом) і MBQ (менеджментом якості).  

Аналіз світового досвіду менеджменту якості свідчить про те, що 

сьогодні у світі використовуються різні системи управління якістю, але 

для успішної діяльності в даний час вони повинні забезпечувати 

можливість реалізації восьми ключових принципів системного 

управління якістю, освоєних передовими міжнародними компаніями. Ці 

принципи складають основу міжнародних стандартів у сфері управління 

якістю ISO серії 9000: орієнтація на споживача; роль керівництва; 

залучення працівників; процесний підхід до управління; системний 

підхід до управління, постійне поліпшення; прийняття рішень, 

заснованих на фактах; взаємовигідні відносини з постачальниками  

Дослідження формування системи менеджменту якості на 

промислових підприємствах Укріїнипоказає, що вони здійснюється 

згідно з міжнародними стандартами як фактор підвищення 

конкурентних переваг підприємств, здатних реалізувати стратегічні 

напрями, стати діючим інноваційним механізмом розвитку підприємств 
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у динамічних економічних, правових, соціальних та політичних умовах 

трансформаційної економіки.   

Розробку, впровадження, подальший розвиток і вдосконалення 

системи менеджменту якості можна здійснювати, використовуючи 

різноманітні моделі, яких досить велика кількість (концепція TQM, 

модель ділової досконалості Європейського фонду менеджменту якості, 

система менеджменту якості на базі стандартів Міжнародної системи 

рейтингу якості тощо). Найбільш розповсюджені в нашій країні, хоча 

ще й недостатньо поширені, є системи управління якістю (СУЯ), які 

ґрунтуються на міжнародних стандартах серії ISO 9000.  

Аналіз політики формування системи менеджменту якості в 

сучасних умовах свідчить про те, що кожне підприємство головною 

метою впровадження системи менеджменту якості ставлять 

орієнтування діяльності персоналу підприємства на задоволення вимог 

споживачів. Це досягається за рахунок реалізації корпоративної 

політики, яка допомагає найбільш повному розумінню вимог і смаків 

споживачів. Вимоги споживача визначаються та ідентифікуються 

шляхом аналізу замовлень відповідно до чинних на підприємстві 

локальних нормативних актів. 

Стратегічні аспекти вдосконалення системи менеджменту якості 

підприємств націлені на загострення конкуренції і ставить на порядок 

денний вирішення проблем формування чітких стратегій діяльності для 

задоволення потреб ринку з окресленою структурою конкурентних 

переваг та шляхів їх досягнення.   

Робота виконона під керівництвом  к.т.н., доцента Фроловой З.В. 

 

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМТСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

К.I. Данькова, студент гр. З-15-МН, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

 Кадрова політика є однією з важливих соціально-економічних 

характеристик будь-якого підприємства, і особливе значення даний 

аспект набуває в умовах ринкової економіки. Основою кадрової 

політики є люди компанії як самий цінний ресурс. Для формування 

сильної команди необхідно прагнути залучати більш здібних 

та перспективних спеціалістів. Особливістю кадрової політики компанії 

є вміння поєднувати досвід та професіоналізм, енергію і талант. 

Справжня кадрова політика направлена на організацію ефективної 

роботи персоналу, від діяльності якого залежить виконання поставлених 

задач та досягнення стратегічних цілей. 

 Кадрова політика реалізується через управління персоналом, 
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як систему внутрішньопідприємницьких відносин та систему роботи 

з зовнішніми джерелами персоналу. Стратегія розвитку управління 

персоналом — невід'ємна частина загальної стратегії компанії, 

сприяючи досягненню її фінансово-економічної стабільності, стійкій 

дохідності та динамічному розвитку, орієнтується на укріплення 

переваг, підвищення ефективності роботи, створення цілісної системи 

нормативних, розпорядчих, методичних внутрішньофірмових 

документів та принципів роботи з персоналом; формування 

та укріплення корпоративного духу компанії. 

Основна мета кадрової політики – це своєчасне забезпечення 

оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, 

його розвитку відповідно до потреб організації, вимог діючого 

законодавства та стану ринку праці. 

Механізмом реалізації кадрової політики є система планів, норм і 

нормативів, організаційних, адміністративних та соціальних заходів, 

спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб 

організації в персоналі 

Кадрова політика на підприємствах майбутнього, за думкою 

західних спеціалістів, повинна будуватися на таких принципах: повна 

довіра робітнику та надання йому максимальної самостійності; в центрі 

економічного управління повинні бути не гроші а людина та її 

ініціатива; результат діяльності підприємства визначається ступенем 

єдності колективу; максимальне делегування функцій управління 

робітникам; справедливість, послідовність, рівність, відсутність 

дискримінації за віком, статтю, релігією, дотримання трудового 

законодавства. 

Робота виконона під керівництвом  к.т.н., доцента Фроловой З.В. 

 

СУЧАСНI ТЕХНОЛОГII УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ В 

ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНIЗAЦIЙ 

А.М. Потоцька, студент гр. З-15- МН, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Ризики завжди супроводжують будь-яку економічну діяльність, 

впливають на фінансовий стан сучасного підприємництва. І якщо 

говорити про головну мету підприємницької діяльності як про 

збереження і збільшенні ресурсів організації в часі, то ризик – це 

неясність і невпевненість в отриманні очікуваного кінцевого результату. 

На сьогоднішній день, конкретних технологій управління ризиками 

існує досить велика кількість. Зокрема, в міжнародному стандарті ISO / 

IEC 31010: 2009 приведена 31 техніка ризик-менеджменту, в числі яких 

досить широко використовуються в практиці зарубіжних компаній як 
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FMEA (FailureModeandEffectsAnalysis), HACCP 

(HazardAnalysisandCriticalControlPoints), Байесови мережі і FN-криві. 

Однак кожен стандарт стверджує необхідність безперервності 

процесів моніторингу та контролю ризиків. 

Проведено аналіз найбільш вживаних на практиці техологій ризик-

менеджменту, які використовуються при підготовці інформації для 

прийняття управлінських рішень.  

Метод точки беззбитковості передбачає знаходження такого рівня 

отримання коштів від реалізації послуг, при якому виробник у змозі 

покрити постійні витрати, пов'язані з діяльністю по відтворенню послуг, 

але ще не має прибуток. Даний підхід в сукупності з кількісними і 

якісними методами оцінки ризику дозволяється визначити три необхідні 

складові майбутньої виручки для подальшого прийняття управлінського 

рішення: величину постійних витрат; скориговану норму прибутку з 

урахуванням прогнозу динаміки галузі; визначення основних вразливих 

місць і величину їх впливу на дисперсію грошових потоків.  

Метод побудови дерева подій – графічний спосіб відображення 

процесів і можливості їх розвитку, із завданням початкової структури і 

інцидентів. Іншими словами, «гілки древа» формують логічний 

ланцюжок подій, де рух від однієї події до іншої залежить від скоєних 

дій чи прийнятих рішень в минулому. Явним достоїнством даного і 

схожих методів є готовність до коректування дій при різному розвитку 

подій. 

Метод «події – наслідки» (HAZOR - HazardandOperabilityResearch) 

широко використовується в проектуванні при побудові виробничих 

ланцюжків і являє собою аналіз можливих несправностей, але без 

оцінки їх ймовірності і графічного відображення. Основне завдання 

даного методу – це розщеплення складних систем на частини і аналіз 

кожної з них окремо. 

 Метод сценаріїв дозволяє оцінити можливість досягнення цілей 

підприємства на основі аналізу різних заданих «сценаріїв» руху 

ризикових параметрів. як правило, задається рух важко прогнозованих 

зовнішніх чинників, таких як ціна на продукцію, курси валют, інфляція, 

поведінка конкурентів і т.д., а також відсутність повної інформації про 

навколишнє нас середовищі. Незважаючи на значну кількість 

розроблених експертних методів, можна виділити загальні етапи їх 

реалізації: визначається залучена група експертів, що володіють 

необхідними кваліфікаційними навичками; визначаються первинні і 

вторинні технології прийому та обробки експертних даних (форми 

звітності, формат зустрічей, методи математичної обробки, 

встановлюється, при необхідності, диференційована оцінка рівня 
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компетентності експертів і т.д.); передається наявна первинна 

інформація про дані ризики експертній групі; група ризику оцінюється з 

точки зору ймовірності настання, величини можливого збитку і його 

дисперсії, тривалості за часом; аналізуються отримані експертні оцінки. 

Разом з тим, незважаючи на наявність широкого спектра можливих 

методик управління ризиками, жодна з них не може вважатися цілком 

універсальною, оскільки кожна з методик має свої умови застосування і 

відповідні обмеження. 

Таким чином, система та технології управління ризиками є одним 

із основних елементів у функціонуванні підприємства. Вона допомагає 

при прийняті управлінських рішень в усіх важливих сферах 

підприємницької діяльності. 

Робота виконона під керівництвом  к.т.н., доцента Фроловой З.В. 

 

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІДКРИТТЯ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

В ДУ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МВС 

УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

Т.І. Нікош, ст. групи І-19-МН-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Неодмінною умовою для забезпечення якісної хірургічної 

допомоги є наявність раціональної її організації, що включає 

використання сучасних методів діагностики і лікування в стаціонарі, 

необхідність цілеспрямованої підготовки лікарських кадрів та наявність  

сучасного хірургічного обладнання. 

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» згідно з наказом МВС від 31.05.2017 року № 460 затверджено 

Перелік змін у штатах МВС. Згідно цьому Переліку  в  ДУ 

«Територіальне медичне об`єднання МВС України по Донецькій 

області» в 2017 року було уведено 30 ліжок  хірургічного  відділення 

лікарні (з поліклінікою) м. Маріуполь.  

Хірургічне відділення ДУ ТМО буде надавати невідкладну 

хірургічну допомогу контингенту, який обслуговується у лікувальному 

закладі – співробітникам Національної поліції та військовослужбовцям 

Національної гвардії України. 

У 2018.р. в хірургічному відділенні були  розпочати ремонті 

роботи - проведена заміна інженерних комунікацій - систем 

водопостачання, каналізації та опалення та проводились  оздоблювальні 

роботи.  Ремонтні роботи проводилися приватною будівельною 

компанією згідно будівельних норм і правил для лікувально-

профілактичних закладів. Всього було освоєно 1,5 млн. грн. 

Операційна буде оснащена сучасною  хірургічною, наркозно-
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дихальною апаратурою та дезінфекційно-стерилізаційним обладнанням.  

На епаті розвитку та вводу в експлуатацію хірургічного відділення 

ДУ ТМО першочерговим питанням стає придбання сучасного 

хірургічного обладнання включаючи лапароскопічне  та дезінфекціно-

стерилизаційне обладнання, для чого потрібне додаткове фінансування.   

З урахуванням всіх потреб,  для хірургічного відділення ДУ ТМО 

додатково необхідне 4,5 млн. гривень.  

Робота хірургічного відділення планується також на надання 

платних послуг населенню міста Маріуполя. Середня вартість  

операційного лікування та  перебування на ліжку планується від 5,5 тис. 

грн. Це додасть необхідні кошти для закупівлі витратних матеріалів, 

необхідних медикаментів  та сучасного обладнання.   

Робота виконана під керівництвом доцента, к.мед.н. Донецький 

національний медичний університет, кафедра організації вищої освіти, 

управління охороною здоров’я та гігієни Шинкар О.В 

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

М.І. Коротков, студент групи МН-17-У, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Основними складовими економічної безпеки підприємства є: 

ресурсна, техніко-технологічна, фінансова, соціальна безпека. Кожна із 

складових оцінюється за допомогою ряду якісних або кількісних 

показників індикаторів. Економічна безпека, хоча і може вважатися 

категорією, яка інтуїтивно розуміється,кількісний вираз для неї поки що 

не знайдено. Оцінка рівня економічної безпеки є відправним пунктом 

стратегічного планування, показником інвестиційної привабливості та 

надійності підприємства, характеристикою його життєздатності. 

Особливо вона важлива у «проблемних» галузях, що переживають 

кризу. При оцінці економічної безпеки низку положень оцінки 

перетинається з окремими видами діяльності підприємства. Це 

стосується, насамперед, формулювання стратегічних інтересів 

підприємства та їх кількісної інтерпретації. Ці положення оцінки 

економічної безпеки зачіпають область стратегічного управління 

підприємством, і якщо на підприємстві розроблені і прийняті до 

реалізації відповідні функціональні стратегії (інноваційна, ресурсна, 

інвестиційна, маркетингова), то їх цілі повинні кореспондуватися з 

формулюванням стратегічних інтересів підприємства в розглянутої 

функціональної області діяльності, а показники, що характеризують цілі 

стратегії, повинні відповідати кількісній оцінці стратегічних інтересів 

підприємства. 
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Встановлення такої відповідності є дуже важливим, оскільки саме 

за його допомогою забезпечується єдність методичної бази організації 

управління підприємством 

На підприємствах промисловості оцінкою рівня економічної 

безпеки може служити рейтинг підприємства, розрахований за 

сукупністю одиничних критеріїв. Він визначається або як статичний 

показник – «миттєва фотографія» положення справ на підприємстві, або 

як динамічний – з урахуванням прогнозованого зміни одиничних 

критеріїв у майбутньому. Рейтинг підприємства характеризує його 

конкурентоспроможність по відношенню до інших підприємств галузі, а 

сила конкурентної позиції якраз і є найкращим показником безпеки в 

умовах ринку. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, доцента 

Колодяжної І.В. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ БІОПАЛИВА В 

УКРАЇНІ 

І. Л.Грідіна, студ. гр. МН-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

На даний час біоенергетика є найбільш перспективною у секторі 

відновлювальної енергетики в Україні. На сьогоднішній день 

виробництво енергії з біомаси в Україні становить близько 38 ПДж/рік 

(або 10,6 TВтгод./рік). При цьому більша частина енергії виробляється 

за рахунок спалення відходів з деревини. 

Між тим, вітчизняний біопаливний ринок є недостатньо 

розвинутим: у потенційних споживачів з енергетичного сектора існують 

проблеми з доступом до ресурсів деревної біомаси, а також біомаси 

сільськогосподарського походження, що негативно впливає на 

можливість реалізації нових біоенергетичних проектів і, відповідно, на 

досягнення цілей Національного плану дій з відновлюваної енергетики 

на період до 2020 р. Крім цього, на сьогодні не існує спеціальних форм 

реалізації деревного палива (бірж, аукціонів) для потреб 

біоенергетичних об’єктів, що викликає труднощі у забезпеченні 

надійних поставок біопалива на такі об’єкти. Також немає 

організованих систем забезпечення купівлі-продажу біомаси 

сільськогосподарського походження (тюків соломи, стебел кукурудзи та 

ін.) для цілей енергетики, а споживачі мають самі знаходити виробників 

і домовлятися з ними або навіть самостійно організовувати збір та 

доставку біомаси, що у багатьох випадках викликає значні труднощі. 

Сьогодні неодмінною умовою для підвищення 

конкурентоспроможності нових видів палива є запуск 
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великомасштабного виробництва і комерціалізація технологій поряд із 

забезпеченням доступності біоресурсів і сировини. 

У зв’язку з цим, ринок паливної біомаси в Україні нагально 

потребує розвитку та реорганізації шляхом забезпечення вільного 

доступу підприємств всіх форм власності до відходів або побічної 

продукції лісового та сільського господарства; заснування біопаливної 

біржі/аукціону для реалізації операцій купівлі-продажу різних видів 

біомаси тощо. 

Використання біопалива дозволить поліпшити екологічну ситуацію 

в країні, зокрема, зменшити викиди вуглекислого газу, дозволить 

знизити залежність національної економіки від імпорту нафти та 

нафтопродуктів, крім того, за наявності значної кількості родючої землі 

та інноваційних розробок, потужностей для виробництва біопалив 

дозволить створити нові робочі місця як в сільській місцевості, так і в 

промислових центрах. 

Робота виконана під керівництвом доцента, канд. техн.            

наук, PhD Солідор Н. А. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ІТП НА 

АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ 

І.Б.Правиленко, студ. гр.МН-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В умовах сьогодення економія паливно-енергетичних ресурсів 

(ПЕР) стає однією з найважливіших складових переведення економіки 

на шлях взаємозалежної єдності інтенсивного розвитку та 

раціонального природокористування. У цьому зв’язку завдання 

задоволення наростаючих потреб населення світу в паливі, електричній 

та тепловій енергії поряд із забезпеченням екологічної безпеки 

обумовлює необхідність розвитку альтернативної енергетики. При 

цьому напрямок становлення нетрадиційної енергетики розглядається 

як вектор інноваційного та енергоефективного розвитку, що змінює 

структуру виробництва енергоресурсів.  

В Україні існують серйозні передумови для впровадження 

біологічних видів палива та є значний потенціал для динамічного 

розвитку біоенергетичного сектора. Це зумовлено зменшенням запасів 

нафти і газу та, як наслідок, підвищенням цін на енергоносії; 

проблемами екології; наявністю в Україні значних земельних ресурсів, 

клімату, ґрунту, що дозволяють отримувати високий врожай рослинних 

культур, які є сировиною для виробництва біопалива. 

За статистичними даними на кінець опалювального періоду 2017-

2018 р. в бюджетній сфері та ЖКГ встановлена потужність котлів на 
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біопаливі складає понад 1 тис. Гкал, а кількість котлів становить 

близько 2000 одиниць. При цьому, найбільш динамічно розвивається 

бюджетний сектор виробництва теплової енергії з використанням 

деревини у вигляді дров та гранул, поступово зростає інтерес до 

використання деревної тріски, соломи зернових та відходів і залишків 

кукурудзи, енергетичних культур тощо.  

На даний час спостерігається тенденція до збільшення потужності 

реалізованих об’єктів (ІТП), все більше проєктів виробництва теплової 

енергії з біомаси реалізується в секторі комунального теплопостачання, 

де споживачами є населення. Найбільша кількість реалізованих 

біоенергетичних проектів зафіксована у Рівненській, Житомирській, 

Волинській та Сумській областях; в Харківській, Кіровоградській та 

Запорізькій областях найбільше використовують агрогранули з 

лушпиння соняшника та соломи. 

В Україні понад 80 вітчизняних компаній вже освоїли випуск 

котлів на біомасі як для побутових, так і промислових споживачів; 

з’явився позитивний досвід використання солом’яних гранул в якості 

палива та спеціальне енергетичне обладнання. На даний час енергетичні 

компанії розширюють межі своєї діяльності та розвивають суміжні 

напрямки діяльності – вирощування енергетичних культур, логістика 

палива тощо. 

Робота виконана під керівництвом доцента, канд. техн.            

наук, PhD Солідор Н. А. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ 

В УКРАЇНІ 

О. Г. Дворникова, студентка гр. ПТБ-17,  ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В ринкових умовах господарювання структуроутворюючу роль 

відіграє мале підприємництво. Процеси становлення малого бізнесу в 

Україні розпочалися з початком незалежності, однак його 

функціонування та розвиток мають певні труднощі. Головною 

перешкодою на шляху розвитку малого підприємництва є відсутність 

ефективних механізмів його підтримки з боку держави. 

На сьогоднішній день дана тема є дуже актуальною, оскільки 

особливе місце в економічній системі держави і в житті суспільства 

відводиться саме малому підприємству. Це зумовлено тим, що воно є 

одним з провідних секторів ринкової економіки і значною мірою 

впливає на зайнятість, темпи економічного розвитку, структуру та 
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якісну характеристику внутрішнього валового продукту, структурну 

перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат. 

Мале підприємництво – самостійна, систематична, ініціативна 

господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців 

(фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання 

прибутку. 

На тенденції розвитку малого підприємництва в Україні 

безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних 

показників. Зокрема, спад ВВП призвів до зменшення внутрішніх 

фінансових ресурсів держави, обігових коштів у суб’єктів 

підприємницької діяльності, зниження купівельної спроможності 

населення тощо. 

Роль і місце малого підприємництва найкраще виявляються в 

притаманних йому функціях 

По-перше, мале підприємництво формує конкурентне середовище. 

Мале підприємництво допомагає утвердженню конкурентних відносин, 

бо воно є антимонопольним за своєю природою, що виявляється в 

різноманітних аспектах його функціонування. 

По-друге, мале підприємництво, оперативно реагуючи на зміни 

кон’юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості. 

По-третє, величезним є внесок малого підприємництва в 

здійснення прориву з ряду важливих напрямів НТП, передусім в галузі  

електроніки, кібернетики, інформатики. Сприяючи прискоренню 

реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуск наукомісткої 

продукції, малий бізнес, тим самим, виступає провідником НТП. 

По-четверте, мале підприємництво робить вагомий внесок у 

вирішення проблеми зайнятості. Ця функція виявляється у здатності 

малого підприємництва створювати нові робочі місця. 

По-п’яте, важлива функція малого підприємництва полягає в 

пом’якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин.  

Таким чином,  важливою функцією малого підприємництва є  

сприяння соціально-політичній стабільності суспільства, тобто воно 

відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь 

суспільства та забезпечення власного добробуту.  

Зазначимо причини гальмування розвитку малого підприємництва 

в Україні:  

1) відсутність дієвого механізму реалізації державної політики 

щодо підтримки малого підприємництва, належного нормативно-

правового забезпечення розвитку малого бізнесу; 

2) недосконала система оподаткування підприємницької 

діяльності;  
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3) обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових 

ресурсів і система кредитування з її надвисокими ставками. 

Отже, мале підприємництво відіграє важливу роль в економіці 

нашої країни, бо є невід’ємною частиною соціально-економічної 

системи, забезпечує стабільність ринкових відносин та високу 

ефективність виробництва шляхом глибокої спеціалізації та кооперації. 

Проте його нормальний розвиток можливий лише за наявності 

виваженої системи державно-правових заходів 

Роботу виконано під керівництвом доцента, к.філол.н. Швець Г.О. 

 

ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ 

Д. М. Бочаров, студент гр. ПТБ-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Згідно з Законом України «Про електронну комерцію», електронна 

торгівля визначається як частина електронної комерції, а саме – 

господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації 

товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення 

електронних правочинів із використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем. 

У спеціальній економічній літературі  поняття «електронна 

торгівля» має багато авторських та декілька офіційних визначень. До 

найбільш поширених визначень цього терміну  можна віднести 

трактування І.Т. Балабанова, який вважає, що: «Електронна торгівля – 

це торгівля через мережу Інтернет за допомогою комп’ютерів покупця і 

продавця товарів». 

В широкому значенні до електронної торгівлі відносять: 

 − глобальний електронний маркетинг, у тому числі просування 

традиційних товарів та послуг; 

 − електронна комерція у вузькому значенні – це торгівля 

«невловимими» товарами, які можуть передаватися в цифровій формі  

і/або оплата яких може відбуватися в цифровій формі (інформація в 

текстовій, графічній або звуковій формах); 

 − віддалені послуги (послуги, пов’язані з консультуванням, 

юридичною й бухгалтерською підтримкою тощо, які можуть надаватися 

на відстані);  

− дистанційна робота (організація «розподілених офісів», в яких 

спільно працюють люди, що перебувають у різних приміщеннях, містах 

і навіть країнах). 

Масштаби електронної торгівлі зростають неймовірними темпами. 

Електронна торгівля на відміну від електронної комерції, охоплює не 

весь процес товарно-грошового обміну, а тільки його частину, яка 
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безпосередньо пов’язана з купівлею-продажем. За змістом своєї 

діяльності  електронна торгівля суттєво відрізняється від реальної 

роздрібної торгівлі.  

Основними факторами, які сприяють розвитку електронної торгівлі 

є, насамперед, зручність вибору товару та його замовлення, прийнятні 

ціни, зручність та оперативність доставки товарів тощо.  В той же час 

розвиток електронної торгівлі пов'язаний з низкою загроз і побоювань 

як звичайних покупців, так і покупців-експертів щодо придбання 

товарів та послуг за допомогою систем електронної торгівлі.  

Відзначимо, що близько 67 % українських інтернет користувачів 

відвідують сайти, пов’язані зі сферою електронної комерції. Найбільш 

динамічною частиною, що розвивається, є здійснення саме електронної 

торгівлі (табл.1) 

Таблиця 1 

Динаміка показників розвитку електронної торгівлі в Україні 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяги 

роздрібної 

торгівлі, 

млрд. грн. 

 

 

812 

 

 

888.7 

 

 

901,9 

 

 

1031,7 

 

 

1159,3 

 

 

1228,9 

Обсяги 

Інтернет 

торгівлі, 

млрд. грн. 

 

 

4,6 

 

 

7,0 

 

 

12,3 

 

 

25,5 

 

 

38,4 

 

 

48.0 

Річний 

індекс 

зростання 

обсягу 

роздрібної 

торгівлі,  % 

 

 

 

20,3 % 

 

 

 

9,4% 

 

 

 

1,5% 

 

 

 

14,4% 

 

 

 

12,4% 

 

 

 

6.0% 

Річний 

індекс 

зростання 

обсягу 

Інтернет- 

торгівлі,  % 

 

 

 

46,8 % 

 

 

 

53.3% 

 

 

 

75.»% 

 

 

 

107,6% 

 

 

 

50,4% 

 

 

 

25,0% 

Проникнення 

Інтернет-

торгівлі в 

Україні , % 

 

 

0,6 % 

 

 

0,8% 

 

 

1,4% 

 

 

2,5% 

 

 

3,3% 

 

 

3,9% 
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Отже, на сьогодні дана сфера нарощує свої обсяги. Але 

незважаючи на це,  на електронну торгівлю в Україні негативно впливає 

низька платоспроможність населення, слабкий розвиток системи 

електронних розрахунків та втручання з боку держорганів. Але є надія, 

що, ринок інтернет-торгівлі буде розвиватися. Це обумовлено зручністю 

подібної торгівлі. 

Роботу виконано під керівництвом доцента, к. філол. н. Швець Г.О. 

 

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ 

Д.О. Рамазанов, студент гр. ПТБ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Основи реалізації державної політики у сфері захисту прав 

споживачів закладені в системі нормативно-правових актів з питань 

захисту прав споживачів. Законодавство про захист прав споживачів 

складається із Закону України «Про захист прав споживачів», ЦК 

України, ГК України та інших нормативно-правових актів, що містять 

положення про захист прав споживачів. 

В Україні, в одній із перших країн пострадянського простору, було 

прийнято Закон України «Про захист прав споживачів». Проте це не 

стало поштовхом для винесення питання захисту прав споживачів на 

якісний європейський рівень.  

Як свідчить практика, права споживачів в Україні грубо 

порушуються. На думку М.М. Медончака, ця ситуація де-юре має такі 

причини: недосконалість нормативно-правової бази чинного 

законодавства; наявність корупції серед ешелонів державної влади, що 

здійснюють контроль за виконанням і дотриманням законодавства про 

захист прав споживачів; відсутність прозорого й ефективного механізму 

захисту прав споживачів; низький рівень інформаційно-просвітницької 

та правової роботи серед населення щодо роз’яснення норм і положень 

законодавства з питань захисту прав споживачів і забезпечення надання 

практичної допомоги споживачам у разі порушення їхніх прав; 

відсутність належних умов для реалізації громадянами-споживачами 

своїх законних інтересів і прав на території України. 

Зазначимо, що споживачі, які перебувають на території України 

під час придбання, замовлення або використання товарі (робіт, послуг) 

для задоволення своїх потреб мають право: 

- на державний захист своїх прав; 

- гарантований рівень споживання; 

- належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших 

видів обслуговування; 

- безпеку товарів (робіт, послуг); 
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- необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про 

товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх 

виробника (виконавця, продавця); 

- відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, 

послугами), неналежної якості, а також майнової та моральної 

(немайнової)  шкоди; 

- звернення до суду та інших уповноважених державних органів 

за захистом порушення прав; 

- об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання 

споживачів). 

Отже, забезпечення ефективного захисту споживачів може бути 

вирішене, по-перше, шляхом забезпечення випуску й надходження в 

торговельну мережу високоякісної продукції, якісного виконання робіт і 

надання послуг (завдяки чому споживачі не будуть стикатися з 

порушенням своїх прав і, як наслідок, не матимуть потреби в їх захисті); 

по-друге, шляхом регламентації порядку здійснення діяльності суб’єктів 

господарювання сфери торгівлі й послуг, спрямованої на забезпечення 

прав споживачів; по-третє, шляхом надання споживачеві пріоритету у 

відносинах із виробниками, продавцями та виконавцями в рамках 

споживчого ринку.  

Роботу виконано під керівництвом доцента, к.філол.н. Швець Г.О. 

 

ЛІЗИНГ – ЯК ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Д.С. Ткаченко, студент гр. ПТБ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Ринкові перетворення, що відбуваються в українській економіці, 

потребують вдосконалення існуючих та пошуку нових форм 

фінансування капітальних вкладень. Нетрадиційним фінансовим 

інструментом для вітчизняної практики є лізинг. Він довів свою 

ефективність у відновлені та розвитку суб’єктів господарювання 

провідних країн. 

У сучасній економічній літературі дослідженню розвитку 

лізингових відносин присвячено праці багатьох вчених, серед яких: 

А.М. Абазин, Дж. Адамс, Д. Блум, В.В. Вітрянський,  Л.А. Головніна, 

В.А.  І.Г. Костирко, Дж. Спенсер, П.Т. Саблук, А.М. Турило та ін.  

Лізинг – це підприємницька діяльність, яка направлена на 

інвестування власнихабо залучених фінансових коштів і полягає в 

наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін 

лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця або 

отримується ним у власність за дорученням і згодою з 

лізингоотримувачем у відповідного продавця за умови сплати 

лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів. 
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Суб’єктами лізингу є: 

власник майна (лізінгодатель) - особа, яка спеціально набуває 

майна для здачі його в тимчасове користування; 

користувач майна (лізінгополучатель) - особа, яка  одержує майно 

втимчасове користування; 

продавець майна - особа, яка продає майно, що є об’єктом лізингу. 

Об'єктом лізингу може бути будь-яке рухоме й нерухоме майно, 

що належить до основних фондів. Це можуть бути машини, 

устаткування, транспортні засоби, різноманітна техніка, системи 

телекомунікацій тощо, стосовно яких немає обмежень щодо 

передавання їх у лізинг. Об'єктами лізингу не можуть бути: земля, 

мисливські угіддя, ліси, водоймища тощо). 

Лізинг як складне соціально-економічне явище виконує дуже 

важливі функції з формування багатоукладної економіки та активізації 

виробничої діяльності. 

Відзначимо, що підприємницька функція лізингу підтримує 

сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва.  

Отже, лізинг, перетворюючи користувача майна у його власника, 

формує психологію підприємця, підвищує відповідальність та 

самостійність у прийнятті господарських рішень. 

Роботу виконано під керівництвом доцента, к.філол.н. Швець Г.О 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ КУПІВЛІ 

ТОВАРІВ В ІНТЕРНЕТІ 

Е. С. Малахова, студентка гр. ПТБ-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

На сучасному етапі  життя людей, та з розвитком сучасних 

технологій, дуже стрімко набрав актуальності e-commerce ринок, який в 

свою чергу вже котрий рік підтверджує динаміку росту. Тому 

електронна торгівля (e-trade) на сьогодні є найпоширенішою формою е-

commerce діяльності в Україні.  

Бачимо, що українські громадяни дужа багато купують в інтернет-

магазинах та на веб-сайтах з продажу товарів,які в основному 

реалізують непродовольчі товари.  Мотиви купівлі в online-магазинах 

залишаються незмінними: дешевше, ніж у звичайних магазинах; 

економія часу для споживача; більший асортимент; можливість вибору 

та придбання товарів, які відсутні на полицях; можливість знайти 

незвичайні вироби та речі і т.д. 

Продаж в Інтернеті має свої особливості та специфіку, але 

споживачі мають рівні права як вoffline, так і вonlineмагазинах. Але 

звернемо увагу на те, що на практиці дуже складно захистити такі права 
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споживачів.  

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про електронну комерцію» покупець 

(замовник, споживач) товарів, робіт, послуг у сфері електронної 

комерції за обсягом своїх прав та обов’язків прирівнюється до 

споживача у разі укладення договору поза торговельними або офісними 

приміщеннями та у разі укладення договору на відстані відповідно до 

Закону України «Про захист прав споживачів». 

Купівлю-продаж товарів в Інтернеті Закон про захист споживачів 

відносить до договорів, укладених на відстані. Це такий договір, який 

укладений продавцем зі споживачем за допомогою «засобів 

дистанційного зв’язку», до яких належать телекомунікаційні мережі, 

поштовий зв’язок, телебачення та інформаційні мережі, зокрема 

Інтернет. Також для власника інтернет-магазину найбільш поширеною 

формою укладення договору на відстані є публічний договір. 

Відповідно до ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна 

сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж 

товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї 

звернеться. Він містить загальні умови купівлі-продажу товарів, робіт, 

послуг, які є однаковими для всіх покупців та споживачів.  

Першим і основним принципом захисту прав є належна 

поінформованість. Так, згідно з ч. 2 і 3 ст. 13 Закону України «Про 

захист прав споживачів», перед укладенням договорів на відстані 

продавець (виконавець) мусить надати споживачеві інформацію про 

найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок 

прийому претензій; основні характеристики продукції; ціну, включаючи 

плату за доставку, та умови оплати; гарантійні зобов’язання та інші 

послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції; інші умови 

поставки або виконання договору; вартість телекомунікаційних послуг, 

якщо вона відрізняється від граничного тарифу; період прийому 

пропозицій; порядок розірвання.Інформація, що зазначена вище, має 

бути надана в письмовому (електронному) вигляді. Згідно з ч. 3 ст. 13 

Закону України «Про захист прав споживачів», інтернет-магазин має 

підтвердити письмово або за допомогою електронного повідомлення те, 

що споживачу надано наведені вище відомості.  

Але, як показує практика, споживач, намагаючись придбати товар 

через інтернет-магазин, у багатьох випадках не може реалізувати свої 

права, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів», 

насамперед у зв’язку із неможливістю встановити найменування 

продавця та його місцезнаходження. В основному на сайтах ми можемо 

знайти тільки інформацію, щодо адреси електронної пошти та номеру 

мобільного телефону, що в свою чергу робить споживача фактично 
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безправним під час придбання неякісного товару. 

 Отже, можемо зробити виснвок, що для того, щоб уберегти себе 

від невдалої покупки в Інтернеті, необхідно обов’язково звертати увагу 

на наявність на сайті інформації, передбаченої у статті 13 Закону 

України «Про захист прав споживачів». 

Роботу виконано під керівництвом  доцента, канд. юрид. наук 

Бондаренко О.О. 

 

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН 

Д.Н.Евтушок, студент гр. МН-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Головною умовою успішного приєднання до системи міжнародних 

економічних відносин є своєчасне дотримання правил розвитку 

світового господарства. Загальноприйнятими та уніфікованими 

принципами співіснування та міжнародної інтеграції є принципи 

викладенні ООН, сукупність цих правил визначають принципи розвитку 

міжнародних економічних відносин. 

До принципів розвитку міжнародної економічної взаємодії 

відносять: 

• суверенітет; 

• компромісний характер міжнародної економічної взаємодії, що 

передбачає певні поступки один одному з боку партнерів; 

• кожна держава має право вільно вибирати і розвивати свої 

політичні, соціальні і культурні системи; 

• економічне співробітництво між державами повинно 

здійснюватися незалежно від розбіжностей побудови їхніх політичних, 

економічних і соціальних систем; 

• усунення несправедливості, що виникла внаслідок застосування 

сили і позбавляє націю можливостей її нормального розвитку; 

• міжнародна стандартизація та сертифікація продукції, 

виконання вимог яких потребує суттєвих додаткових витрат; 

• співпраця у подоланні глобальних проблем існування людства з 

приводу охорони довкілля, конверсії, безпеки, ліквідація голоду тощо. 

До найважливіших принципів можна віднести принципи: 

економічної свободи, економічної відкритості, економічної інтеграції, 

конкурентної боротьби. 

Економічна свобода проявляється в тому, що в системі 

міжнародних економічних відносин можуть приймати участь фізичні й 

юридичні особи, малі та великі підприємства, держави, та ін. 

Відкрита економіка включає цілісність економіки, єдиний 
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економічний комплекс, інтегрований в світове господарство, світовий 

ринок: ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі. 

Міжнародна економічна інтеграція - це процес розвитку стійких 

взаємозв'язків між господарствами, створення єдиного організму на 

основі декількох країн в процесі розвитку міжнародного поділу праці. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст. викладача 

Маматової Л.Ш. 

 

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ 

Б.В. Миронюк, студентка гр. ОА-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Державне регулювання платіжного балансу - це сукупність 

економічних, валютних, фінансових та грошово-кредитних заходів 

держави, спрямованих на формування основних статей платіжного 

балансу (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Підходи до регулювання платіжного балансу 

 

Країни з дефіцитним платіжним балансом зазвичай також 

вживають заходи регулювання платіжного балансу (рис.2.) 

 
Рис. 2. Методи регулювання платіжного балансу 

 

Держава вживає наступні заходи щодо стримування втечі капіталу: 

1) економічна і політична стабілізація в країні; 2) підвищення довіри до 

уряду і національній валюті; 3) зміцнення державності; 4) забезпечення 
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національної безпеки; 5) боротьба з корупцією і тіньовою економікою. 

Метою політики валютних обмежень є, як правило, вирівнювання 

платіжного балансу, підтримка валютного курсу, концентрація 

валютних резервів.  

У сучасних умовах державне регулювання охоплює не тільки 

сферу обігу, але і саме виробництво експортних товарів, створюючи для 

цього додаткові стимули: надає експортні кредити, валютні, податкові 

та цінові пільги; страхує від політичних і фінансових ризиків; вводить 

пільговий режим амортизації основного капіталу і т.д. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст. викладача 

Маматової Л.Ш. 

 

ФАКТОРИ ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ РІЗНИХ КРАЇН 

О.В. Потапенко, студент гр. МН-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Україна та її економічна система зазнає впливу глобалізаційних 

процесів, міжнародного руху капіталів, робочої сили, наслідків 

діяльності транснаціональних корпорацій. З огляду на це подальші 

організаційно-управлінські зміни та трансформації системи 

господарювання слід здійснювати на ґрунті дослідження й осмислення 

впливу глобалізації на розвиток національної економіки. Глобалізація, 

як економічне та суспільне явище, має двоїстий характер, що 

проявляється як у нових можливостях, так і загрозах.  

Глобалізація несе найбільшу вигоду країнам, що провадять 

ефективну політику підвищення своєї конкурентоспроможності. Також 

у разі відсутності єдиної політики розвитку національної економіки 

виникають кризові явища, стримується формування довгострокових 

міжнародних конкурентних переваг країни у світовому господарстві та 

послаблюються міжнародні конкурентні позиції. Отже, виникає 

проблема вибору щодо використання переваг глобалізації та протидії її 

загрозам внаслідок недорозвиненості інститутів. Тому наявність 

інституційної спроможності країни оптимально використовувати 

переваги глобалізації та нейтралізовувати її загрози, спроможність 

формувати відповідні механізми розвитку глобальної 

конкурентоспроможності розглядаються як ключові завдання 

економічної політики будь-якої країни, в тому числі й України. 

Під дією багатьох чинників глобалізації, яка несе як позитивні 

впливи, так і певні загрози, кожна країна, що має намір інтегруватися у 

світовий економічний простір, постає перед завданням визначення своїх 

конкурентних переваг, щоб на належному рівні конкурувати з іншими 
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державами на світовому ринку. За роки незалежності в Україні чітко не 

сформульовано і не реалізовано національну стратегію входження 

аграрного сектору в процеси економічної глобалізації. Вона 

ґрунтувалася на основі моделі імітаційно-адаптаційної поведінки, що не 

забезпечило його стабільність та ефективне використання наявних 

конкурентних переваг на інноваційних засадах. Така політика повинна 

бути кардинально змінена на основі вироблення й реалізації концепції 

конкурентоспроможного розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст. викладача 

Маматової Л.Ш. 

 

ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, ЇЇ РОЗВИТОК І РОЛЬ У 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ 

В.О. Сірік, студент гр. МК-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Міжнародні економічні відносини – відображають господарські 

зв’язки між державами, регіональними об’єднаннями, підприємствами, 

фірмами для виробництва та обміну кадрів і послуг, матеріальних і 

фінансових ресурсів. Основою їх є ринкові системи і механізми. 

Важливе місце у структурі світової економіки посідають 

інфраструктурні галузі. Залежно від виконуваних функцій у 

національних і світовому господарствах вони групуються у комплекси 

виробничої, інституційної, інформаційної, економічної, ринкової 

інфраструктури.  

Дедалі більшого значення нині набуває міжнародна 

інфраструктура - сукупність національних елементів транспортних 

систем, інформації та зв'язку, міжнародних банків і сфери послуг 

світового рівня, що забезпечують зовнішньоекономічну діяльність і 

функціонування міжнародного капіталу, розвиток бізнесу та 

конкуренції. Перехід до інформаційно-технологічної моделі світового 

господарства потребує якісного розвитку наявних та створення нових 

об'єктів і ланок інфраструктури, яким були би притаманні внутрішня 

єдність і спільне функціональне призначення. Найвищого рівня всі види 

діяльності інфраструктури набули у розвинутих країнах. Сектор послуг 

тут сягає близько 75%. Так, у секторі послуг США зайнято понад 70%, 

економічно активного населення, у країнах Західної Європи - від 60% 

(ФРН, Фінляндія) до 70% (Бельгія, Нідерланди, Норвегія). Аналіз 

внутрішньої структури сектора послуг цих країн показує, що активніше 

розвиваються не традиційні галузі типу готельного й ресторанного 
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бізнесу, а такі, як фінансові послуги, професійне навчання, дизайн, 

освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення - менше. Зростання 

ролі інфраструктури у світовому суспільному виробництві та обігу 

потребує дальшого підвищення економомічної ефективності всіх її 

галузей, і насамперед, транспортних.  

Транспортна інфраструктура є важливим елементом світових 

продуктивних сил, яка активно впливає на розвиток економіки окремих 

країн і світового господарства в цілому. Завдяки розвитку міжнародного 

транспорту розширюються межі міжнародних відносин, збільшуються 

обсяги світової торгівлі; залучаються в міжнародні економічні, науково-

технічні та культурні відносини нові території, країни й народи. Отже, 

інфраструктуру МЕВ також можна розглядати з точки зору різних сфер 

суспільного відтворення. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст. викладача 

Маматової Л.Ш. 

 

ВПЛИВ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ НА НАФТУ МАРКИ: «BRENT» 

НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ  

І.П. Мігуля, студ. гр. МК-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

9 березня 2020 р. всесвітня економіка зустріла так званий “чорний 

понеділок”. У якому ціни на нафту марки “Brent” впали більш ніж на 

тридцять відсотків. Одразу с цим індекси світових фондових ринків 

пішли вниз, такая тенденція розпочалась після провалу переговорів по 

скороченню видобутку нафти в умовах падіння попиту через 

коронавірус у OPEC+ 6 березня 2020р. у Вені. Такого сущого обвалу цін 

на нафту не відбувалось 29 років.   

Для економіки України, це - матиме позитивні та негативні 

наслідки. Що до позитивних то до них можна віднести те що ціни на 

пальне мають становити близько 26 грн 00 коп. - 27 грн 00 коп., за 1л. 

бензину марки A-95, це дозволить частково утримувати ціну на пальне у 

умовах нинішньою ситуацією зі знеціненням гривні. Також якщо 

падіння цін на нафту і газ продовжиться без падіння цін на сировину, то 

гривня може навіть зміцнитися. Але Українська економіка 

експортоорієнтована, обвал цін на нафту матиме наслідки для ринку: 

зерна, залізної руди, хімічної продукції, металопродукції і т.д.. Якщо ми 

бачимо зниження ціни на нафту, то  разом з нею падають ціни на 

експортні товари української економіки, тому це може сприяти на 

зниженні ціни аграрної продукції та, наприклад, металів та інших 

галузей промисловості, які є важливими складовими українського 

експорту, це буде впливати на те що в країну буде менше надходити 
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іноземної валюти, а тиск на гривню посилиться. Зниження нафти вже 

вплинуло на жироолійну промисловість. Ціни на олію обвалились 

майже на 40%. Купувати завчасно соняшник дуже дорого, тому сьогодні 

втрачають ті хто експортують, але фінансові втрати приймають на себе 

виробники, у яких вони купують продукцію. Постраждало багато 

виробників крім тих, хто мав часткову власну сировину. Загалом дуже 

постраждають фермери, які використовують посередників для 

реалізації, збуту продукції, а  той, хто експортує товар або сировину, без 

посередників, трейдерів втратить, значно менше. На сьогодні світ 

опинився у начальній стадії  глобальної кризі, завдяки пандемії. Якщо 

не буде знайдена вакцина від коронавируса або країни, члени OPEC+ не 

зможуть знайти домовленостей між собою, економіка України значно 

впаде, також будуть скорочені інвестиційні програми України, які б 

сприяли розвитку економіки нашої держави.      

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст. викладача 

Маматової Л.Ш. 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

М.О.Черніков, студ. гр. МК-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Економічна криза 1970-их рр. негативно вплинула на 

функціонування тогочасної міжнародної валютної системи. Виникла 

необхідність захистити від регресу досягнуту економічну інтеграцію і 

розвиток торгівлі між країнами Співтовариства. Держави-члени 

вирішили розпочати підготовку до тіснішої економічної інтеграції та 

утворення єдиного економічного та валютного простору. У 1969 р., на 

самміті в Гаазі, глави держав та урядів країн ЄЕС прийняли рішення про 

створення Економічного та Валютного Союзу (ЕВС). Створення такого 

Союзу мало зміцнити позиції Співтовариства у світі, а також вплинути 

на зростання добробуту у державах-членах.  Доповідь Вернера, що 

визначала форму Союзу, була прийнята Європейською Радою у 1971 р. 

Згідно з доповіддю він мав бути створений у три етапи, до 1980 р. 

Суттю цього плану була координація економічної політики, яка мала 

створити основи для валютної інтеграції. 

Європейська Валютна Система спиралася на три елементи: 

• Європейська валютна одиниця — ЕКЮ, як головний 

елемент ЄВС. ЕКЮ було лише розрахунковою одиницею, воно не мало 

матеріальної форми (банкноти, монети), та було кошиком, який 

складався з валют держав-членів Співтовариства.  

• Курсово-інтервенційний механізм. Коридор коливань 
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ринкових курсів між валютами країн Співтовариства був чітко 

визначений. Ці курси могли відхилятись до ±2,25% (або ±6% для слабих 

країн, наприклад, Іспанії та Португалії) від двосторонніх центральних 

курсів. Цей коридор в результаті численних криз та проблем, пов'язаних 

з утриманням коливань курсів валют у настільки вузьких межах був у 

1993 році розширений до ±15%. 

• Кредитний механізм. Якщо досягалась нижня чи верхня 

межа коридору коливань курсів валют, центральні банки проводили 

інтервенції на валютних ринках, при відсутності коштів на інтервенцію, 

використовувалась взаємна кредитна допомога. 

Перспективи перетворення євро в одну з ключових валют 

фінансових і інвестиційних операцій залежать від сприйняття євро в 

країнах, що є найбільш пов'язаними з ЄС: країнах Центральної і Східної 

Європи. Інтерес до євро з боку держав ЦСЄ буде залежати від того, 

наскільки важливими виявляться вигоди єдиної валюти для конкретної 

країни і чи перебільшать вони переваги долара. 

Роботу виконано під керівництвом канд.екон.наук, ст. викладача 

Маматової Л.Ш. 

 

УМОВИ ВІДПОВІДНОСТІ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ 

М.С. Ростовський, студент гр. КСС-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

На рівень якості продукції значний вплив мають місцеві, випадкові 

і суб'єктивні чинники. Для попередження їх впливу і забезпечення 

необхідного рівня якості протягом усього періоду виготовлення 

продукції необхідна система управління ім. Управління якістю 

досягається за допомогою організації роботи відповідних підрозділів 

підприємства. 

Система якості створюється і впроваджується на підприємстві для 

досягнення поставлених цілей у сфері якості і являє собою сукупність 

організаційної структури, методик, процедур і ресурсів, необхідних для 

здійснення загального керівництва якістю. Система якості 

документується. У документах докладно описуються процедури по 

забезпеченню якості, а для їх виконання розробляються відповідні 

інструкції. 

Однією з основних процедур, що забезпечують якісний рівень 

продукції, є стандартизація. 

Стандартизація – діяльність, спрямована на формування системи 

стандартів якості як основи нормативно-правової бази організації та 

функціонування систем управління якістю. Ця діяльність проявляється в 
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розробці, опублікуванні та застосуванні стандартів. Мета стандартизації 

– розробка норм, вимог, правил, характеристик, що стосуються об'єкта 

стандартизації, що забезпечують безпеку продукції для життя і здоров'я 

людей, сумісність і взаємозамінність виробів, єдність вимірювань, 

економію всіх видів ресурсів, безпека господарських об'єктів. 

Стандарт – це нормативний документ, розроблений на основі угоди 

більшості зацікавлених сторін і затверджений визнаним органом (або 

підприємством). У стандарті встановлені норми, правила, вимоги, 

характеристики, що стосуються об'єктів стандартизації. Він може також 

включати вимоги до термінології, символам, пакування, маркування 

продукції. Стандарт встановлює параметри якості. 

Стандарти серії ІСО 9000 встановлюють вимоги до систем 

менеджменту якості продукції; серії ІСО 14000 – до систем 

менеджменту по захисту навколишнього середовища і безпеки 

продукції. Стандарти серії ІСО 16000 встановлюють вимоги, що 

відносяться до вимірювання вмісту забруднюючих речовин у повітрі 

замкнутих приміщень. Міжнародні стандарти встановили єдиний 

визнаний у світі підхід до оцінки систем якості й одночасно 

регламентували відносини між виробниками і споживачами продукції 

на основі суворого дотриманні культури виробництва. 

Відповідність фактичних характеристик продукції встановленим 

вимогам нормативних документів підтверджується при проведенні 

сертифікації продукції. Сертифікація заснована на проведенні 

випробувань продукції, оцінці умов виробництва продукції, що 

сертифікується, нагляді за виконанням процедур по забезпеченню 

якості продукції незалежним органом. Обов'язковій сертифікації 

підлягають ті продукти або показники якості виробу, які можуть надати 

небажаний вплив на людину або навколишнє середовище. Так, 

обов'язковій сертифікації підлягають продукти харчування, газові 

прилади, будівельні матеріали, автомобілі, електрообладнання, літаки та 

ін. Продукцію, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не пройшла її, 

виробник не має права не тільки реалізувати, а й виробляти. 

Сертифікація системи якості підприємства на її відповідність 

вимогам міжнародних стандартів ІСО серії 9000 здійснюється 

спеціальними міжнародно визнаними аудиторськими фірмами, які 

визначені Міжнародною організацією стандартизації ІСО та її 

відповідним комітетом СЕРТИКО ІСО. Отримання підприємством 

сертифікатів міжнародного зразка дає йому право на реалізацію 

продукції майже у 100 країнах світу, що є членами ІСО. 

Сучасні підприємства, які реалізують свою продукцію на світовому 

ринку, також (за необхідності) здійснюють сертифікаційне 
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супроводження проектів виробничо-технологічних комплексів при їх 

створенні та модернізації (реструктуризації). 

Усі заходи, які пов’язані зі стандартизацією і сертифікацією систем 

якості підприємств, дозволяють створювати конкурентоспроможне 

виробництво та ефективно реалізовувати конкурентоспроможну 

продукцію на основі організації тотального управління цими процесами. 

Роботу виконано під керівництвом д-ра екон. наук, проф. 

Хаджинової О.В. 

 

РОЛЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

О.В. Водолазський, студент групи ПТБ-18, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Витрати підприємства розрізняють залежно від їх призначення в 

процесі відтворення. Відповідно до цього ознакою здійснюється 

угруповання витрат і визначаються відповідні джерела їх фінансування. 

За відтворювальною ознакою виробничі витрати підприємства 

поділяють на два види. 

1. Витрати на виробництво і реалізацію продукції, що утворюють її 

собівартість.  

2. Витрати на оновлення виробництва - це одноразові вкладення 

коштів капітального характеру під нову або модернізовану продукцію.  

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом 

кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом 

систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними 

періодами. 

Якщо фінансові результати операційної діяльності об'єднати з 

фінансовими результатами інвестиційної та фінансової діяльності, то 

можна визначити фінансові результати від звичайної діяльності 

підприємства до оподаткування прибутку. 

За єдністю складу витрати поділяються на одноелементні та 

комплексні. Одноелементні – складаються з одного елементу витрат, 

комплексні – з кількох економічних елементів. 

За видами витрати класифікуються за економічними елементами та 

за статтями калькуляції. Під економічними елементами витрат 

розуміють сукупність економічно однорідних витрат в грошовому 

виразі за їх видами. Статті калькуляції “показують” як формуються ці 

витрати для визначення собівартості продукції.  

За способами перенесення вартості на продукцію витрати 

поділяються на прямі та непрямі. Прямі – це витрати, які можуть бути 

віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно 
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можливим шляхом. Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути 

віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно 

можливим шляхом. 

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати 

поділяються на змінні та постійні. До змінних належать витрати, 

абсолютна величина яких зростає із збільшенням обсягу випуску 

продукції і зменшується із його зниженням. Постійні – це витрати, 

абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) обсягу випуску 

продукції істотно не змінюється. 

За доцільністю витрачання витрати поділяються на продуктивні та 

непродуктивні. Продуктивні – передбачені технологією та організацією 

виробництва. Непродуктивні – не обов'язкові, що виникають у 

результаті певних недоліків організації виробництва, порушення 

технології тощо. 

Необхідність планування витрат обумовлена потребою в розкритті 

всіх сторін будь-якого підприємницького справи. Для управління 

виробництвом економістам потрібні не просто витрати, а інформація 

про їх об'єктах - продукцію, роботи, послуги або вид діяльності 

підприємства, які вимагають здійснення витрат, пов'язаних з їх 

виробництвом (виконанням робіт, наданням послуг). 

Для успішної діяльності підприємства, підвищення рівня 

рентабельності, збереження і примноження її активів потрібна розробка 

рекомендацій, щодо поліпшення організації управління витратами 

підприємства. Керівництво повинно бути зацікавлене в розробці 

рекомендацій щодо поліпшення організації управління витратами 

підприємства, яка давала б ефективні ідеї структурним підрозділам 

підприємства, сумлінністю виконання працівником покладених на них 

обов'язків. 

Поліпшення організації управління витратами підприємства є 

однією з основних важливих напрямків управління, системою 

постійного спостереження і перевірки роботи підприємства з метою 

оцінки обгрунтованості та ефективності прийнятих управлінських 

рішень, виявлення відхилень і несприятливих ситуацій, своєчасного 

інформування керівництва для прийняття рішень, зниження ризиків 

його діяльності і управління ними. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, доцента 

Білоус-Сергєєвої С.О. 
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МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

В.В. Герасімова, студентка групи КСС-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Для підтримки ефективного функціонування систем менеджменту 

якості на підприємстві необхідна організація аудиту. 

Під аудитом розуміється систематичний, незалежний 

задокументований процес отримання доказів такої перевірки та 

об'єктивного оцінювання, з метою визначення ступеня виконання 

критеріїв аудиту. 

В рамках СМЯ аудит установлює такі задачі для перевірки: 

• діяльності, що до якості, яка повинна відповідати 

планованим вимогам (основою є стандарт); 

• вимог, які повинні відповідати досягненню цілей; 

• вимог, які повинні фактично виконуватися.  

Виділяють наступні види аудиту в рамках СМЯ: 

1) системний аудит; 

2) методичний аудит; 

3) аудит продукції. 

1. Системний аудит може виступати в таких формах: 

• внутрішній аудит (організація сама перевіряє власну СМЯ 

на відповідність MC ІСО серій 9000,14000); 

• зовнішній аудит клієнтом (клієнт проводить аудит СМЯ у 

постачальника); 

• зовнішній сертифікаційний аудит (незалежна організація 

здійснює аудит з метою сертифікації СМЯ). 

Значення системного аудиту відбувається шляхом аудитів, через 

регулярні проміжки часу, що перевіряються всі ланки підприємства на 

їх відповідність з потрібною якістю. Це робиться для того, щоб 

визначити оптимальний рівень цілеспрямованої та активної діяльності 

щодо попередження невідповідностей. 

При цьому висуваються пропозиції щодо заходів коригування та 

поліпшення якості продукції, процесів і системи. 

2. Методичний аудит проводиться для перевірки процесів, в тому 

числі виробничих або їх методів. Особливо це стосується таких методів, 

при яких якість виробу під час самих процесів визначити неможливо, 

наприклад, при зварюванні, пайці, загартовуванні, гальванізації. 

Методичний аудит проводиться з метою систематичного 

поліпшення контролю процесу під час виробництва. 

3. Аудит продукції служить перевірці відповідності виконання 

вироби певним вимогам. Для цього проводять перевірку якості 



91  

кінцевого результату.  

Аудит продукції проводиться: 

• для додаткової незалежної перевірки рівня якості; 

• побічного забезпечення виконання певних вимог якості, 

визначення можливостей щодо поліпшення якості виробу, та 

визначення рівня якості; 

• розуміння здатності випробувальної лабораторії; 

• визначення доцільності випробувань. 

Найбільш поширеним з усіх є внутрішній аудит, який носить 

постійний і систематичний характер. Для його проведення на 

підприємстві створюється група внутрішнього аудиту СМЯ. Керівник 

внутрішнього аудиту несе відповідальність: за формування і виконання 

плану проведення аудиту; надання звіту за його результатами 

керівництву підприємства. 

Цілі внутрішніх аудитів СМЯ в організації:  

1) оцінка ефективності функціонування СМЯ і визначення 

можливостей її оптимізації;  

2) виявлення невідповідностей СМЯ існуючим стандартам;  

3) визначення причин відхилень від норми;  

4) моніторинг успішності реалізації коригувальних заходів за 

результатами аудитів попередніх періодів [2].  

У підсумку, кінцева мета внутрішнього аудиту - це перевірка 

ефективності програм управління, здійснюваних керівним складом. 

Перевірка повинна завжди проводитися незалежними аудиторами, а її 

результати відображатися в звітах і доповідатись керівництву.  

Інформування про результати внутрішніх аудитів системи 

менеджменту якості має стати обов'язковим елементом дня щомісячних 

нарад за якістю. Підсумки аудиту повинні стати фундаментом для 

прийняття керівництвом підприємства управлінських рішень, 

попередження аналогічних невідповідностей в підрозділах, де перевірки 

ще не здійснювалися [3]. За результатами аудиту проводяться 

коригувальні заходи щодо поліпшення функціонування СМК. 

В даний час створення та проведення аудиту систем менеджменту 

якості стає все більш значущим і необхідним. Саме така система є 

найбільш актуальною на підприємствах зі складною, розгалуженою 

структурою, що мають безліч філій, холдингів, регіональних мережевих 

компаній. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, доцента  

Білоус-Сергєєвої С. О. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Г. А.Сергєєв, студент групи КСС-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Стандартизація – це встановлення й застосування єдиних правил з 

метою впорядкування діяльності в певній галузі. Здійснюється вона за 

певними принципами і результати стандартизації відображаються в 

спеціальній нормативно-технічній документації. 

Рівень та особливості промислового розвитку відображаються в 

національних досягненнях, тому часто на однотипову продукцію 

містяться різні вимого, що перешкоджають ефективній міжнародній 

торгівлі. Для успішного проведення торговельного обміну необхідно 

погоджувати характеристики тієї чи іншої продукції з країною, яка 

купує цю продукцію. 

Розвиток міжнародної торгівлі вимагає єдиного підходу до оцінки 

якості продукції, її характеристик, вимог до маркування, пакування, 

збереження та транспортування. У міжнародній стандартизації 

зацікавлені як індустріально розвинені країни, так і країни, що 

розвиваються, які створюють власну національну економіку. Ця 

зацікавленість пов'язана з поширенням міжнародних науково-технічних 

і торговельно-економічних зв'язків. 

Зовнішня торговельна діяльність країн залежить від розвитку 

національних систем стандартизації, їхньої відповідності до вимог 

Генеральної угоди тарифів і торгівлі (GATT) і Кодексу цієї організації. 

GATT є всебічним міжурядовим договором, чинним з 1947 p., що 

визначає права і зобов'язання сторін-учасників у області зовнішньої 

торгівлі і об'єднує 123 країни. Усі учасники GATT і ті країни, які 

бажають приєднатися до цієї організації, повинні виконувати 

принципові правила Кодексу стандартів із 40 позицій. 

16 травня 2008 року Україна приєдналась до GATT, але сам процес 

почався раніше, а саме 30.11.1993. Саме тоді було направлено офіційну 

заяву уряду про намір країни приєднатися до ГАТТ. 

Наша країна приділяє велику увагу міжнародному науково-

технічному співробітництву в галузі стандартизації і бере безпосередню 

участь у роботі міжнародних і регіональних організацій та їх технічних 

комітетів. Основними завданнями міжнародного науково-технічного 

співробітництва в галузі стандартизації є: 

• зближення та гармонізація національної стандартизації України 

з міжнародними та регіональними системами, прогресивними 

національними системами стандартизації інших країн; 

• систематизація, узагальнення та максимальне використання 

досягнень науково-технічного прогресу; 
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• розроблення міжнародних і регіональних стандартів на базі НД 

України на нові конкурентоспроможні види продукції та послуг; 

• поліпшення нормативного забезпечення торговельного, 

економічного і науково-технічного співробітництва з іншими країнами 

та участь в міжнародному розподілі праці; 

• забезпечення захисту інтересів країни під час розроблення 

міжнародних, регіональних і міждержавних стандартів; 

• забезпечення єдності вимірювань; 

• забезпечення взаємного визнання результатів оцінки 

відповідності вимогам технічних регламентів. 

Держспоживстандарт України бере активну участь у роботі 

Робочої групи з питань стандартизації ЄЕК ООН.В рамках участі в ISO 

Україна є активним членом Комітету ISO з оцінки відповідності 

(CASCO), спостерігачем в Комітеті ISO з питань співробітництва з 

країнами, що розвиваються (DEVCO) та комітети ISO з політики у 

справах споживачів (COPOLCO). 

Виконуючи зобов’язання національного члена ISO, забезпечується: 

— ведення національного секретаріату ISO (функції покладено на 

відділ науково-методичного забезпечення діяльності в міжнародній та 

європейській стандартизації ДП «УкрНДНЦ»); 

— Українські технічні комітети зі стандартизації (ТК) беруть 

участь у діяльності  структурних підрозділів (комітетів та підкомітетів) 

Організації в статусі активного члена (Р-член) або члена-спостерігача 

(О-член); 

— ведення секретаріатів структурних підрозділів (комітетів, 

підкомітетів, робочих груп);  

— систематичне отримання та опрацьовування текстів проектів 

стандартів ISO, щойно опублікованих стандартів, інших документів та 

пересилання їх за призначенням (формування Головного фонду 

нормативних документів міжнародними стандартами ISO, забезпечення 

ТК проектами стандартів, щойно опублікованими стандартами та 

іншими технічними документами в електронному форматі). 

 — отримання та опрацювання документів Центрального 

секретаріату ISO та комітетів ISO COPOLCO, DEVCO, CASCО 

(Національний секретаріат опрацьовує документи Центрального 

секретаріату ISO та керівних комітетів ISO: циркулярні листи, 

стратегічні та робочі документи тощо і передає їх за призначенням до 

національних ТК); 

— запровадження міжнародних стандартів ISO як національних. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, доцента  

Білоус-Сергєєвої С. О. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В 

РИНКОВИХ УМОВАХ 

Н.Д. Кордончук, студент групи ПТБ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, 

тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і 

обсягу попиту на ринку. Засобом конкуренції є товари і послуги, за 

допомогою яких конкуруючі фірми прагнуть завоювати визнання і 

отримати гроші споживача.  

Конкуренція базується на 2-х процесах: суперництві та задоволенні 

потреб. 

Розрізняють конкурентоспроможність товару і 

конкурентоспроможність підприємства. 

Конкурентоспроможність товару - це сукупність властивостей 

реалізованого об'єкта, що задовольняють ту чи іншу потребу людини в 

даний період часу в умовах конкуренції на вільному ринку. 

Конкурентоспроможність підприємства - це сукупність 

властивостей суб’єкта, що має певну частку відповідного динамічного 

ринку, яка характеризує ступінь відповідності вироблюваних ним 

об'єктів вимогам споживачів в умовах конкуренції на вільному ринку. 

Серед безлічі проблем радикальної перебудови національної 

економіки особливе місце займають питання результативності роботи 

підприємства в умовах конкуренції, що загострюється. Функціонування 

підприємства в ринковій економіці пов'язане зі змінами, як у 

зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі його діяльності. 

Необхідна розробка нових підходів до визначення цілей його діяльності, 

обґрунтування і пошуку економічних передумов досягнення 

оптимальних розмірів господарської діяльності, що забезпечують 

конкурентоспроможність підприємства на ринку, його фінансову 

стійкість і перспективи його розвитку. 

Значення конкуренції для найглибших основ функціонування 

ринкової економіки величезне. Конкуренція стала невід'ємною 

частиною ринкового середовища і є необхідною умовою розвитку 

підприємницької діяльності. З переходом України на ринкові методи 

господарювання роль конкуренції в економічному житті суспільства 

значно зросла. При цьому підтримання конкурентного середовища в 

Україні, як і в усіх розвинених країнах, стало важливим завданням 

державного регулювання економіки. Все це сприяло виділенню 

конкуренції у важливий фактор маркетингового середовища 

підприємства, потреба в дослідженні та аналізі якого пояснюється його 
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істотним впливом на господарську діяльність компанії, що функціонує 

на ринку. 

Також конкурентне ринкове середовище надає власникам 

підприємств достатню інформацію для створення системи дієвих 

стимулів менеджерів. Дія конкуренції призводить до високої 

ймовірності банкрутства і змушує менеджерів прикладати максимум 

зусиль для поліпшення роботи підприємств. Іншим джерелом зростання 

продуктивності є інноваційна діяльність і вплив, який надає на неї 

конкуренція.  

Таким чином, особливої актуальності набувають питання 

зростання ефективності діяльності підприємства як найважливішої 

умови його конкурентоспроможності. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, доцента  

Білоус-Сергєєвої С. О. 

 

СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

С.В. Шевелюхин, студент групи ПТБ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Мотиваційні аспекти управління працею набули широкого при-

трансформаційних змін в країнах з розвиненою ринковою економікою. 

 Мотивація є основою будь-якої поведінки людини і зусиль, 

спрямованих на підвищення результативності діяльності. Мотивація - 

це процес стимулювання окремої людини або групи людей до 

діяльності, яка спрямована на досягнення індивідуальних та загальних 

цілей організації (підприємства). 

Mотівація (англ.Motivation) - це процес стимулювання окремого 

виконавця або групи людей до діяльності, спрямований на досягнення 

цілей організації, до продуктивної виконання прийнятих рішень або 

намічених робіт. 

Термін "мотив" походить від латинського "movere", що означає 

"приводити в рух", "штовхати". Мотив, в загальновживаному значенні, - 

одна з різновидів спонукальних причин, це сформована суб'єктом 

поведінки мета і програма її досягнення, що дають йому можливість 

почати певну діяльність. Значить мотив це усвідомлена спонукає 

причина до якого-небудь дії або вчинку. 

Мотивація праці - це прагнення задовольнити свої потреби 

(отримати певного блага) за допомогою трудової діяльності. 

Першорядне значення в створенні умов для зацікавленості 

працівників у підвищенні результативності своєї праці має створення 

дієвих мотивів. 
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При розгляді мотивації слід зосередитися на факторах, які 

змушують людину діяти і підсилюють його дії. Основні з них: потреби, 

інтереси, мотиви і стимули. 

Обсяг витрат праці залежить від оцінки працівником достатності 

рівня винагороди і впевненості в тому, що воно буде отримано. До 

факторів, які зумовлюють поведінку працівника і повинні 

враховуватися в практиці мотивації його трудової діяльності 

відносяться в першу чергу: фізичний тип особистості (вік, стать та ін.), 

Рівень самосвідомості та освіти, професійна підготовка, психологічний 

клімат в колективі, впливу зовнішнього середовища і ін. 

Якість трудового життя є на сучасному етапі найважливішим 

стимулом зростання продуктивності праці на підприємствах, так як це 

безпосередньо впливає на якість персоналу і розкриття його трудового 

потенціалу. 

Якість персоналу встановлюється на основі набору характеристик, 

що визначають можливість персоналу задовольняти пропоновані до 

нього вимоги. 

До основних таких характеристик відносять: здоров'я, творчий 

потенціал; активність; організованість; утворення; професіоналізм; 

мобільність. 

Адекватна політика мотивації на підприємстві при незмінних 

інших факторах повинна привести до збільшення показників якості 

персоналу, а це, в свою чергу, - до поліпшення виробничих і фінансових 

показників підприємства. 

В умовах переходу до нового економічного порядку особливе 

місце займає проблема підвищення ефективності функціонування 

вітчизняних підприємств, вирішення якої безпосередньо залежить від 

ефективного використання їх кадрового потенціалу. Досягнення 

певного конкурентного статусу підприємства досягається шляхом 

створення й утримання конкурентних переваг і безпосередньо залежить 

від управлінських і виробничих успіхів персоналу.  

З іншого боку, рівень і структура доходів працівників 

визначаються результативністю функціонування підприємства. Тому 

одним з найважливіших важелів, використовуваних підприємством, 

повинні стати матеріальні стимули впливу, що застосовуються в процесі 

управління персоналом на основі мотиваційних впливів і з урахуванням 

ціннісних орієнтацій. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, доцента 

Білоус-Сергєєвої С. О. 
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PEOPLE MANAGEMENT – ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Є.О.Свистунов, студент групи ПТБ-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Peoplemanagement – система управління смислами в свідомості 

людей і контролем за тим, що вони з ними роблять. 

Peoplemanagement – це зброя. Зброя - це будь-який засіб, технічно 

придатний для нападу або захисту, в бізнесі доводиться наступати і 

оборонятися  

Peoplemanagement – це один з ключових навичок справжнього 

лідера, навик майбутнього керівника. У всіх людей є свої особисті надії 

і мрії, а також власну думку і слабкості. Люди неідеальні, але в той же 

час вони сильні, їх можна мотивувати і розкрити такий потенціал, про 

наявність якого вони не здогадувалися. Це справжня майстерність 

бачити і розвивати в людині ті можливості, про які вона навіть сама не 

підозрівавала. 

PEOPLE MANAGEMENT – бізнес подія в сфері лідерства та 

управління людьми, в рамках якого ТОП менеджери з різних галузей 

бізнесу діляться кейсами з формування команд та управління 

талантами, обговорюють актуальні питання ефективного лідерства, 

комунікації та мотивації. Це майданчик для обміну досвідом, отримання 

инсайтов, знайомства з трендами і лідерами ринку 

Робоча сила не існує без працівника. Тому стан здоров'я 

працівника, його психофізіологічні якості, розвиток його інтелекту, 

рівень освіченості, професійних знань, сукупність соціальних якостей 

(контактність, відповідальність, дисциплінованість, ставлення до праці, 

система ціннісних орієнтацій і ін.) - все це входить в зміст поняття 

«робоча сила ». 

Під категорією «персонал»  ми розуміємо: 

- це частина населення, що володіє фізичним розвитком, 

розумовими здібностями і знаннями, які необхідні для роботи в 

економіці; 

- сукупність працівників, які спільно реалізують поставлену перед 

ними мету по виробництву товарів або надання послуг, що діють 

відповідно до певних правил і процедур в рамках певної форми 

власності. 

При управлінні персоналом на підприємстві керівник повинен 

зосередитися як на наймання кваліфікованого персоналу, так і на 

отриманні максимальної віддачі від цих людей. Новий персонал 

повинен забезпечити підприємство кращими наявними кадрами, що 

відповідають потребам економіки. Організація повинна дивитися вперед 
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на те, як новий співробітник може бути використаний в повній мірі. 

Отримання максимальної віддачі від працівника означає, що бізнес має 

послідовну політику і практику, щоб забезпечити своїх людей з 

відповідним навчанням і розвитком. Співробітники беруть участь у 

бізнесі як "партнери". 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, доцента 

Білоус-Сергєєвої С. О. 

 

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В БІЗНЕСІ 

С.М. Мороз, студентка групи ПТБ-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Окрім економічної нерівності, крайнім виявом якої є бідність, 

іншою суттєвою перешкодою на шляху розвитку людства є нерівність 

гендерна, яка нині притаманна всім суспільствам, незалежно від 

політичного устрою та рівня соціально-економічного розвитку і 

виявляється в неоднакових можливостях жінок і чоловіків щодо 

структур влади, сфери освіти та зайнятості, доходу та власності. 

Гендерна нерівність є одним з проявів соціально-економічної 

диференціації населення, що зумовлює різні можливості самореалізації 

жінок та чоловіків у суспільстві. 

Гендерні проблеми на ринку праці України визначаються 

дисбалансом щодо можливостей доступу жінок і чоловіків до гідної 

праці, оскільки часто жінки з високим освітньо-професійним рівнем 

змушені реалізовувати свою трудову активність на менш престижних 

посадах, що потребують нижчої кваліфікації, менше оплачуються та 

дають обмежені можливості кар’єрного просування. 

Завжди розглядають жінок-керівників під мікроскопом - до них 

частіше чіпляються, ніж до чоловіків-СЕО. А якщо жінка-бос зробила 

якусь помилку, то її буквально розносять в пух і прах, чого не 

трапляється з чоловіками. 

Гендерна різноманітність сприяє поліпшенню результатів у бізнесі 

і спрощує пошук здібних кадрів. В умовах гендерного різноманітності 

простіше знаходити і утримувати здатні кадри. Існуючий гендерний 

розрив пояснюється тим, що жінки як і раніше найчастіше працюють на 

посадах з низькою і середньою оплатою праці. 

Розвиток жіночого підприємництва все частіше розглядається як 

суттєвий чинник економічного зростання, створення робочих місць, 

рівності доходів, соціальної інклюзії. Підприємництво пробуджує в 

жінках ініціативу до ділової активності та активності в суспільному 

житті загалом, сприяє прозорості роботи органів влади та сфери 

підприємництва. Зусилля, спрямовані на залучення жінок до бізнесу, є 
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важливим чинником інклюзивного економічного зростання в Україні. 

Оскільки жінки в Україні становлять понад половину населення, а їхній 

трудовий та підприємницький потенціал використовується неповною 

мірою, підвищення жіночої підприємницької активності сприятиме 

становленню більш конкурентоспроможної економіки і стане важливим 

чинником зростання залученості жінок до суспільно-політичних справ. 

Жінки-підприємниці можуть забезпечити суспільству різноманітні 

погляди та підходи до управління, організації підприємства і вирішення 

бізнес-питань. Користь для економіки та суспільства від активної 

політики щодо розвитку жіночого підприємництва є багатогранною та 

значною. Жіночі підприємства –динамічний економічний ресурс для 

всіх країн, де вони розвиваються. 

Оскільки жінки в Україні становлять більш ніж половину 

населення, а їхній трудовий та підприємницький потенціал 

використовується неповною мірою, підвищення жіночої 

підприємницької активності сприятиме становленню більш 

конкурентоспроможної економіки і стане важливим чинником 

зростання залученості жінок до суспільно-політичних справ. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, доцента 

Білоус-Сергєєвої С. О. 

 

СТАНДАРТИ HACCP ЯК ГОЛОВНИЙ СТАНДАРТ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В.С.Галаганова, ст. гр. КСС-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

НАССР – це перший міжнародний стандарт, на підставі якого 

можна впровадити і сертифікувати систему менеджменту безпеки 

харчової продукції. У ньому розглянуті питання інформування, 

управління системою і контроль ризиків. 

Система заснована на 7 основних принципах:  

● Визначення небезпечних факторів, аналіз і оцінка пов’язаних 

з ними ризиків;  

● Виявлення критичних контрольних точок;  

● Встановлення критичних меж для кожної точки;  

● Підготовка методів моніторингу; Ф 

● Розробка коригувальних дій;  

● Створення процедур перевірки функціональності 

впровадженої системи;  

● Документування всіх стадій і процедур. 

На основі концепції НАССР було розроблено декілька стандартів, 

які застосовуються в окремих країнах і регіонах або в окремих ланках 
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харчового ланцюга. Найбільш уживані такі стандарти: 

● ISO 22000: 2005 Системи управління безпечністю харчових 

продуктів – вимоги для будь-яких організацій харчового ланцюга – 

стандарт, розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації 

(ISO); 

● BRС (BritishRetailConsortiumGlobal Standard) – британський 

стандарт асоціації роздрібних торговців; 

● IFS (InternationalFood Standard) – міжнародний стандарт 

роздрібних торговців; 

● Dutch HACCP – голландський стандарт на систему НАССР; 

● FSSC 22000: 2010 – стандарт для виробників окремих 

категорій харчових продуктів, об'єднуючий вимоги ISO 22000: 2005 та 

PAS 220: 2008, прийнятий об'єднанням фахівців з харчової безпеки 

GlobalFoodSafetyInitiative (GSFI) 

НАССР є систематичним підходом, і охоплює всі аспекти безпеки 

харчових продуктів, від вирощування, збору врожаю, закупівлі 

сировини і до моменту використанням кінцевим споживачем. 

Використання системи НАССР переносить увагу від випробування 

кінцевого продукту до використання превентивних методів 

забезпечення безпеки при виробництві і реалізації.  

 Впровадження системи HACCP – це перший крок до 

Європейських стандартів та нові можливості для операторів ринку, 

можливість вийти на міжнародний ринок зі своєю продукцією. Тож 

впровадження системи НАССР є не лише законодавчо необхідним 

заходом, який повинен вчинити оператор ринку харчових продуктів, а й 

можливістю представлення свого бізнесу на міжнародній арені. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Кравченко М.С. 

 

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Поторочина К.А., ст. гр. КСС-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Для правильного розуміння проблем якості необхідно враховувати 

наступні положення: 

- якість має бути орієнтоване на споживача; 

- забезпечення якості - не тільки технічна функція, що реалізується 

якимось одним підрозділом, а систематичний процес, що пронизує всю 

організаційну структуру підприємства або організації; 

- питання якості актуальні не тільки в рамках виробничого 

процесу, а й у сфері розробки продукції, маркетингу, післяпродажного 
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обслуговування і т.д .; 

- підвищення якості продукції нерозривно пов'язане з оновленням 

технології; 

- загальне підвищення якості досягається тільки за допомогою 

економічно зацікавленої участі всіх, хто задіяний у створенні продукції 

та інші. 

Для забезпечення конкурентоспроможності продукція повинна 

відповідати вимогам замовника або запитам покупців. Ці вимоги 

звичайно включаються в технічні умови (ТУ) або стандарти. Однак самі 

по собі ТУ не є гарантією задоволення вимогспоживача, оскільки в 

конструкції вироби, технології або організаційної системі, що охоплює 

дослідження, проектування, виробництво і реалізацію продукції, 

можуть з'явитися невідповідності. Імовірність того, що створена 

продукція відповідатиме вимогам споживача, підвищується, якщо на 

підприємстві діє ефективна система забезпечення якості продукції. Ця 

обставина привела до внесення в контракти вимог до системи якості 

(СК), що доповнюють вимоги до продукції, а також до перевірки СК на 

підприємстві у постачальника. Це спонукає випускати і впроваджувати 

на додаток до ТУ стандарт на системи якості. На жаль, доводиться 

констатувати, в процесі виробництва допускається багато відступів від 

цих документів. 

Таким чином, основним завданням кожного підприємства є якість 

виробленої продукції і сумірність її ціни з пропонованим якістю, тобто 

те, в якій мірі продукція підприємства задовольняє запитам 

споживача.В даний час, для вирішення проблема якості продукції, 

необхідний системний підхід до управління якістю, який охопив би всі 

етапи повного життєвого циклу продукції (науково-технічної 

діяльності). Сучасне управління якістю засноване на використанні 

статистичних методів, що їх називають статистичними контролем 

якості. 

Хлібопекарська промисловістьУкраїни належить до провідних 

харчових галузей агропромислового комплексу, перед якою також 

стоїть питання про підвищення якості виробленої продукції. 

Якість хлібної продукції залежить від якості вихідної сировини, 

правильного ведення технологічного процесу, і контролю за окремими 

операціями виробництва. 

Одним з найважливіших напрямків підвищення ефективності 

виробництва і поліпшення якості продукції хлібопекарської 

промисловості є створення раціональної структури підприємств галузі, 

механізація і автоматизація виробничих процесів на бази новітніх 

технологій. Підвищення харчової цінності хліба «Бердянський» можна 
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здійснювати регулюванням хімічного складу виробів в результаті 

використання традиційного для хлібопечення сировини і введенням 

біологічно активних добавок (БАД), що дозволяють одержувати готові 

вироби, що володіють функціональними властивостями і призначені 

длялікувального та профілактичного харчування. Регулювання 

хімічного складу виробів з метою створення виробів підвищеної 

харчової цінності - це шлях створення виробів нового покоління. 

Регулювання хімічного складу виробів доцільно проводити шляхом 

використання різних видів традиційного для хлібопечення сировини, 

але використовуваного в значних кількостях, і нових видів сировини, в 

тому числі БАД, що дозволяють змінювати хімічний склад виробів в 

потрібну для кожного конкретного виду. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Кравченко М.С. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

М. В. Медведєв ст. гр. МК-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Актуальність дослідження проблем малого підприємництва 

посилюється тим, що суперечливість просування України шляхом 

ринкових реформ значною мірою зумовлена саме недооцінкою ролі та 

значення малого підприємництва як структуроутворюючого елементу 

ринкової економіки. 

Становлення малого підприємництва України проходило (і нині 

проходить) в динамічних, часто мінливих умовах. Оскільки ситуація на 

внутрішньому ринку є важкопередбачуваною для вітчизняного 

підприємця, такий стан речей не міг не позначитися на рівні розвитку 

малого бізнесу в цілому. 

Одним з основних показників, які характеризують процес 

становлення малого підприємництва, є динаміка зміни кількості діючих 

суб'єктів малого підприємництва. 

Формування малого підприємництва в Україні завжди проходило 

шляхом самостійної ініціативи та самоорганізації суб'єктів 

підприємництва в рамках законодавства, а також комерціалізації та 

приватизації державних підприємств. 

Негативний вплив на процес становлення та розвитку малого 

підприємництва мають правові, фінансово-економічні, організаційні та 

соціально-психологічні такі як: 

− неповнота, суперечливість, та нестабільність чинної 

нормативно-правової бази розвитку малого підприємництва. 



103  

− невизначене ставлення держави до ролі малого 

підприємництва в соціально-економічному розвитку України. 

− відсутність наукової стратегії проведення необхідних 

реформ та системного підходу до становлення та розвитку малого 

підприємництва; 

− надмірний податковий тиск, нестабільність податкового 

законодавства, яке приводить до «активної тенізації» суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

Можна виділити п'ять основних проблем, пов'язаних з 

оподаткуванням малого бізнесу: 

− діюча в даний час в Україні фіскальна система 

оподаткування недостатньо стимулює інвестиційний механізм малих 

підприємств. На державному рівні немає обґрунтування того, як зможе 

сплачувати податок з поставленого доходу суб'єкт малого 

підприємництва, тільки початківець свою діяльність і не має з тих чи 

інших причин доходу. 

− оподаткування суб'єктів малого підприємництва 

недостатньо пов'язане з виробничими параметрами діяльності, що, в 

свою чергу, гальмує подальший розвиток малого бізнесу. 

− в умовах піднесення української економіки ефективніше 

застосовувати коригувальні податкові інструменти, які, на відміну від 

нейтральних, дозволять спрямувати підприємницьку діяльність, 

інвестиції, робочу силу у ключові для національної та регіональної 

економіки галузі. 

− рівність платників податків повинна через кількість 

податкових вилучень і схем компенсувати малому бізнесу підвищені 

ризики, обмеженість доступу до виробничих ресурсів порівняно з 

іншими економічними суб'єктами; 

− податковий потенціал, закладений в системи оподаткування 

підприємств малого бізнесу, в даний час в належній мірі не 

реалізований через безсистемне функціонування податкових форм, що 

діють абсолютно відокремлено один від одного. 

Рішення цих завдань лежить у площині реалізації наступних 

основних напрямків: 

По-перше, створення відповідної нормативно-правової бази, яка 

повинна забезпечити максимальні можливості для розвитку малого 

бізнесу в Україні; 

По-друге, необхідне виважене вирішення питань організаційного 

забезпечення малого підприємництва; 

По-третє, необхідне формування і розвиток системи фінансово-

кредитної підтримки малого підприємництва; 



104  

По-четверте, слід розвивати ринкову інфраструктуру малого 

підприємництва. 

Формування державної політики розвитку малого підприємництва, 

визначення форм і методів її реалізації повинні бути невід'ємною 

частиною загальнодержавної доктрини демократичних соціально-

економічних перетворень в Україні і мати стратегічною метою 

формування значного прошарку середнього класу в країні як основи 

соціально-політичної стабільності в суспільстві. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Кравченко М.С. 

 

БЕЗРОБІТТЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРИЧИНИ, 

ВИДИ, НАСЛІДКИ 

В.О. Мілєк, ст.гр. ПТБ-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Однією із центральних соціальних проблем сучасного суспільства 

є безробіття.Проблеми зайнятості населення справедливо ставляться до 

глобальних проблем сучасності, адже зайнятість — основа розвитку і 

функціонування людського суспільства. А безробіття для всіх країн 

світу є соціальним злом. Рівень безробіття є одним із найважливіших 

індикаторів реалізації трудового потенціалу. Характерною проблемою 

сучасного соціально-економічного стану країни є наявність безробіття, 

у тому числі прихованого. 

В умовах переходу України до ринкової економіки та кризових 

явищ, які спіткали Україну за останні роки, проблема безробіття стала 

однією з найголовніших проблем вітчизняної економіки. І нині ще 

актуальнішою стає ця проблема, оскільки нові суперечливі тенденції 

динаміки українського безробіття потребують нового осмислення та 

урахувань в розробці адекватної політики зайнятості на ринку праці. 

Сьогодні спостерігається порушення рівноваги з боку попиту і 

пропозиції, поширення соціальної нестабільності та бідності у 

суспільстві, нераціональне використання суспільних ресурсів, зростання 

злочинності, збільшення чисельності соціально незахищених верств 

населення та інших негативних соціально-економічних чинників, які 

спричинені відсутністю достатньої кількості робочих місць в Україні. 

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в 

соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс 

проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет 

втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик 

соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних.  

В результаті чого безробіття викликає такі негативні наслідки:  

- масова дискваліфікація;  

- посилення соціальної напруженості;  
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- зниження трудової активності;  

- знецінення наслідків навчання;  

- скорочення обсягів виробництва валового національного 

продукту;  

- зростання витрат на соціальну допомогу безробітним;  

- зниження податкових надходжень до державного бюджету. 

- перетікання робочої сили та інтелекту за межі країни. 

 Отже, мова йде про найгірші економічні та соціальні наслідки 

безробіття, подолання яких потребує впровадження заходів із боку 

держави. 

У таких випадках політика держави на ринку праці має бути 

спрямована на скорочення рівня безробіття, тобто забезпечення 

можливості реалізації своєї трудової активності всім громадянам. 

Оскільки головною причиною безробіття є незбалансованість попиту та 

пропозиції робочої сили, саме тому потрібно втілювати активну 

політику, яка складається із заходів, які спрямовані на:  

− збільшення попиту на робочу силу з боку державного та 

приватного сектора економіки;  

− підвищення конкурентоспроможності робочої сили та 

забезпечення відповідності робочої сили і робочих місць;  

− вдосконалення процесу працевлаштування. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Кравченко М.С. 

 

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ 

«ЯПОНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» В УКРАЇНІ 

Д.О. Агарков, ст. гр. МК-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

До середини 40-х років минулого століття закінчилася Друга 

Світова війна, трагедія забрала життя мільйонів. Після 6 років 

виснажливої боротьби країни вирішили прийти до миру, а значить, 

закінчивши війну, слід зайнятися відновленням постраждалої 

економіки, через вищезгадану трагедію. 

Одним з найкращих прикладів цього слугує країна, яказазнала 

сильної поразки і була змушена капітулювати. Мова зайде про Японію. 

Опинившись під гнітом США, країні було важко почати розвиток, 

враховуючи, що ті, хто мав владу над японською економікою розбилися 

на 2 групи: ті, хто раніше змагався з японцями в торгівлі, бажаючі 

остаточно знищити японську економіку; і ті, хто бачив в ній потенціал, і 

хотів принести процвітання. 

Звернувшись до короткої історії розвитку Японії післявоєнного 

стану, ми бачимо, що до сьогоднішнього дня вона міцно закріпилася 
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серед числа найрозвинутіших країн. Цьому сприяли: численні реформи; 

гарантія довічної зайнятості у великих корпораціях; взаємовигідні 

відносини підприємців з урядом; був прийнятий жорсткий контроль, 

який не дозволяв імпорт тих продуктів, які могли бути відтворені у 

країні самостійно, при тому ухвалювався експорт технологій, який вже 

почав націлювати Японію як на країну-виробника передових 

технологій; у сфері банківських і фінансових послуг припинялась 

діяльність спекулятивного характеру, тому що вона сприяла лише 

збагаченню вузького кола осіб і не сприяла економічному прогресу; 

введена система довічного найму, яка підтримувала конкуренцію не за 

робочі місця в різних фірмах (що призводило до виникнення великих 

фінансових вливань в професійне навчання співробітників), а сприяла 

конкуренції між працівниками однієї фірми, в результаті чого 

потужність компанії росла зважаючи на високу ефективність робочого 

персоналу. 

Дуже добре, й кратко цей період відображують слова 

сходознавцяОвчинникова: «Після війни японці переконали американців, 

що вони самі перебудують свою вкрай мілітаризовану економіку. Однак 

по суті вона так і залишилася держкапіталістичною. Суть японського 

дива – в дивно взаємній довірі верховної влади і великого бізнесу ... В 

Японії держава спільно з великим бізнесом виробляла економічну 

стратегію. Вони чітко визначали пріоритети розвитку країни. На 

першому етапі упор був зроблений на розвитку металургії, 

суднобудуванні, нафтохімії. Створили саму передову в світі металургію, 

стали виплавляти 100 млн.тонн сталі. Японія перетворилася в першу 

суднобудівну державу світу, будували танкери водотоннажність 200-

300 тисяч тонн.Щоб у себе переробляти нафту, почали розвивати 

нафтохімію. На другому етапі пріоритети були віддані побутовій 

електротехніці та автомобілебудуванню. Треба було зламати стереотип 

– до 1960-х років японські товари були дешевими, але неякісними. 

Ціною величезних зусиль на своїх транзисторах, на своїх телевізорах, 

потім – автомобілях вони переконали світ, що японське – значить 

якісне» 

Отже розглянемо питання, чи можна відтворити це «диво» у нашій 

країні. 

Слід зазначити, що Японія була й морально розбита через поразку, 

але це не заважало тому, щоб об’єднати людей у боротьбі проти 

меркантилізму та збагачення самих себе, й надихнути їх на збагачення 

усієї країни, що дозволило рівню ВВП Японії зростати щорічно у 

середньому на 8%. Завдяки цьому Японія змогла наздогнати економіку 

Великобританії, а рівень економіки США вже не був дуже далеко. 
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Україна і кілька інших держав насправді входять в щасливий клуб 

країн, економіка яких за 5 років зросла більш ніж на 40%. Крім того, 

українська економіка в певний час росла навіть швидше Китаю! Отже, 

темпи зростання української економіки можутьбути швидкими.Тут є дві 

сторони однієї медалі. Одна полягає в тому, що, за даними 

PennWorldTables, продуктивність в Україні становить менше половини 

продуктивності США. Це означає, що Україна може забезпечити собі 

швидке зростання, копіюючи існуючі технології або наслідуючи її, що 

набагато простіше, ніж розробляти нові моделі. Інша ж, протилежна, 

полягає в тому, що темпи зростання продуктивності в Україні в 

минулому були досить скромні. Економічному зростанню може 

допомогти урядова політика (захист прав власності, боротьба з 

популізмом, створення ринку землі, децентралізація, прийняття рішень, 

підтримання макроекономічної стабільності і так далі). Економічне диво 

може статися і в Україні. Але, на жаль, історичний досвід недвозначний: 

це малоймовірно без кардинальних змін в управлінні економікою 

України або глобального економічного буму. 

Висновок: аби застосувати принципи ведення економіки Японії, 

щоб розвинути країну, треба підготувати добру основу для цього, з якої 

можна буде приступати до дій та реформ, для початку, це-завершення 

війни, з чого ми зможемо «відштовхнутись», й намагатись вийти з 

кризової ситуації. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Кравченко М.С. 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ, ДИНАМІКА 

ЗМІНИ ЦІН У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Ю. В. Полуботко, ст. гр. ЕП-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Інфляція являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного 

розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на 

всі сторони життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує 

заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим 

інвестиціям і економічному зростанню. Висока інфляція руйнує 

грошову систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, 

послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому 

обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування 

державного бюджету. Інфляція є найефективнішим засобом 

перерозподілу національного багатства - від бідніших верств 

суспільства до більш багатих. 

Інфляцією можна назвати «захворювання» документів, коли гроші 

втратили зв'язок з золотом. За таких обставин кількість паперових 

грошей в обігу стає надзвичайно важливою: якщо вона перевершує 



108  

потреби товарного обігу, то є інфляція (латиниця-"здуття") в результаті 

надмірної грошової емісії. Адже інфляція – це своєрідний паперовий 

грошовий «флюс» ринкової економіки. 

Наша країна на сьогоднішній день має великий відсоток інфляції, 

що штовхає людей до невпевненості в завтрашньому дні. Безумовно, всі 

люди думають про інфляцію насамперед як про причину зростання цін 

на товари, які вони придбали. Сучасна інфляція пов'язана не лише зі 

зниженням купівельної спроможності грошей у результаті росту цін, але 

і з загальним станом економічного розвитку країни. Кожного 

громадянина країни стосується зміна інфляції в більшу чи меншу 

сторону, це й є головною особливістю інфляції. 

До соціальних наслідків в умовах істотної інфляції відносять, перш 

за все, зниження реальних доходів осіб, які мають їх фіксований обсяг 

(інфляційний податок). Це такі категорії населення як пенсіонери, 

студенти, особи, які отримують різні види соціальної допомоги, а також 

службовці та інші категорії працівників, чиї доходи формуються за 

рахунок державного бюджету.  

Соціально-економічні наслідки інфляції виражаються в зменшенні 

виробництва, переході капіталу зі сфери виробництва в торгівлю та 

лихварство, збільшенні частки податкових ухилень, полегшенні 

розвитку спекуляції, відсутності індексації доходів і видачі кредитів без 

урахування індексу цін. 

Процеси інфляції є складним соціально-економічним явищем, вони 

спричиняють стихійний перерозподіл фінансових ресурсів між 

категоріями населення, що негативно впливає на економіку України. У 

зв’язку з цим, виникає необхідність формування багаторічної програми, 

що буде спрямована на збільшення обсягів виробництва в аграрній 

галузі та індустрії, адже ці галузі, а також комунальне господарство є 

найближчими до споживачів, так як задовольняють їхні основні 

потреби. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Кравченко М.С. 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ: ЇЇ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Н. Гончарова, ст. гр. КСС-19м, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Термін «стандартизація» можна розглядати з різних точок зору.  

По-перше, стандартизація - це діяльність, спрямована на розробку і 

встановлення вимог, норм, правил, характеристик як обов'язкових для 

виконання, так і рекомендованих, що забезпечує право споживача на 

придбання товарів належної якості за прийнятну ціну, а також право на 

безпеку і комфортність праці. 
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Стандартизація - це науково-технічна діяльність, спрямована на 

досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі 

шляхом встановлення вимог для загального і багаторазового 

застосування щодо реально існуючих або потенційних завдань. 

Стандартизація - нормативний спосіб управління. Її вплив на об'єкт 

здійснюється шляхом встановлення норм і правил, оформлених у 

вигляді нормативних документів, що мають юридичну силу. 

Стандартизація - це процес створення стандартів для керівництва 

створенням товару або послуги на основі консенсусу всіх відповідних 

сторін в галузі. Стандарти гарантують, що товари або послуги, 

вироблені в конкретній галузі, мають постійну якість і еквівалентні 

іншим таким самим продуктів або послуг в тій же галузі. 

Стандартизація вирішує поставлені перед нею завдання шляхом 

розробки, впровадження стандартів та інших нормативних документів 

по стандартизації і проведення державного нагляду за ними. 

Метою стандартизації є забезпечення однаковості для певних 

практик в галузі. Стандартизація фокусується на процесі створення 

продукту, операціях підприємств, використовувані технології і на те, як 

конкретні обов'язкові процеси встановлюються або виконуються. 

Стандартизація продукту корисна по ряду причин. Дотримуючись 

певних рекомендацій по виробництву товарів і послуг, можна досягти 

таких цілей, як інновації, зниження витрат і впорядкована система 

виробництва. 

Стандартизацію можна знайти в бізнес-процесах, коли компаніям 

потрібен постійний рівень якості. Наприклад, багато франшиз в сфері 

швидкого харчування мають документовані процеси, щоб переконатися, 

що бургер готується однаково, незалежно від того, яке підприємство у 

своїй франшизі відвідує споживач. 

Багато підприємства дотримуються стандартів ISO або ДСТУ, щоб 

гарантувати, що всі продукти однієї і тієї ж категорії створюються 

відповідно до однаковими специфікаціями для різних підприємств або 

компаній.  

Роботу виконано під керівництвом завідувачки кафедри 

економічної теорії та підприємства, доцента, к.е.н. Капранової Л.Г. 
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ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ  

СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ 

В.В. Спиця, студент гр. 09-МА-17 МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Грошово-кредитна система в цілому і її частина - банківська 

система об'єктивно існуюче явище суспільного, політичного та 

економічного життя, притаманне всім державам в усі часи. Більш ніж 

будь-які інші правові або економічні явища, вона може сприяти 

економічному зростанню і соціально-політичної стабільності держави і 

суспільства або спровокувати кризові явища, економічне зубожіння і, як 

наслідок, соціально-політичну нестабільність.  

Комерційні банки займають одне з центральних місць в ринковій 

структурі, будучи сполучною ланкою в економічній системі будь-якої 

країни, і виконують функцію посередника між різними елементами 

суспільства. Банки за допомогою депозитних і позичкових операцій 

перерозподіляють фінансові ресурси: залучають ресурси там, де є 

надлишок, і розподіляють кошти туди, де є недолік фінансових 

ресурсів, де вони затребувані і приносять економічну вигоду. 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає банк 

як юридичну особу, яка має виключне право на підставі ліцензії 

Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: 

залучення до вкладів коштів фізичних та юридичних осіб; розміщення 

цих коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 

відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних та 

юридичних осіб. 

Відповідно до закону банки в Україні можуть функціонувати як 

спеціалізовані, тобто ощадні, іпотечні, інвестиційні, клірингові. Законом 

також закріплено право самостійно визначати напрямки своєї діяльності 

та спеціалізацію за видами операцій. 

З цього можна зробити висновок, що банківська діяльність є 

особливим видом підприємницької діяльності, пов'язаної з рухом 

позичкових капіталів, їх мобілізацією і розподілом, а покладені на 

банківську систему завдання і реалізовані нею функції визначають в 

кінцевому підсумку соціальне значення всієї грошово-кредитної 

системи. Таким чином, роль банків і банківської системи, що виконують 

важливі соціально-економічні функції, полягає в забезпеченні руху 

механізму грошового обігу і перерозподілу грошових ресурсів в процесі 

економічного розвитку. 

Роботу виконано під керівництвом канд.  екон. наук, ст. викладача 

Мацкевич Ю.І. 
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СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 

М.С.Хаджинова, здобувач вищої освіти за першим (бакалаврським) 

рівнем за спеціальністю 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування,  

Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеця 

 

Складні соціально-економічні умови життя в Україні, низький 

рівень заробітних плат і соціального захисту населення на фоні 

отримання свободи пересування сприяли розвитку трудової міграції 

громадян за кордон. Трудова міграція є потужним соціальним 

амортизатором, чинником зменшення бідності, напруги на ринку праці, 

джерелом значних валютних надходжень, але, водночас, несе ризики 

втрати частини необхідного для розвитку країни трудового та 

інтелектуального потенціалу [1, с. 39].  

В Україні точні дані про обсяги, структуру, напрями міграційних 

переміщень населення відсутні. Загальна кількість трудових мігрантів за 

різними статистичними даними становить від 2,7 до 5,9 млн осіб [3, 4]. 

За даними Держстату [2], основними країнами призначення українських 

працівників-мігрантів є сусідні країни – Росія, Польща, Чехія, 

Угорщина, а також країни Південної Європи (Італія, Іспанія, 

Португалія). З 2013 року поступово розподіл мігрантів за країнами 

призначення змінювався: частка Росії скорочувалася, а європейських 

країн, передусім Польщі, зростала. Ці зміни пов’язані з військовим 

конфліктом на Сході країни.  

Наростання масштабів міграції за кордон; активізація участі 

молоді, фахівців у трудовій міграції; збільшення частки мігрантів, які 

працюють за кордоном без належних дозволів, перебувають у 

неврегульованому правовому становищі; трансформація частини 

тимчасової трудової міграції на постійну є серйозними викликами для 

України. Така ситуація загрожує негативними як демографічними, так і 

економічними наслідками. Дефіцит працівників може стати гальмом 

розвитку економіки, а відтік найбільш активних, молодих та освічених 

осіб – демократичних перетворень в Україні.  

З метою запобігання ризикам, які обумовлені сучасною 

активізацією міграційних процесів, важливим є законодавче 

оформлення міграційної політики, чітке визначення її цілей та 

інструментів. Першочерговим завданням є розробка програми сприяння 

повернення та реінтеграції мігрантів в регіони, що містить комплекс 

заходів, спрямованих на заохочення створення мігрантами нових 

робочих місць з використанням зароблених за кордоном коштів. 

Список джерел: 

1. Малиновська О. А. Трудова міграція громадян України за 
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3. Internationalmigrationreporthighlights 2017 [Electronicresource]. – 
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http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/m

igrationreport/docs/ MigrationReport2017_Highlights.pdf 

4. Українці все частіше працюють за кордоном, але повертаються 

в Україну / Центр економічної стратегії – квітень 23, 2018 // 
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chastishe-pratsiuiut-za-kordonom 

Робота виконана під керівництвом к.е.н. доцента Нікітіної А.В. 

 

 

СЕКЦІЯ: МАРКЕТИНГ 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ  

В. М. Брошкова, студентка групи МК-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Актуальність теми введення нової системи маркетингу гостро 

постає перед нами в 2015р. У зв'язку з появою безлічі інноваційних 

продуктів та інноваційної діяльності в сфері послуг необхідно чітко 

вести маркетингову політику в кожному підприємстві. Без цього 

розвиток національної економіки на рівні європейських країн 

неможливо.  

Для успішного впровадження інноваційних продуктів або 

інноваційних послуг на будь-якому ринку необхідно не тільки 

займатися безпосередньо інноваційною діяльністю, а й вести 

дослідження в сфері формування і реалізації маркетингової стратегії 

підприємства. Безсумнівно, в кожній високо розвинутою і високо 

конкурентному організації існує цілий відділ, в якому менеджери 

розробляють свою власну маркетингову політику. 

Величезну роль відіграє створення нової продукції в підвищенні 

конкурентоспроможності фірм і організацій. Найважливіше у 

впровадженні інноваційної продукції проявляється в її функціях. 

Функції інноваційної продукції показують її найважливіше місце в 

економічній сфері держави і її головну роль у веденні господарської 

справи. На першому місці маркетингу інноваційної думки має місце 
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визначення ступеня її інноваційного потенціалу.  

Тема інноваційної діяльності та маркетингової діяльності 

безпосередньо тісно пов'язані між собою. У світовій економіці ці дві 

теми завжди йдуть поруч, так як маркетингова діяльність йде як 

необхідність при реалізації будь-якого товару, тим більш інноваційного.   

Зрозуміло, що найвищий успіх приходить до виробників, які 

виконують всі етапи стандартних маркетингових досліджень, 

враховують особливості маркетингу інновацій, послідовно виконують 

всі етапи як маркетингової, так і інноваційної діяльності. Весь цей набір 

інструментів, методів і дій, що представляє собою процес 

маркетингового планування, зводиться в один документ - бізнес-план 

здійснення інновації, відповідно до якого згодом з’явиться інноваційна 

діяльність підприємства.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 

 

ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ НА МОТИВАЦІЮ 

СПОЖИВАЧІВ 

Я.В. Добровольська, студентка групи МК-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Сучасне суспільство оточено потоком інформації, яка кожного дня 

невпинно збільшується та розширює межі можливостей людини. Стиль 

життя змінюється, споживачі стають все більш мобільними, прогресує 

культурний обмін, вікові межі стають все більш розмиті. Потреби 

людей змінюються, а частина населення взагалі звикла до 

розповсюджених маркетингових хитрощів, тому з кожним роком 

маркетологам стає все важче впливати на споживача.  

Для стимулювання споживачів маркетологам необхідно окрім 

стандартних методів використовувати і методи психологічного впливу.  

Аналіз довів, що найбільш поширеними є інформування, переконання, 

навіювання, спонукання. 

Дослідження поведінки споживачів під час прийняття рішень 

стосовно покупки дозволило отримати  найбільш  дієві прийоми, що 

мають психологічний вплив:  

1. Ефект цифр. Рекомендовано використовувати округлі  цифри 

(наприклад 0,3,8,9) та вказувати зменшену ціну (8,99). 

2. Ефект подяки. Рекомендовано влаштовувати безкоштовну 

роздачу продукції у вигляді презентів або зразків. У покупця після 

цього виникає бажання купити щось у компанії у вигляді подяки. 

3. Ефект наслідування. Рекомендовано використовувати в 

рекламі елементи, коли натовп людей біжить до магазину. У споживачів 

з’являється бажання приєднатися. 
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4. Ефект авторитету. Рекомендовано залучати до реклами зірок, 

моделей,  кумирів, до  яких люди мають довіру. 

5. Ефект кольору. Досліджено, що кожний колір в людини 

викликає певні емоції. Близько 85% споживачів визначають колір як 

головну причину придбання товару.  

6. Ефект дефіциту. Рекомендовано  відтворювати  відчуття  

ексклюзивності та обмеженості у часі, адже це може стати потужним 

поштовхом задля покупки товару. 

Отже, ефективна реклама – повинна поєднувати у собі декілька 

прийомів, бути психологічно грамотною, щоб привернути увагу 

споживачів, показати переваги товару, необхідність його придбання за 

допомогою основ психології.  

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Гончар В. В. 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

К. С. Сафонова, студентка групи МК-19-м, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Реклама перетворилася в один з видів самостійної виробничої 

діяльності, в якій зайнято велика кількість людей, об'єднаних в різні за 

своїми функціями колективи. 

 Реклама в сучасному суспільстві стала одним з видів діяльності і 

вийшла за рамки інформаційної функції по відношенню до споживача. 

У зв'язку з цим правомірно говорити про роль менеджменту в 

рекламному бізнесі, про умови ефективного управління рекламною 

діяльністю. 

Менеджмент в рекламному бізнесі виконує такі ж функції і 

завдання і має той же набір методів, прийомів і засобів для досягнення 

поставлених цілей. В цьому аспекті рекламний менеджмент, як і в іншій 

діяльності, можна розглядати як управління рекламним процесом в 

повному його обсязі, починаючи з планування і розробки рекламної 

кампанії і закінчуючи донесенням рекламного повідомлення та 

звернення до споживача. 

Число учасників рекламного бізнесу подвоюється і ланцюжок 

взаємин виглядає наступним чином: виробнича або комерційна 

організація → (рекламодавець) → рекламне агентство (виробників 

реклами) → засіб поширення реклами → покупець товарів організації-

рекламодавця (споживач). 

Таким чином, в процес управління рекламною діяльністю залучені 

вже не одна фірма-виробник, а ще дві організації: носій засобів 

рекламування та рекламне агентство. Процес управління рекламною 



115  

діяльністю в цьому випадку передбачає значно більший обсяг дій, в 

тому числі щодо проведення та координації робіт всіх трьох 

організацій, в результаті чого повинен бути отриманий сукупний 

продукт для споживача - реклама товару виробника. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ВІЙСЬКОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРИ 

ВДОСКОНАЛЕННІ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

Ю. Р. Фоменко, студент групи МК-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Ще десятиріччя тому поняття «глобальна конкуренція», як такого, 

не існувало. Більшість сучасних технологій, без яких не обходиться 

життя звичайної людини, у той час були представлені лише відблисками 

в ідеях науковців. Бізнес на глобальному рівні залишався зоною 

обраних транснаціональних компаній.  

Сучасні реалії міжнародної комерції дають зрозуміти, що з плином 

часу ситуація докорінно змінилася. У кожній точці земної кулі йдуть та 

готуються війни. Мова йде про війни між конкурентами за схильність 

споживачів та клієнтів. Наразі , враховуючи вплив економічної 

глобалізації, компаніям життєво необхідно ефективно боротися з 

конкурентами, уникаючи їх сильних сторін та користуючись 

слабостями. Важливо розуміти, що в таких умовах кожен необдуманий 

крок, кожна погано продумана стратегія може коштувати компанії 

життя. Саме тому використання військових стратегічних рішень в ході 

конкурентних баталій сьогодні видається дуже актуальним. 

Фактично, на вибір компанією тієї чи іншої стратегії, відповідно до 

військових принципів, може впливати ряд факторів: 

• Розміри компанії; 

• Нинішня конкурентна позиція на ринку; 

• Галузь та специфіка діяльності компанії; 

• Імідж компанії. 

Вести маркетингову війну лише за одним конкретним способом не 

можна. Характер вашого стратегічного просування на ринку багато в 

чому буде залежати від місця, яке компанія займає в стратегічному 

квадраті.  

Відповідно до військових стратегій Карла фон Клаузевіца, 

компанія обирає серед чотирьох характеристик введення війни: 

• Оборонна війна (Стратегія, яку необхідно обрати лідерам 

ринку, згідно з якою найкраща стратегія оборони – мужність атакувати 

самого себе. Під цим варто розуміти перевершення своїх власних 
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конкурентних показників перед тим, як це зроблять головні 

конкуренти.) 

• Наступальна війна (Стратегія, що ідеально підійде компаніям 

№2 та №3 в галузі. Вона передбачає атаку на лідера на вузькому фронті, 

де вона може мати ключові переваги. В даному підході вкрай важливо 

знайти слабке місце конкурента та вчасно атакувати його). 

• Флангова війна (Стратегія, яку рекомендується 

використовувати іншим (меншим) компаніям галузі. Є найбільш 

інноваційною формою маркетингової війни. Історія бізнесу знає досить 

багато випадків, коли за рахунок саме таких атак були досягнені значні 

маркетингові перемоги. Така стратегія радить спрямовувати флангові 

маневри на ще не заняту крупними  компаніями територію , а також 

нагадує про важливість спроможності компанії переслідувати свого 

конкурента в перспективі.) 

• Партизанська війна (Має стати вибором для локальних та 

регіональних компаній. Для свого розвитку такі ринкові суб’єкти 

повинні знайти досить малий сегмент ринку, який змогли б захищати. 

Як показує історія, досить часто роковою помилкою для таких компаній 

стає поведінка лідера після короткострокового успіху.) 

Залежно від вищезазначених факторів та можливих стратегій 

компанія фактично обирає собі план дій щодо виживання на ринку або 

перспективного розвитку. Не дивлячись на те, що розмір та фінансові 

можливості компаній часто дуже відрізняються, велика невдача та 

великий провал можуть чекати обох. 

В наш час питання стійкої конкурентоздатності є одним з 

ключових в моделі ринкового виживання компаній. Через жорсткий 

контроль якості, нині, для багатьох підприємств питання 

конкурентоздатності на ринку є тотожним до питання якісного 

стратегічного маркетингу. У зв’язку з цим важно переоцінити роль 

маркетингових заходів в діяльності сучасних компаній. Наразі битви, 

що їх ведуть між собою компанії-конкуренти, проходять аж ніяк не у 

супермаркетах чи торгових вулицях великих міст. Вони розігруються у 

свідомості потенційних споживачів. Людський розум – дуже важна для 

розуміння територія, де дисциплінованість військових стратегій надасть 

необхідних переваг перед конкурентами.  

Важливо розуміти що компанія, яка нехтує використанням 

стратегічних маркетингових установок в розробці моделей управління 

конкурентоспроможністю, ставить під загрозу своє безпосереднє 

ринкове виживання, особливо в умовах наявного високого рівня 

конкуренції у більшості галузей. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА 

МАРКЕТПЛЕЙСАХ 

Г.О. Кирилко, студентка групи І-19-МК-М, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

Останні технологічні досягнення дозволили створити нові бізнес-

моделі на основі цифрових платформ. Такі ринки, як Alibaba або 

Amazon, пропонують такі цифрові платформи для підключення 

взаємодії учасників попиту та пропозиції через інноваційні форми 

доставки та певних цінносних пропозицій. Торгові майданчики - такі, 

Alibaba або Amazon - відкривають нові шляхи до кардинальних змін в 

організації економічної діяльності.  

Маркетплейси це категорія платформ, що швидко розвиваються та 

дозволяють здійснювати та підтримувати транзакції між незалежними 

учасниками попиту та пропозиції. Маркетплейс є своєрідним 

посередником між споживачем і тим, хто пропонує свої продукти чи 

послуги.  

Популярність маркетплейсів пояснюється доволі просто: на них 

можна розміщувати величезну кількість товарів, забезпечувати зручні 

умови для купівлі, надавати необхідні гарантії та продукцію високої 

якості. Для пересічного покупця усе це виглядає дуже привабливим: 

більше не потрібно переглядати десятки сайтів або їхати у торговий 

центр, а все необхідне можна придбати на одному електронному 

майданчику. 

 Вони також розглядаються як платформи транзакцій, що 

характеризуються своїми відкритими бізнес-моделями, які по суті 

покладаються на незалежних учасників для спільного створення 

цінності. Оскільки вони викликають мережеві ефекти між попитом та 

пропозицією, вони особливо пов'язані зі швидким зростанням та 

потенціалом домінування на ринку завдяки динаміці «переможець 

отримує все». 

Отже, бізнес та клієнти шукають зручності та надійного місця, де 

вони можуть купувати та продавати речі, і саме це може задовольнити 

маркетплейс. Платформи маркетплейсів можуть обслуговувати 

практично будь-яку нішу і вирішувати будь-які потреби. Програмне 

забезпечення маркетплейств має великий потенціал і представляє 

інтерес для продавців, які шукають способи просування своїх товарів та 

послуг через декілька каналів. 

Роботу виконано під керівництвом  к.е.н., доценти Горохової Т.В. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ 

НА РИНКУ ЕНЕРГОПОСЛУГ УКРАЇНИ 

О. С. Стародуб, студентка групи І-19-МК-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Енергетичний ринок вперше в історії України створив можливості 

для конкурентної роботи підприємств галузі. Перші електропостачальні 

компанії утворилися, у відповідності до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» від 13.04.2017р. №2019-VIII, шляхом 

відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної 

енергії та створення відповідних суб’єктів господарювання до 

11.12.2018р. Станом на 31.12.2018р. на початку впровадження нового 

ринку в Україні був зареєстрований 471 суб’єкт господарської 

діяльності, що отримав ліцензію на постачання електричної енергії. 

Станом на 30.09.2019р. за даними Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

кількість підприємств в галузі збільшилась до 569. Зростаюча кількість 

постачальників змушує компанії шукати засоби створення 

конкурентних переваг та збільшувати клієнтоорієнтованість. 

Оскільки якість електричної енергії залежить від технічного стану 

мереж операторів системи розподілу, а тариф на послуги підприємства 

складається з багатьох складових, на які постачальники не мають 

впливу, а як наслідок можливості значного зниження ціни, основні 

шляхи збільшення конкурентоспроможності в галузі на поточний час 

полягають у наданні максимально зручних умов для проведення 

розрахунків, діджиталізації процесів, зменшенні операційних витрат, 

покращенні якості обслуговування та збільшенні прихильності до 

бренду споживачів. Виникла необхідність введення до існуючої 

структури енергетичної компанії нового підрозділу - відділу з 

маркетингу та перегляду основної стратегії функціонування 

підприємства. Додаткові складнощі приносить постійне доопрацювання 

законодавчої бази та перегляд існуючих норм та правил діяльності на 

ринку електричної енергії. Компанії мають стати більш мобільними та 

здатними швидко реагувати на будь-які зміни умов роботи, мати 

висококваліфікований персонал. 

Необхідні маркетингові заходи включають у себе постійний аналіз 

оточення, умов основних конкурентів, проведення маркетингових 

досліджень та опитувань клієнтів. Оскільки нова модель енергетичного 

ринку відповідає європейській, існує можливість використання та 

втілення позитивного досвіду зарубіжних корпорацій. Рекламні заходи 

мають привертати увагу до бренду, підкреслювати його стратегічні 

переваги, формувати позитивні асоціації та прихильність споживачів. 
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Важливе значення для постачальників має також налагодження 

партнерських відносин з операторами системи розподілу для спрощення 

взаємодії та покращення якості обслуговування клієнтів, швидкого 

вирішення сумісних питань.  

Реформа українського енергетичного ринку вимагає суттєвих 

поетапних змін у функціонуванні всіх підприємств галузі для 

подальшого забезпечення їх прибуткової діяльності. Значні 

капіталовкладення мають бути спрямовані на доопрацювання 

програмного забезпечення, створення та просування нового бренду, 

підвищення кваліфікації персоналу. З точки зору споживачів, реформа 

дещо ускладнює звичний порядок роботи, проте дає можливість 

вибрати більш вигідні пропозиції та умови, в тому числі знижує рівень 

ціни на електричну енергію. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 

 

IМІДЖ ЯК ФAКТOP ФOPМУВAННЯ 

КOНКУPЕНТOСПPOМOЖНOСТІ ПІДПPИЄМСТВA 

О. С. Омельчук, студентка групи МК-16, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Для успіху в конкурентній боротьбі підприємство повинно чітко 

визначити основну мету своєї діяльності: максимальне задоволення 

попиту споживачів та підвищення ефективності виробничо-економічної 

діяльності. Реалізація цих цілей полягає у пошуку і використанні 

конкретних можливостей, що забезпечують досягнення конкурентних 

переваг і міцних позицій на ринку. 

Кoнкуpентoспpoмoжність будь-якoї opгaнiзaцiї, підприємства 

зaлежить від бaгaтьoх фaктopiв, i oдним з важливих аспектів загального 

cпpийняття й оцінки кoмпaнiї є вpaження, яке вoнa справляє, aбo якi 

пocлуги нaдaє, тoму сучасні підприємці poзумiють, що неoбхiдним є 

формування та poзвитoк позитивного iмiджу свого підпpиємствa.  

Oдним з oснoвних інструментів поліпшення ринкового становища 

пiдпpиємствa є йoгo фipмoвий iмiдж. В умoвaх різноманіття вибopу на 

pинку, при відносній ідентичності зaпpoпoнoвaнoї продукції та пoслуг 

piзних пiдпpиємств в рамках однієї товарної гpупи i пo мipi насичення 

спoживaння, нaявнiсть сильного фірмового iмiджу є пoтужним 

iнстpументoм у боротьбі за спoживaчa.  

Нa дaний час стaє реальною неoбхідність виділитися із сукупності 

собі пoдібних, сфopмувaти спpийнятний oбpaз, покращити pепутaцію. 

Підпpиємці намагаються пpивеpнути дo себе увaгу конкретних 

aдpесних гpуп: інвестopів, aкціoнеpів, пapтнеpів, споживачів тa інших 

стейкхолдерів. Тoму невипaдкoвo слово «імідж» є всюди — пoтpaпляє у 
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свідoмість людей, зaпoвнює всі сфери людської діяльнoсті й в усьoму 

керує пoведінкoю людей. Успіх діяльності та престиж організації 

певною міpoю зaлежить від її іміджу, який можна poзглядaти як систему 

уявлень про організацію тa її пpaцівників. Сильний імідж — неoбхіднa 

умoвa для досягнення підприємства стійкoгo та дoвгoтpивaлoгo ділoвoгo 

успіху.  

У сучaсній системі ринкових віднoсин життя підприємства 

визнaчaється не тільки тим, що тa як вона poбить, aле й тим, що пpo неї 

думaють інші люди.  

Отже, репутaція, імідж - це серйозний pинкoвий і кoнкуpентний 

pесуpс. Немaтеpіaльнa складова aктивів так сaмo вaжливa, як фінансові 

фонди aбo будівлі та oблaднaння. 

Роботу виконано під керівництвом  к.е.н., доцента Горохової  Т.В. 

 

СПОНСОРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

В. О. Орехова, студентка групи МК-16, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

Спонсорство є одним з найважливіших інструментів сучасних 

маркетингових комунікацій, які використовуються компаніями для 

досягнення своїх маркетингових цілей. Дійсно, події - це головне та 

найширше поле для спонсорства.  

Традиційні засоби маркетингових комунікацій почали втрачати 

свій ефект і поступово знижувати свою роль у сфері маркетингу, тому 

компанії зараз готуються шукати альтернативи та сучасні інструменти, 

за допомогою яких можна спілкуватися зі своїми стейкхолдерами для 

досягнення різних маркетингових цілей. Ось чому роль спонсорства 

виникла як сучасний засіб і як один із найважливіших інструментів 

маркетингових комунікацій, не лише у якості підтримки традиційних 

засобів, але й конкурувати з ними. 

Спонсорство, у всіх його формах, дозволяє досягти цільових 

ринкових ніш без витрат і невизначеності, пов’язаних з традиційною 

рекламою. Стратегічне спонсорство може допомогти бізнесу досягти 

декількох маркетингових цілей одночасно. 

Спонсорство заходів, які хвилюють стейкхолдерів бізнесу, 

викликає позитивні почуття щодо бренду компанії. Якщо клієнти 

відчувають, що бізнес дбає про ті самі речі, що і вони, споживачі 

формують певну лояльність до бренда. 

Для багатьох компаній малого бізнесу висвітлення у ЗМІ є дорогим 

і недосяжним. Але, якщо компанія  може спонсорувати місцеву 

виставку або подію, компанія може викорастати присутність цієї події у 
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ЗМІ. ЗМІ часто включають імена спонсорів, особливо якщо логотип 

прив’язаний до імені або брендингу події. Цей позитивний розголос 

збільшує видимість товарів та послуг компанії, особливо якщо бізнес 

має медіа-план, для того щоб мати певний результат від цієї події. 

Отже, спонсорство подій стало одним із найважливіших сучасних 

елементів маркетингових комунікацій в наші дні, і воно швидко 

розвивається. Таким чином, всі компанії повинні приділяти цьому 

інструменту особливу увагу та усвідомлювати його переваги, якщо вони 

хочуть ефективно спілкуватися зі своїми зацікавленими сторонами та у 

випадку, якщо вони прагнуть мати сильну маркетингову позицію на 

ринку в умовах сильної конкуренції між компаніями. 

Роботу виконано під керівництвом  к.е.н., доценти Горохової Т.В. 

 

ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ 

К.Е Фінько, студентка групи МК-16, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Ціни і цінова політика завжди є одними з головних складових 

маркетингової діяльності, але особливе значення вони набувають в 

міжнародному маркетингу. 

 Сутність цінової політики у міжнародному маркетингу полягає в 

тому, щоб встановлювати на продукти ціни та варіювати ними в 

залежності від положення на ринку, щоб отримати певну частку ринку, 

забезпечити конкурентоспроможність своїх продуктів за ціновими 

показниками, а також гарантувати запланований обсяг. 

Слід зазначити, що ціноутворення у світовій економіці 

відрізняється від внутрішньоринкового ціноутворення, воно має свої 

особливості, чинники та умови, які впливають на ціноутворення в 

світовій торгівлі. Так, за характером, рівнем і сфері впливу чинники 

ціноутворення діляться на п'ять основних груп:  

1) загальноекономічні - впливають незалежно від виду продукції, 

умов її виробництва і реалізації;  

2) економічні - визначаються властивостями даної продукції, 

умови її виробництва і реалізації;  

3) специфічні - реалізуються тільки відносно деяких товарів або 

послуг;  

4) спеціальні - пов'язані з дією особливих механізмів і економічних 

інструментів; 

 5) зовнішньоекономічні - безпосередньо не пов'язані з дією 

економічних механізмів. 

При цьому кожна компанія, що експортує продукцію на зовнішній 

ринок повинна виробити свою політику ціноутворення, яка формується 
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з п'яти етапів: 1. Визначення цілей ціноутворення; 2. Визначення 

загальної політики ціноутворення; 3. Формування цінової стратегії; 4. 

Реалізація цінової стратегії; 5. Коригування цін.  

Таким чином, існує безліч механізмів формування ціни в 

міжнародному маркетингу. Так, на ціноутворення впливає ряд факторів: 

загальноекономічних, економічних, специфічних, спеціальних та 

зовнішньоекономічних. Також на цей процес у світовій торгівлі впливає 

обрана фірмою політика ціноутворення. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Горохової Т.В. 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

К.Е. Фінько, студентка групи МК-16, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

На початку двадцять першого століття соціальні та екологічні 

наслідки стрімкого економічного зростання стає все більш очевидними. 

Зростання концентрації парникових газів в атмосфері, діри в озоновому 

шарі, повсюдне знищення лісів, зникнення багатьох видів тварин і 

екосистем є всього лише кількома показниками того, що екологічна 

ситуація на нашій планеті з кожним роком погіршується. 

Екологічний маркетинг - це інструмент захисту навколишнього 

середовища для майбутніх поколінь. Для компаній, щоб вижити на 

цьому ринку, необхідно «озеленювати» ряд складових свого бізнесу. 

Споживачі хочуть ототожнювати себе з «зеленими» компаніями і готові 

нести додаткові витрати за більш екологічний спосіб життя.  

Маркетологи повинні розуміти екологічні проблеми і мати 

можливість включати ці питання в процес стратегічного управління 

маркетингом. Екологічно чисті маркетингові стратегії все частіше 

займають центральне місце в маркетинговій діяльності підприємств. 

Компанії все більше приділяють уваги розробці внутрішніх та зовнішніх 

стратегій, які мають «зелену» спрямованість. Однак не існує єдиної 

«зеленої» маркетингової стратегії, яка була б придатною для всіх 

компаній. 

Стратегії екологічного маркетингу включають в себе широкий 

спектр змін, в тому числі модифікацію продукції, зміни в процесі 

виробництва, зміни в упаковці товару, зміна реклами. 

Таким чином, «зелені» маркетингові стратегії допомагають 

компаніям в розробці бізнес-практик і продуктів, які є екологічно 

безпечними і при цьому задовольняють потреби споживачів. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента, доктора 

філософії, проф. «ПДТУ» Шлапак Н.С. 
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МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ 

ПЕРЕВАГ 

А. М. Янкова, студентка групи МК-16, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Сучасний маркетинг – це система організацій діяльності компанії з 

розробки, виробництва і збуту товарів, надання послуг на основі 

комплексного вивчення ринку і реалізації запитів покупців з метою 

отримання максимального прибутку. 

Робота на будь-якому ринку — це робота не тільки і не стільки з 

товаром - це, насамперед, робота зі споживачем. 

Робота зі споживачем — аналіз, прогноз, а по суті —управління 

його поведінкою — повсякденна складова професійної діяльності 

кожного спеціаліста, зайнятого в сфері маркетингу, — продавця, 

торговельного агента, менеджера по роботі з клієнтами, маркетинг-

менеджера тощо.  

Поведінка споживача залежить від зовнішніх (соціальних) і 

внутрішніх (психологічних) факторів. Різний контингент людей по-

різному сприймає інформацію, ведуть різний спосіб життя, має різні 

потреби і цінності. На прийняття рішень покупця позначаються і такі 

характеристики, як вік, рід занять, економічне становище, тип 

особистості та уявлення про самого себе. 

Процес прийняття рішень споживача розглядається, як правило, в 

складі наступних етапів: усвідомлення споживачем наявності проблеми, 

інформаційний пошук, оцінка і вибір альтернатив купівлі, купівля, 

використання покупки і оцінка рішення. 

Управління поведінкою полягає у використанні маркетологом 

факторного впливу на кожну із стадій процесу рішення споживачем про 

купівлю. При цьому бажано, щоб процес вирішення перетворився в 

цикл, тобто перша покупка призвела до наступної, а споживач 

перетворився на постійного клієнта. 

Існує багато способів впливу на психологію поведінки споживача, 

найпоширенішим є реклама. 

Сучасні споживачі різко відрізняються один від одного по різних 

факторів. Тому доцільно враховувати психологію, цінності, погляди на 

життя кожної групи людей, щоб реклама мала успіх і максимально 

ефективно вплинула на переваги цільового сегмента. 

Таким чином, формування сприятливого образу підприємства в 

свідомості сучасного споживача найважливіше завдання маркетингу, 

від вирішення якої безпосередньо залежить ринковий успіх.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доценти Горохової Т.В. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

О. О. Бєлоконєв, студент групи МК-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В умовах сучасних ринкових відносин виникає об’єктивна потреба 
у підвищенні якості та конкурентоспроможності продукції як одного з 
визначних чинників успіху виробника на ринку. Жорстка боротьба за 
споживачів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, потребує 
створення і виробництва конкурентоспроможних товарів.   

Конкурентоспроможність товару - це сукупність якісних та 
вартісних характеристик товару, що сприяють створенню переваги 
даного товару в задоволенні конкретної потреби покупця на певних 
ринках протягом даного часу. Конкурентоспроможність товару 
визначається чотирма необхідними елементами: властивостями даного 
товару;властивостями конкуруючих товарів; особливостями 
споживачів; часом реалізації. Оцінка конкурентоспроможності 
здійснюється зіставленням параметрів аналізованого товару з 
параметрами бази порівняння. Порівняння проводиться окремо за 
групами технічних і економічних характеристик. Як правило, оцінка 
конкурентоспроможності товару здійснюється диференціальним, 
комплексним або змішаним методом. 

Диференціальний метод заснований на використанні одиничних 
параметрів аналізованого товару і бази порівняння та їх зіставленні. 
Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності товару 
грунтується на застосуванні комплексних показників або зіставленні 
питомих корисних ефектів аналізованого товару і зразка. Змішаний 
метод оцінки конкурентоспроможності товару являє собою поєднання 
диференціального й комплексного методів. При змішаному методі 
використовується частина параметрів, розрахованих диференціальним 
методом, і частина параметрів, розрахованих комплексним методом. 

У ряді випадків для оцінки конкурентної позиції окремих товарів 
на ринках використовують матричний метод. Для цього застосовують 
два показники: якість і ціну. Отже, конкурентоспроможність товару 
відображає міру його привабливості для кінцевого споживача. Але 
параметри і фактори конкурентоспроможності, значущі як для 
виробника, так і для споживача, часто виявляються невизначеними. Це 
перешкоджає вдосконаленню та зміцненню позицій за тими 
параметрами, що задовольняють очевидні та   приховані потреби 
споживачів. Звідси перспективним завданням є розроблення нових та 
вдосконалення існуючих методик визначення конкурентоспроможності 
продукції для адекватної оцінки конкурентної позиції продукції на 
ринку. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Обухової Н.О. 
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СИСТЕМА «ПРОЗОРРО» ЯК СУЧАСНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ 

І.С. Дубовой, студент групи МК-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Велика кількість організацій перед прийняттям рішень мають 

аргументувати свої прогнози. Для цього вони мають виконати декілька 

аналізів, один з них саме маркетинговий. Для нього знадобиться багато 

ресурсів, і одним з них інколи стає «Прозорро», завдяки якому можливо 

їх отримати. 

Насамперед система «Prozorro» - це провідник, між державою, якій 

потрібні товари чи послуги, та підприємствами, здатними їх постачати. 

А головна задача - регулювання тендерів, їх структуризація, та 

пред’явлення населенню усіх офіційних закупівель. Це зроблено задля 

подальшого зменшення корупційних справ, та щоб підвищити кількість 

пропозицій постачальників. 

Система «Прозорро» розроблена дуже логічно, її намагались 

зробити зрозумілою для усіх людей. З її появою з’явився додатковий 

інформаційний ресурс для аналізу, а саме маркетингового аналізу. 

Маркетинговий аналіз з тендерною площадкою можливо 

проводити у двох напрямках: у активних та завершенних тендерах. 

Перший випадок, активні тендери, підійде для аналізу потреб на 

ринку, саме у дійсному часі. 

Другий випадок, аналіз завершених закупівель, більш 

інформаційний, але його дані могли застаріти. 

Аналіз активних тендерів дає вам змогу побачити, який попит зараз 

на ринку, та приблизну вартість, яку пропонує виплатити держава. У 

дійсний час можливо побачити усі закупівлі, їх регіони, та яка 

організація потребує  ті чи інші товари. 

У випадку з завершеними тендерами, ви вправі побачити 

пропозиції ринку, їх кількість, та постачальників. Також ви вже можете 

побачити переможця, та порівняти пропозиції. 

На основі цього можно зазначити, що завдяки «Прозорро» 

з’явилася нова площадка для отримання та аналізу даних, які 

знаходяться у відкритих тендерах. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Обухової Н.О. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 

О. О. Єрмаков, студент групи МК-17, ДВНЗ «ПДТУ». 

 

Глобалізація економіки сприяє об’єднанню компанії однієї галузі у 

транснаціональні корпорації або поглинання такими малих місцевих 

компаній. Наслідком таких об’єднань є те, що один і той самий товар 

компанія може постачати на ринки кількох країн та навіть кількох 

регіонів. Будь-який товар потребує реклами, однак реклама покликана 

стимулювати споживача позитивно відреагувати на неї і прийняти 

рішення про покупку товару. Враховуючи культурні особливості та 

традиції, що склалися у суспільстві необхідно при розробці 

маркетингової стратегії дотримуватися деяких рекомендацій. 

Міжкультурні комунікації в рекламному просторі повинні 

використовувати культурні особливості регіону, особливості його 

економічного і політичного розвитку. Для того щоб зрозуміти справжні 

потреби людини, проникнути в її сприйняття навколишнього світу і тим 

самим стати частиною її життєвого простору, необхідно 

використовувати прийоми адаптації. Причому слід використовувати як 

візуальні, так і лінгвістичні прийоми переносу інформації в нові умови, 

адже при створенні рекламного продукту (ролику, повідомлення тощо) 

відбувається процес кодування, тобто створення повідомлення з 

урахуванням національного менталітету — характерного для даного 

народу образу бачення світу, його сприйняття і відображення. Відомо, 

що основними елементами менталітету є: мова нації, соціальні норми, 

прийняті в суспільстві, поточна і ретроспективна соціальна пам’ять, 

національний характер, національна культура, релігія і т.д. Таким 

чином, при декодуванні, може частково порушуватись головна ідея 

рекламування. 

Дослідження підтверджують, що міжнародна реклама розділяється 

за трьома напрямками. Так, найпоширенішою стратегією є 

використання стандартної реклами з корегуванням необхідних 

елементів (54%), 37% використовують адаптивну стратегію, найменша 

кількість компаній використовують повністю стандартну рекламу.  

Рекламна діяльність ТНК на міжнародних ринках спонукає 

компанії до проведення ретельних маркетингових досліджень на 

місцевих ринках. Таким чином, перед виходом на міжнародні ринки 

рекомендовано проводити багатоаспектні дослідження середовища 

просування, зокрема і національних особливостей реклами. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Обухової Н.О. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

Д. О. Кладіті, студент групи МК-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Розвиток  торговельних підприємств неможливий без активного 

впровадження інноваційних технологій. Сьогодні однією із умов 

створення конкурентоспроможності підприємства торгівлі є  

використання маркетингових  інновацій. Інноваційний  потенціал 

роздрібної торгівлі, її майбутній розвиток й надалі пов'язаний саме з  

маркетинговими інноваціями. Результати дослідження 

«TheFutureofRetail», які були отримані консультаційною компанією 

«PSFK» визначають  наступні перспективні напрямки розвитку 

маркетингових інновацій в торгівлі: 

- особиста інформація про покупця використовується для кращого 

індивідуального обслуговування. Наприклад, американська торговельна 

мережа товарів класу люкс «NeimanMarus» має спеціальний сервіс «NM 

Service», який інформує персонал магазину про індивідуальні переваги 

покупця, як тільки він переступає поріг магазину; -  торгівельні 

підприємства прораховують потенційний інтерес покупця до нового 

товару. Спеціальні програми аналізують переваги клієнта, у результаті 

чого полегшують йому процес здійснення покупок. Програма «Glimpse» 

підраховує всі кліки «мені подобається» у «Facebook» та інших 

соціальних мережах, а потім створює індивідуальний каталог товарів, 

який з’являється  на сторінці потенційного покупця; 

- орієнтація на конкретного покупця дуже популярна в даний час. 

Нові інформаційні технології спрощують і стимулюють цей напрямок у 

торгівлі, оскільки дозволяють покупцеві вибрати будь-яку 

комплектацію товару. Так австралійський продавець меблів «Evolvex» 

за допомогою спеціальної програми дає можливість клієнту створити в 

режимі  онлайн свій дизайн меблів і придбати їх в «IKEA»; 

-  шанувальники брендових товарів стають позаштатними 

продавцями торговельного підприємства. Наприклад, онлайновий 

торговельний майданчик «Needle» рекрутує фанатів певних брендів для 

спілкування на форумі з потенційними покупцями. За цю роботу вони 

отримують бали, які можна використовувати для подальшої покупки, а 

покупці дізнаються про товар з перших рук. 

Впровадження інновацій в діяльність торгівельних підприємств 

сприяє покращенню якості продукції і послуг, підвищенню 

конкурентоспроможності підприємств торгівлі. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Боднарук О.В. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 

РИНКУ АВТОМОБІЛІВ 

Т.О. Кустря, студентка групи МК-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Сучасні тенденції розвитку світової автомобільної галузі в 

більшою мірою визначає поточна трансформація структури світової 

економіки на користь високотехнологічних виробництв та екології.  

Завдяки маркетинговим дослідженням з'ясувалося, що сучасні 

автомобільні тенденції переслідують ідею безпеки , комфорта та 

антизабруднення навколишнього середовища, а також здешевлення 

вартості автомобілів, щоб дати можливість молоді здобувати більш нові 

автомобілі, які прослужать довше і не завдадуть такої великої шкоди 

екології, як більш старі моделі з великим об'ємом двигуна, отже з 

великими викидами в атмосферу. 

Так само сучасні тенденції здешевлення відносяться не  тільки до 

вартості автомобіля, але і до економії в її експлотаціі в плані 

споживання палива та в подальшому перехід на електропаливо. Таку 

ідею вдало втілила усіма відома автомобільна компанія "Tesla". 

Звичайно буде не доречний згадати цю компанія, так як вона не 

випускає бюджетні автомобілі, які може собі дозволити більшість 

нашого населення. Але вона дала поштовх більш бюджетним компаніям 

як "Nissan", випустивши дуже популярну на сьогоднішній день модель 

"NissanLeaf", в якому зуміла втілити перераховані вище якості: ціна, 

екологічність і економію у використанні, споживаючи в якості палива 

електроенергію.Така ж ідея - очищення екології від вихлопних газів, 

нехай навіть не повністю, але отримала підтримку на державному рівні 

України, поставивши на оснащення нової поліції автомобіль - гібрид 

"ToyotaPrius", яка використовує бензин і електроенергію, що вже внесло 

невеликий, але вагомий внесок в екологію нашої країни. 

За даними Укравтопрому в Україні за 2019 р. було зареєстровано 

7542 одиниці автотранспортних засобів, які працюють виключно на 

електротязі. (7012 авто – легкові електромобілі і 530 – комерційні). В 

структурі українського ринку автомобілів з нульовим рівнем викидів 

продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких в 2019 році 

склала: в частині легкових – 92%, а в комерційному сегменті – 96%. 

Таким чином можна зробити висновок, що навіть за останні 10 

років автомобільні маркетингові тенденції дуже змінилися, так як 

споживачі зробили свій вибір в сторону безпеки, комфорту, екології і 

цінової політики автомобілів. Адже  кілька років тому були в моді 

багатолітрові автомобілі, які завдавали великої шкоди екології.  

Робота виконана під керівництвом к.е.н. Мальцева М.М. 
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НОВИЙ НЕЛІНІЙНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД 

А.Є. Смолянінов, студент групи МК-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Все частіше і частіше наші знайомі, друзі, родичі роблять покупки 

в інтернеті. Це стало нормально. 

Щоб залучити клієнтів, роздрібні продавці повинні перейти від 

лінійного маркетингового підходу односторонньої комунікації до 

моделі обміну цінностями, взаємного діалогу і спільного використання 

вигод між постачальником і споживачем. Поширення інформації може 

відбуватися по численних каналах, таким як численні влоги, YouTube, 

Facebook, Instagram, Вконтакте і ряд інших платформ. Інтернет-

спільноти та соціальні мережі дозволяють людям легко створювати 

контент і публічно публікувати свої думки, досвід, думки і почуття з 

багатьох тем і продуктам, що прискорює поширення інформації. 

В рамках глобального опитування 

NielsenGlobalConnectedCommerce було проведено інтерв'ю в 26 країнах, 

щоб з'ясувати, як споживачі використовують Інтернет для прийняття 

рішень про покупки в магазинах і в Інтернеті. Покупці все частіше 

прагнуть здійснювати онлайн покупки закордоном, понад 50% 

опитаних, які купували онлайн в останні шість місяців, заявляють, що 

купували за кордоном. 

Використання омніканальной стратегії стає все більш важливим 

для підприємств, які повинні пристосовуватися до мінливих 

очікуванням споживачів, яким потрібні все більш складні пропозиції 

протягом усього процесу покупки. Рітейлери все більше уваги 

приділяють своїй присутності в Інтернеті. Згодом це може привести до 

того, що споживачі будуть онлайн купувати товари, які відповідають 

їхнім потребам, і продавцям не потрібно буде проводити інвентаризацію 

всередині фізичного розташування магазину. Деякі інтернет-рітейлери 

навпаки переходять з Інтернету в реальний світ, щоб відкрити 

відповідні торгові точки для надання персональних послуг, професійної 

допомоги і відчутного досвіду роботи зі своїми продуктами. 

Омніканальний підхід не тільки приносить користь споживачам, 

але і приносить користь бізнесу: дослідження показують, що покупці 

витрачають більш ніж удвічі більше грошей при покупці через 

омніканальнийрітейлер в порівнянні з одноканальним. Це може бути 

пов'язано з простотою покупки і більш широкою доступністю продукції. 

Для того, щоб комплексно розробляти єдину комунікаційну 

стратегію для всіх каналів, існує ряд моделей. Одна з них - модель 

PESO. В її назві зашифровані основні групи каналів поширення 

інформації - Paid, Earned, Shared, Owned. 

Клієнти часто проводять онлайн-дослідження, а потім купують в 
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магазинах, а також переглядають різні варіанти в магазинах, а потім 

шукають дану продукцію або аналоги в Інтернеті. Онлайн-дослідження 

клієнтів по продуктам особливо популярні для більш дорогих товарів, а 

також для споживчих товарів, таких як продукти харчування і 

косметика. Споживачі все частіше використовують Інтернет для пошуку 

інформації про товар, порівняння цін і пошуку пропозицій і рекламних 

акцій. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Обухової Н.О. 

 

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ 

К.В. Чехленок, студентка групи МК-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Аналіз сучасних тенденцій в маркетингу показує, що етична 

складова здійснює значний вплив на діяльність фірм та її комерційний 

успіх. Відповідальний маркетинг - є важливою складовою 

корпоративної соціальної відповідальності по відношенню до 

споживачів, громадян, суспільства в цілому. Більш обґрунтовано до 

аналізу його розвитку  підійшли Р. Ренденбах і П. Робін, які висунили 5 

стадій становлення соціально-відповідального маркетингу. 

Підприємства намагаються задовольнити потреби своїх споживачів 

найбільш ефективними засобами, ніж у конкурентів. Таким чином вони 

починають орієнтуватися не тільки на отримання прибутку, а і на 

створення іміджу кампанії, яка піклується про суспільство, навколишнє 

середовище тощо. Однією з перших компаній, яка у 70-х роках ХХ ст. 

почала використовувати соціально-відповідальний маркетинг – це « 

American Express». Вони  від кожної банківської операції відраховували 

процент на реставрацію статуї Свободи. Також, багато Європейських 

виробників почали використовувати в своїх рекламних кампаніях 

принципи толерантності, що позитивно вплинуло на їх подальший 

розвиток. 

В Україні найпопулярнішим інструментом відповідального 

маркетингу сьогодні є спонсорство та благодійність. Яскравим 

прикладом стала компанія МакДональдз Україна, яка впровадила 

щорічну благодійну програму «Долонька щастя». Саме завдяки продажу 

сувенірів у МакДональдз було зібрано близько 4 млн. 376 тис. гривень. 

Також компанією було зроблено благодійний внесок у розмірі понад 

650 тис. гривень. Усі ці кошти зібрані в 2016 році спрямовуються до 

благодійної акції Дім Рональда МакДональда в Україні, щоб  відкрити 

сімейні кімнати у лікарнях України.  

Впровадження відповідального маркетингу для Українських 

компаній може дати їм такі переваги:зміна ставлення споживачів до 
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продукції та по підприємства загалом;підвищення конкурентної позиції 

компанії на ринку;збільшення прибутку;зміцнення позицій серед 

спільноти;реалізацію власної інноваційної концепції відповідального 

маркетингу. 

Отже, соціально відповідальний маркетинг – це сучасна філософія 

здійснення маркетингової діяльності підприємств та один із засобів 

інноваційного розвитку організацій та країни в цілому. Однак, наразі, 

він є незрозумілим для багатьох суб’єктів вітчизняного ринку, це 

призводить до того, що виробники відмовляться від його використання. 

Така поведінка, безсумнівно,  гальмує розвиток соціально-

відповідального маркетингу в Україні. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н. Мальцева М.М. 

 

МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Пономаренко Нікіта, учень 31 гр., Маріупольський технічний ліцей 
 

У наш час розвиток соціальних мереж стрімко набирає оборотів, 

тому багато підприємців переводять свій бізнес у соціальні мережі. 

Зараз найбільш популярними соцмережами в Україні є: Facebook, 

Youtubе, Instagram, Facebook, Messenger, Telegram, Whatsapp, Tik-Тok, 

Тwitter. 

Соціальні мережи – це новий засіб проведення маркетингу 

підприємства. На даний момент компанії використовують мережі, як 

місце пошуку нових клієнтів, рекламування, продажу товару.    

Аналіз довів, що найбільш ефективними засобами  для утримання 

клієнтів та знаходження нових за допомогою соцмереж є: інтерактивне 

оновлення інформації, викладка «сторіз» кожного, проведення 

регулярних конкурсів та підтримка зв'язку через онлайн трансляції. 

Такі маркетингові заходи спрямовані на те, щоб клієнт відчував 

себе, як в сім’ї. Наприклад, кожного четверга о 18:00 він буде чекати на 

нову публікацію, раз на місяць клієнт знає , що буде проводитись 

конкурс де він може прийняти участь та перемогти. У п’ятницю – 

онлайн- трансляція, де можна дізнатися, який буде конкурс в цьому 

місяці, якій новий товар з’явиться в магазині наступної неділі. Ця 

відвертість притягує споживачів. 

Для того, щоб перелічені заходи були ефективними необхідно 

здійснити чітке позиціонування та креативний концепт 

проєкту.Рекомендують використовувати наступні засоби: привабливі 

оголошення, які мають сильну концепцію та відображають зрозумілу 

мету для споживача;; хештег, який буде розповсюджуватися клієнтами 

під час конкурсів, концепт, який буде рухатися в одному напрямку з 

метою кампанії; ознайомлення клієнтів з членами команди, яка створює 
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для них продукт або послугу. Публікації необхідно створювати 

брендовими, пізнаваними та дотримуватися цієї узгодженості впродовж 

усієї кампанії. Це можливо досягти через використання спільних 

елементів у різних зображеннях та відео. Спільна кольорова палітра, 

однакова композиція чи використання певного фотографічного стилю 

зробить бренд пізнаванним.  

Ще один із маркетингових заходів, який став можливим завдяки 

соцмережам, інформування про створення продукту чи послуги в 

реальному часі. Особливо це важливо  якщо сам процес унікальний чи 

відбувається в цікавому місці. Це не тільки ефективний контент, а й 

додаткова інформація про компанію, процес створення продукту, його 

якість.  Використання соціальних мереж в роботі з клієнтами робить 

можливості маркетингу більш широкими та ефективними.  

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Гончар В.В. 

 

САНАЦІЯ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ 

В. О. Буханець, студент гр. 45-ЕП,  Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Санація (фінансове оздоровлення) - це комплекс послідовних 

взаємозв'язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-

технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих на 

виведення суб'єкта господарювання з кризи і відновлення або 

досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності. 

Основним способом виведення підприємств з стану 

неплатоспроможності є санація, тобто реорганізаційна процедура, при 

якій власниками підприємства-боржника, його кредиторами або іншими 

особами йому надається фінансова допомога. 

За проведення процесу санації необхідно визначити її цілі та 

стратегію. На підставі обґрунтованої стратегії розробляється система 

санаційних заходів, формується програма та проект плану санації. На 

кінцевому етапі здійснюється реалізація цього плану. Стратегія – це 

узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей 

через координацію та розподіл ресурсів компанії. Кінцева мета 

санаційної стратегії полягає в досягненні довгострокових конкурентних 

переваг, які б забезпечили компанії високий рівень рентабельності, а 

суть самої стратегії - у виборі найліпших варіантів розвитку фірми та в 

оптимізації політики капіталовкладень. Відповідно до вибраної стратегії 

розробляється програма санації, тобто система взаємозв'язаних заходів, 

спрямованих на вихід підприємства з кризи. Вона формується на 

підставі комплексного вивчення причин фінансової кризи, аналізу 
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внутрішніх резервів та висновків про можливості залучення капіталу. 

Санація підприємств є складним процесом, для реалізації якого 

потрібні ґрунтовні дослідження діяльності господарюючих суб’єктів та 

розроблення ефективних механізмів оздоровлення їх фінансово-

господарського стану. Подібні дослідження можуть дати змогу зробити 

обґрунтовані висновки щодо напрямів та перспектив видужання 

підприємств та їх подальшого розвитку.  

До основних критеріїв ефективності проведення санації 

підприємств слід віднести такі, як ліквідність та платоспроможність, 

прибутковість, конкурентоспроможність, просування й зміцнення 

позицій на ринку, відновлення бізнес-репутації боржника після 

кризових явищ. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., проф. Філіпішиної  Л.М. 

 

 

СЕКЦІЯ: БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

ПРОМОЦІЯ ОНЛАЙН-МАГАЗИНУ 

Ю. В. Велігура, студентка групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Кількість магазинів, які нині працюють в онлайн різко зростає. 

Одні магазини розпочинали з оффлайну, переходячи під тиском 

розвитку технологій до продажів у мережі Інтернет, інші розпочинали 

роботу в інтернеті.  

На сьогодні інтернет мережі стають одним з найважливіших 

комунікацій продавця зі своїм споживачем, однак через велику кількість 

інформації важливо дотримуватися переліку норм та правил при 

створені та промоції онлайн магазину. 

1. Наладити співпрацю із дошками оголошень та прайс-

агрегатами. Такі платформи не є основними конкурентами онлайн 

магазину, однак займають перші позиції при виведенні результатів 

пошукового запиту. 

2. Попрацюйте над контекстною рекламою. Використовуйте 

маркетингові дослідження для ефективнішого її налаштування. 

3. Важливо чітко дотримуватися рекомендацій та вимог з точки 

зору SEO і методів залучення трафіку. Серед способів промоції 

лінкбілдинг та внутрішнє просування. Налаштування фільтрів 

допоможе отримати структурований каталог, кожен компонент якого 

налаштований під низькочастотні версії основного запиту. А 

використання релевантних тегів, ключів, назв, повної і відповідної 

інформації допоможе пошуковим системам виводити ваш сайт у ТОП. 
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4. Магазин може мати свій глобальний сайт, однак працювати 

через інші соціальні мережі. Сторінку у соціальній мережі магазин може 

вести як вітрину свого товару або як блог із корисними порадами для 

споживача, посилаючись на свої товари. Так, якщо магазин продає одяг, 

у своєму блозі вони можуть, наприклад, вести рубрику «Поради 

стиліста» або оцінювати стиль та образи відомих акторок та акторів. 

Цікавим ходом було б порівнювати образи відомих модниць із тими, які 

можна обрати у вашому магазині. 

5. Використання СРА-сітей. Але у наших реаліях можливі 

проблеми, оскільки технологій тільки завітали на наші ринки. 

6. Використовуйте форуми. Люди довіряють таким користувачам, 

як вони самі. Але відгуки і огляди мають бути живі, а не накручені або 

фейкові, інакше ви отримаєте зворотній ефект. 

7. Робота з клієнтом через електронну пошту. 

Просування онлайн магазину складний процес, який потребує 

детального аналізу та кооперації з боку маркетологів, аналітиків та 

програмістів. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., асист. Мальцева М.М. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

В.Є. Єфремов, студент групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ»   

 

В умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції питання з 

підтримання конкурентоспроможності та виживання підприємства 

стоїть досить гостро. Саме через це підвищення операційної 

ефективності може стати саме тим необхідним напрямком роботи 

компанії на шляху сталого розвитку. 

Під підвищенням операційної ефективності (ОЕ) мають на увазі 

збільшення якості продукту або товарів при зниженні собівартості, 

тобто підвищення ефективності використання внутрішніх ресурсів. 

Одним з факторів який суттєво впливає на ОЕ – це людський 

фактор. Рішення керівників без достатньої інформації чи бездіяльність 

працівників при виникненні проблем. Саме цьому підвищення 

ефективності працівників може бути тим превентивним заходом, 

завдяки якому можна досягнути зростання компанії.  

Інструменти за допомогою яких можна досягнути поставленої 

мети: 1. Ключові показники ефективності (КПЕ) для робітників усіх 

ріней. Впровадження цього інструменту починається з визначення 

основних показників які пливають на собівартість. При виборі цих 

показників слід дотримуватись принципу Парето (80/20). Тобто слід 
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направляти зусилля на 20 %показників, що впливають на 80% 

собівартості. Після визначення цих показників їх необхідно закріпити за 

тими працівниками, що на них впливають. Також визначається 

плановий рівень показників виходячи на який робітники отримують 

премію. Тобто рівень зарплатні складається з 40% ставки та 60% 

відсотків премії. 2. Захист від помилок для основних операцій. На тих 

операціях те можливий вплив людського фактору необхідно ввести 

захист від помилок. Під захистом від помилок мають на увазі такий 

підхід к виконанню операції при якому працівник не може виконати її 

не вірно. 3. Система мотивації для заходів що пропонують робітники по 

досягненню КПЕ. Це система яка заохочує робітників за ініціативи 

направлені на покращення показників роботи. І якщо ці пропозиції 

мають економічний ефект (ЕЕ), то робітник отримає від нього 10% (від 

річного ЕЕ). 4. Система якості кадрів та зворотного зв’язку внутрішніх 

та зовнішніх замовників. Тобто компанія орієнтована на виховування 

кадрів згідно з цільовим образом робітника та регулярно збирати 

зворотній зв’язок з робітників, клієнтів та постачальників для 

подальшого планування та корегування роботи. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н, доцентки  Горохової Т.В. 

 

ЕТАПИ ПОБУДОВИ БРЕНД-СТРАТЕГІЇ БІЗНЕСУ 

Л. В. Задорожна, студентка групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Сучасний світовий ринок відрізняється динамічністю розвитку та 

жорсткою конкуренцією. Тому основним завданням бізнесу, який 

сьогодні функціонує на ринку, є створення нових конкурентних переваг, 

з метою протистояння діям конкурентів та зовнішніх факторів. 

Відмінною рисою сучасного ринку є поява на ньому великої кількості 

товарів схожих один на одного. Як свідчить світовий досвід, на ринку 

відбувається не стільки товарна, скільки інформаційна конкуренція. Це 

проявляється в тому, що виробники за допомогою брендів і їх 

рекламних образів борються за місце у свідомості споживачів. Отже, 

фактори успіху того чи іншого товару ґрунтуються не на об`єктивно 

заданих, а на суб`єктивно прийнятих споживачами перевагах.  

Незважаючи на прогрес в цій сфері практично відсутні роботи, в 

яких був би представлений комплексний, системний підхід до 

управління процесом створення і просування брендів в умовах 

ринкових відносин України.  

Системність і структурованість процесу та готовність потягом 

кількох років вкладати в справу час, енергію та кошти, — такими є 

базові передумови побудови бренду. Через які етапи потрібно пройти 



136  

при розробці бренд-стратегії? 

Бренд-стратегія - це сукупність матеріальних і нематеріальних 

характеристик товару (технології) або послуг, які формують свідомість 

споживача, мотивацію його поведінки при виборі товару. 

Планування бренд-стратегії компанії може відбуватися в наступній 

послідовності. 

Перший етап. 1. Ідентифікація об'єкта бренд-стратегії (компанія, 

товарна продукція, послуга, технологія) і його правова охорона. 

Другий етап. Організація розробки фірмового стилю і дизайну.  

Третій етап. Економічний аналіз і оцінка результату для цілей 

обліку власних активів, а також для передачі через ліцензійну угоду або 

організація франчайзингу.  

Бренд-стратегія дозволяє конкретизувати товар па рівні моделі, її 

модифікації, спираючись на ряд істотних ознак, властивих товару 

(технічне і естетичну досконалість, дизайн упаковки, мерчандайзинг, 

надання сервісних послуг).  

Перерахуємо основні етапи побудови бренду. 

1. Позиціонування бренду. 

2. Створення ідеї бренду.  

3. Планування стратегії просування бренду. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Гончар В.В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 

Ю.М.Карташова, студентка групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Сучасні умови функціонування навчальних закладів в Україні 

вимагають оновлених та сучасних підхдів до управління та організації 

діяльності навчальних закладів, ефективного та швидкого реагування на 

вирішення управлінських задач, прогресивного менеджменту для 

досягнення певних перспектив. 

 Реформа системи освіти завжди починається зі змін в управлінні 

освітою та управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. 

Важливим елементом української освіти є система людських ресурсів 

навчальних закладів. Тому ефективність освітніх процесів багато в чому 

залежить від ефективності управлінської діяльності. Зараз керівник 

навчального закладу має бути професіоналом у галузі управління, бо 

запити суспільства на провідні якості та компетентність керівника 

сьогодні різко змінюються.  

Управління – це процес планування, організації, мотивації і 

контролю, необхідний для формулювання і досягнення мети організації. 

Ефективне функціонування закладу освіти залежить від уміння 
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адміністрації здійснювати оперативний аналіз ситуації, своєчасного її 

коригування та оптимального прийняття управлінського рішення, яке 

визначає напрямки діяльності організації та її працівників. Одним із 

методів удосконалення системи управління освітою є впровадження 

інформаційних систем. Це дозволяє оптимізувати процес обміну 

інформацією, зменшити обсяг роботи адміністратора системи освіти та 

дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення.  

Управлінське рішення має відповідати таким вимогам: наукова 

значущість та актуальність (рішення повинні бути юридично, 

економічно, психологічно обґрунтованими); кількісна та якісна 

визначеність (відображення результатів рішення залежно від його 

змісту в кількісних і якісних показниках); своєчасність ( є проблема – є 

рішення); чіткість та стислість рішення . 

Отже, ефективність рішення забезпечується не лише 

технологічним підходом до його розробки й реалізації, але у великій 

мірі залежить від моральних та особистих якостей керівника. Тому 

перспективним для подальшого наукового пошуку є дослідження 

психолого-педагогічних умов готовності керівника до реалізації 

управлінських рішень. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доценти Горохової Т.В. 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

БІЗНЕСУ 

А. І. Козачухний, студент групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Позиціонуванням називається процес пошуку такої ринкової 

позиції для компанії, продукту або послуги, яка буде вигідно відрізняти 

її від конкурентів. Позиціонування здійснюється з урахуванням 

конкретної цільової групи споживачів, для якої створюються і 

пропонуються переваги і унікальність. Для розробки максимально 

ефективного позиціонування пропонується наступна класифікація. 

1. Залежно від характеристик або атрибутів продукту або послуги. 

Позиціонування  продукту або послуги, виділяючи відмітний аспект 

перед конкурентами.  

2. Відповідно до переваг, які пропонуються продуктом або 

послугою. Залежно від переваг, пропонованих продуктом або послугою, 

відбувається позиціонування для забезпечення лояльності клієнтів.  

3. Конкурентне позиціонування. Споживачі порівнюють однотипні 

товари перед споживанням, конкуретне позиціонування 

(позиціонування лідерства) дозволяє виділити продукт у порівнянні з 

конкурентами.  
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4. В залежності від якості продуктів або послуг і ціни. Ця стратегія 

позиціонування заснована на висвітленні якості наших продуктів або 

послуг та ціни на них, та висвітленні їх співвідношення.  

5. Залежно від споживача. Позиціонування здійснюється самими 

споживачами з вуст в уста. Продукти або послуги з таким 

позиціонуванням не потребують реклами, тому що вони стають відомі 

завдяки досвіду самих споживачів. 

6. Сезонне позиціонування. Позиціонування в залежності від 

поточної пори року (новорічне,. літнє позиціонування, ін). 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О.В. 

 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

М. Г. Леуцький, студент групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ»  
 

Сучасне успішне підприємство роздрібної торгівлі – це не 

безіменна торговельна точка, а відомий бренд, який володіє 

неповторною індивідуальністю, іміджем. Елементами бренда 

підприємства роздрібної торгівлі є товари, послуги, фізичний стан 

простору, зручність, репутація, атмосфера усередині приміщення, 

задоволеність покупця (табл.1). 

Бренд будь-якого торговельного підприємства індивідуальний, він 

змінюється з часом, його можна формувати, їм можна управляти. 

Керуючий  підприємством роздрібної торгівлі повинен у будь-який 

момент часу мати об’єктивну  уяву про те, який імідж його 

підприємства серед цільових споживачів і чи потребує він коригування. 

Таблиця 1. Елементи бренду підприємства роздрібної торгівлі 

Елементи бренда Складові елементів бренда 

Товари Ціна, якість,  асортимент, стиль 

Послуги Схема вибору покупки, торговельний 

персонал, простота повернення, кредит, 

доставка 

Клієнтура Споживачі 

Фізичний стан 

простору(приміщень) 

Легкість і привабливість здійснення покупки, 

чистота й планування 

Зручність Місце розташування й засоби доступу 

Інституціональний 

статус 

Репутація 

Атмосфера Дружелюбність, комфорт, задоволення 

Посттрансакційний 

стан покупця 

Задоволеність 
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Сильний бренд підприємства роздрібної торгівлі є найбільш 

важливим фактором лояльності його покупців. Між силою бренда та 

лояльністю існує пряма пропорційна залежність – чим сильніше бренд, 

тим вище рівень лояльності споживачів і навпаки. У кожній конкретній 

торгівельній точці, що несе певний образ, виражений брендом, 

покупець очікує побачити певний товар. У підприємства роздрібної 

торгівлі формується своя власна лояльна купівельна аудиторія. Таким 

чином, бренди товарів допомагають торговельному підприємству в 

залученні й утриманні власних відданих клієнтів.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Боднарук О.В. 

 

ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  

Т. М. Набока, студентка групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Соціальні мережі стали важливою базою не тільки для 

маркетологів, а є важливим елементом системи управління. Сьогодні 

моніторинг соціальних медіа надає можливість відстежувати поведінку 

аудиторії та бачити, що вона має сказати про вас, ваші товари та 

послуги та навіть ваших конкурентів. 

Ключовим фактором для збору потрібних даних є використання 

чудового інструменту моніторингу соціальних медіа. Ці програми 

відстежують все щодо поведінки користувачів - ви можете відстежувати 

ключові слова, хештеги, URL-адреси та багато іншого. 

Дослідження думки експертів в цьому напрям і дозволив 

виокремити найбільш популярні та ефективні інструменти моніторингу 

соціальних медіа: 

Keyhole допомагає контролювати акаунтиTwitter та Instagram. Дає 

можливість переглянути ключові слова, хештеги, URL-адреси та імена 

користувачів. Можна бачити дані в режимі реального часу та історичну 

інформацію, а також можете переглядати теплові карти, які показують 

вам рівень активності в певних частинах світу. 

Hootsuite - це дуже популярне, безкоштовне програмне 

забезпечення для моніторингу соціальних медіа, яке може 

відслідковувати активність у багатьох соціальних мережах та 

платформах.  

TwitterCounter - це інструмент, який використовується для 

відстеження статистики Twitter. Можна відстежувати мільйони 

користувачів Twitter та статистику. Також є можливість побачити 

ретвіти, згадки та історичні дані, а також створювати власні звіти та 

графіки та завантажувати звіти .pdf. 

Digimind вимірює настрої, що дозволяє оцінити сприйняття 

ключового слова негативне, нейтральне чи позитивне. Також можна 
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проаналізувати, як громадськість сприймає бренд у порівнянні з 

конкурентами. 

TweetReach – дає можливість виміряти вплив, який чинять дискусії 

в соціальних мережах, і дізнатися про своїх найвпливовіших 

послідовників, що спрямовує на потрібних людей.  

Моніторинг соціальних медіа є важливим для планування, 

управління та доступу до комунікацій у різних соціальних мережах.  За 

допомогою їх аналізу є можливість прийняти обґрунтовані рішення 

щодо того, як здійснюється комунікація в соціальних мережах, щоб 

досягти максимального залучення - що, в свою чергу, може збільшити 

продажи. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Гончар В.В. 

 

ОПЕРАЦІЙНІ ДІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН 

О. В. Одінцов, студент групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Ефективне управління змінами вимагає переміщення організації з 

її поточного стану до майбутнього бажаного стану з мінімальними 

витратами для організації. Основними кроками в цьому процесі є: 

Розуміння сучасного стану організації. Це включає визначення 

проблем, з якими стикається компанія, присвоєння рівня важливості 

кожному з них, а також оцінку видів змін, необхідних для вирішення 

проблем. Грамотно передбачивши та виклавши бажаний майбутній стан 

організації. Це передбачає уявлення ідеальної ситуації для компанії 

після впровадження змін, чітко донести це бачення до всіх, хто бере 

участь у змінах, та розробити засоби переходу до нового стану. 

Важливою частиною переходу має бути підтримка певної стабільності; 

деякі речі - такі як загальна місія компанії або ключовий персонал - 

повинні залишатися незмінними в розпалі, щоб допомогти зменшити 

тривогу людей. 

Реалізація змін впорядковано. Це передбачає ефективне управління 

переходом. Можливо, буде корисно скласти план, розподілити ресурси 

та призначити ключову особу, яка б відповідала за процес змін. 

Керівники компанії повинні намагатися викликати ентузіазм до змін, 

поділяючи свої цілі та бачення та виступаючи взірцями для 

наслідування. У деяких випадках може бути корисним спершу 

спробувати невеликі перемоги, щоб прокласти шлях для наступних 

успіхів. 

Зміна, природно, звичайно. Активне управління змінами для 

оптимізації майбутньої адаптованості незмінно є більш творчим 

способом боротьби з динамізмом промислової трансформації, ніж 
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дозволяти їм траплятися мимоволі. Цей процес буде успішнішим 

задопомогою людських ресурсів компанії, ніж без них. 

Оскільки стратегія керує портфелями, а не рушійною стратегією, 

завтрашнім трансформаційним лідерам потрібно мотивувати та 

заохочувати постійне вдосконалення протягом постійних змін, щоб 

отримати успішні та значущі результати проекту та бізнесу. Бізнес-

лідери повинні прагнути успішно визначати, ефективно керувати, точно 

вимірювати, уважно контролювати та чітко повідомляти про зміни та 

стратегії управління змінами у своїх організаціях. Це полегшить та 

керуватиме стратегією бізнесу таким чином, щоб позиціонувати їх 

організації на досягнення та підтримку рівнів успіху, які вони 

передбачають. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., асист. Мальцева М.М. 

 

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН 

Т. О. Одінцова,  студентка групи БА-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

У сучасному бізнес-середовищі знання про те, як успішно керувати 

змінами та розвивати відповідні та ефективні процеси для правильного 

управління такими змінами, є обов'язковим. Організаціям практично 

неможливо прийняти обґрунтованих стратегічних рішень та повністю 

досягти цілей, позбавлених сильних стратегій управління змінами. 

Дослідження доводять, що основні області діяльності, що потребують  

уваги під час впровадження змін є стратегія, структура, організаційна 

сила, технології та персонал. Усі ці сфери пов'язані.  

Перша сфера, стратегічна зміна, може відбуватися у великому 

масштабі - наприклад, коли компанія переключає свої ресурси для 

вступу в нову сферу бізнесу - або в малому масштабі - наприклад, коли 

компанія робить підвищення продуктивності, щоб зменшити витрати. 

Існує три основні етапи стратегічної зміни компанії: 1) усвідомлення 

того, що поточна стратегія більше не підходить для ситуації компанії; 2) 

встановлення бачення майбутнього напрямку компанії; 3) впровадження 

змін та створення нових систем для їх підтримки. 

Технологічні зміни часто вводяться як складові більш великих 

стратегічних змін, хоча вони іноді відбуваються самостійно. Важливим 

аспектом зміни технології є визначення того, хто в організації загрожує 

зміною. Щоб досягти успіху, зміна технології повинна бути включена в 

загальні системи компанії, і повинна бути створена структура 

управління для її підтримки. Структурні зміни можуть відбуватися і 

через стратегічні зміни - як у випадку, коли компанія вирішить 

придбати інший бізнес і повинен інтегрувати його - а також через 

операційні зміни або зміни в управлінському стилі. Наприклад, 
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компанії, яка хотіла б впроваджувати більш прийняті рішення для 

участі, можливо, доведеться змінити свою ієрархічну структуру. 

Зміни людей можуть стати необхідними через інші зміни, або іноді 

компанії просто прагнуть змінити ставлення та поведінку працівників, 

щоб підвищити їх ефективність або стимулювати індивідуальність чи 

творчість колективу. Майже завжди зміни людей є найважчою і 

важливою частиною загального процесу змін. Для підготовки 

працівників до змін пропонують такі методи, як освіта та навчання, 

побудова команди та планування кар’єри. 

Керівникам потрібно формувати корпоративну культуру на всіх 

рівнях. Необхідно мотивувати та заохочувати постійне вдосконалення 

протягом постійних змін, щоб отримати успішні та значущі результати 

проекту, портфель та бізнес. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н, професора. Гончар В.В. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 

БІЗНЕСУ В СВІТІ 

О.В.Степаненко, студент групи БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Поява нових технологій породила низку мутацій у динаміці та 

структурі виробництва та споживання як на глобальному, так і на 

туристичному напрямах. Дослідження міжнародних туристичних 

потоків свідчать про те, молоді люди від 18 до 30 років - будуть 

найбільш динамічною складовою туристичного ринку в наступному 

десятилітті. За підрахунками, до кінця 2020 року молодіжний туризм 

створить понад 300 мільйонів міжнародних мандрівників. 

Виникає потреба дослідити основні технологічні тенденції, що 

виникають у галузі туризму. Проведено кількісне дослідження, 

дозволило виокремити шість тенденцій, на які слід звернути в рамках 

запровадження програм розвитку: 

Розширена та віртуальна реальність (AR та VR): технології 

використовуються або для контент-маркетингу, або для підвищення 

досвіду клієнтів. 

Штучний інтелект (AI): способи, які допомагають цій галузі, 

можна класифікувати на три основні категорії: Машинне навчання, 

Чатботи або Подорожі та Роботи. Завдяки AI, операції можуть бути 

автоматизовані, тим самим прискорюючи процеси, одночасно 

покращуючи якість та продуктивність, а також зменшуючи витрати. 

Інтернет речі (IoT): IoT має великий потенціал для формування 

майбутнього індустрії подорожей та туризму. Lufthansa використовує 

IoT для зниження рівня тривоги та стресу, пов’язаних із втраченим 

багажем, за допомогою відстежування свого багажу за посиланням, 
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знайденим на мобільному посадковому талоні в додатку. 

Голосові технології: все більше клієнтів переходять від введеного 

пошуку до голосової взаємодії.  

Підключення до Wi-Fi: інвестування в мережеві сервіси допомагає 

компаніям пропонувати клієнтам більш безпроблемний та високо 

персоналізований досвід, підвищує операційну ефективність, прийняття 

рішень у режимі реального часу. 

Носимі пристрої: туристичні компанії поступово використовують 

цю технологію, щоб запропонувати клієнтам більш персоналізований та 

єдиний досвід.  

Для компаній, що працюють в туристичній галузі, важливо йти в 

ногу з останніми тенденціями технології подорожей. Розуміння та 

прийняття тенденцій, викладених вище, дозволить оптимізувати 

управління доходами та загальну ефективність бізнесу. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н, професора. Гончар В.В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА 

ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 

Т.А.Українська, студентка групи БА-19-М,  ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Транспортна галузь є однією із найбільших галузей у світовій 

економіці. Однак існує проблема із обсягами інвестицій, що залучають 

транспортні компанії. 

Економічна характеристика транспортних компаній - високі 

капітальні витрати, низька вартість та довгий життєвий цикл  роблять це 

менш привабливим для приватних інвесторів, ніж інвестиції в інші види 

діяльності.  

Обов’язковою умовою для забезпечення стійких приватних 

інвестицій в інфраструктуру полягає в тому, що вона проводиться з 

належних заслуг. 

В даний час майже всі приватні інвестиції в транспортну 

інфраструктуру відбуваються через ДПП.  

У прагненні до більшої інфраструктурної ефективності багато 

урядів звернули свою увагу на приватні інвестицій. Основний привід 

для цього поштовху полягає в тому, що є величезні запаси приватного 

капіталу, що доступні, в той час як можливості державного 

фінансування, як кажуть, обмежені і недостатні. Щоб розблокувати це 

політичні діячі на міжнародній арені прагнуть залучити приватних 

фінансистів разом з банками розвитку та експортно-кредитними 

агентствами. 

Не дивно, що основна увага урядів і міжурядових організацій 

приділялося рішення проблем з точки зору інвесторів. У верхній частині 
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списку встановлюється інфраструктура як клас активів, про що свідчить 

порядок G20 на 2018 рік.  Цей клас активів, по суті, являє собою набір 

інвестицій з аналогічними характеристиками і відносно добре відомими 

показниками ризику і середній прибутковості . Це означає, що доступні 

дані про минулі результати, що дозволяє інвесторам оцінювати 

майбутні аналогічні можливості. 

Без зібраної інформації невизначеність для інвесторів зростає, а 

разом з тим і оплата їхньої праці і вартість фінансування до рівня 

невизначеності просто стає неприпустимою. Поведінкова економіка і 

різні емпіричні дані підтверджують, що всі учасники від інвесторів 

і кредиторів до постачальників і страховики не схильні до 

невизначеності. 

Надання інвесторам більшої кількості даних про минулі показники 

інвестицій в інфраструктуру зменшить їх рівень невизначеності і 

поліпшить оцінку ризиків.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О.В. 

 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДАЖ 

О.В. Бабачанах, студентка групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

У кожній галузі є своя специфіка. Наприклад, фармацевтичний 

бізнес найчастіше мотивує свій персонал тим, що вивозить працівників 

за кордон, у них прийнято проводити виїзні семінари, тривалістю в 

тиждень, для того, щоб розповісти щось нове співробітникам. І 

насправді заради цих семінарів люди і приходять працювати в 

компанію, незважаючи на те, що у них невисокий базовий рівень 

зарплат.  

У тютюнових компаній інша привабливість для потенційних 

співробітників. Крім підвищення заробітних плат і збільшення 

додаткових компенсацій все більше роботодавців приділяє увагу 

формуванню бренду компанії її корпоративної культури, проявляється 

готовність керівництва влаштовувати корпоративні заходи і 

організовувати спільне дозвілля співробітників. Щоб утримати 

найцінніших професіоналів, вони включаються  в систему ротації 

персоналу, приділяється особлива увага їх навчанню, організації 

харчування співробітників за рахунок коштів компанії; надається  

медична страховка і медичне обслуговування, оплата стоматологічного 

обслуговування; оплата лікарняних, відпусток, надається в 

користування особистий автомобіль і оплачується паливо. 

Сфера FMCG (товари повсякденного попиту) використовує для 

підвищення мотивації співробітників геймификацию і заохочення 
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подарунками.  

Насправді є певна проблема в мотивації торгової команди, тому, 

що якщо подивитися на статистику, ми побачимо, що втрати, пов'язані з 

ротацією, дуже сильно відрізняються. Якщо взяти, наприклад, так 

званих blue-collarworker, це люди, які працюють на підприємствах, 

комірники, касири, то в даному випадку ротація від 10% до 30%, іноді 

до 40%, залежно від портфеля. Серед офісних службовців ротація 

набагато менше, 8-12% згідно з українською статистикою.  

Яка ротація у торгової команди? Дійсно в торговій команді 

величезна ротація — 50%, люди постійно мігрують між компаніями. 

Тому важливо займатися тим, щоб мотивувати команду залишатися, 

створювати для фахівців лояльність.  

Що важливо для мотивації? По-перше, важливо розібратися з 

«драйверами» залученості, тобто чого конкретно хочуть співробітники. 

Подарунки, премії? А може вони хочуть коучинг, виїзний семінар або 

обід з директором компанії? Треба запитати у фахівців для початку, 

чого б вони хотіли. Мотиваційні програми не догма, вони повинні 

постійно змінюватись, раз у 3-4 місяці. Важливо зберігати мультифокус.  

Важливо підтримувати мотивацію на всіх рівнях відділу продажів, 

не тільки торгового персоналу. Важливий командний дух. Важливіше 

навіть не підтримка індивідуального досягнення цілей, а підтримка саме 

командних досягнень. Це працює набагато краще. Важлива прозорість, 

чіткий критерій, контроль виконання. Важливо бути гнучкими, якщо ми 

бачимо, що не працює програма, змінили механіку і впровадили нову 

Мотивований персонал - це запорука успішної роботи і 

поступального руху компанії для реалізації її стратегії і зміцнення 

становища на ринку 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИХ 

СЛУЖБ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В. Г. Беззапонов, студент групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Сучасний стан основних фондів, обладнання та промислового 

устаткування більшості промислових підприємств України, зокрема 

металургійних, характеризується застарілістю та високим рівнем 

зношеності. У зв’язку с цим організація діяльності підприємств, що 

виконують роботи з ремонту та сервісного обслуговування набуває 

особливого значення. 

Основними завданнями ремонтно-механічних служб є: 

налагодження безперебійної роботи обладнання, що сприятиме 

зменшенню витрат на проведення позапланових ремонтів. Аналіз 
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сучасних видів ремонтних робіт доводить, що в більшості, підприємства 

здійснюють наступні: міжремонтне технічне обслуговування 

устаткування та  періодичні огляди промислового обладнання. Зростає 

кількість аварійних ремонтних робіт, що призводить до зростання 

ризику технологічного процесу. Наслідками якого є прямі та непрямі 

збитки.  

При плануванні діяльності необхідно враховувати даний чинник, 

тому що технічні ризики мають економічні наслідки для підприємства у 

вигляді матеріальних, трудових і фінансових втрат. Матеріальні втрати 

проявляються в втратах обладнання, майна, продукції, сировини, 

енергії, і т.п., які обумовлені ризиковою подією. Трудові втрати – це 

втрати робочого часу та (або) працездатності, а також шкода здоров’ю і 

життю  людей, які обумовлені ризиковою подією. Фінансові втрати 

пов’язані з непередбачуваними платежами, виплатою штрафів, 

недоотриманим прибутком, та ін., які обумовлені ризиковою подією. 

Таким чином, для зменшення технологічних ризиків, 

рекомендовано організувати діяльність за наступними напрямами: 

удосконалення системи комунікації між підприємствами замовниками 

та підрядними організаціями. Робота на постійній договірній основі, що 

дозволяє здійснювати профілактичний огляд, а разі настання аварійної 

ситуації витрати по ліквідації розподіляються між контрагентами; 

налагодження співпраці з фінансово-кредитними установами з метою 

страхування діяльності ремонтних підрозділів; впровадження системи 

особистої відповідальності співробітників ремонтних підприємств через 

закріплення певної кількості обладнання за кожним працівником. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Гончар В. В. 

 

ПРІОРИТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ДВИГУН РОЗВИТКУ 

КОМПАНІЇ 

О.О. Білоусов, студент групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
  

В умовах конкуренції будь-яка компанія може існувати та 

розвиватися, тільки постійно працюючи над створенням нових 

товарів/послуг, поліпшення якості, захопленням більшої частки ринку. 

Але найголовнішим способом розвитку компанії є детально 

проаналізована пріоритизація задач та процесів, як зовнішніх, так і 

внутрішніх. 

Саме слово «пріоритет» містить в собі латинську приставку «prio», 

яка означає «перед, перш». Розстановка пріоритетів - це коли людина, 

менеджер або власник бізнесу щодня вирішуєте, що потрібно зробити в 

першу чергу для того, щоб досягти своїх цілей. 

Якщо на перший план висуватиметься лише те, що бізнес може 



147  

запропонувати ринку, компанія ризикує залишитися з нікому не 

потрібним продуктом на руках; бізнесу залишається з неменшим 

запалом працювати далі й продовжувати захоплюватися власними 

продуктами.  

Слід визначити, якщо у випадку функціонування бізнес робить 

акцент тільки на бажанні завоювати ринок, то компанію підстерігає 

інша небезпека: бізнес може не встигнути випустити обіцяний продукт, 

і нішу займе хтось інший.  

Якщо ви випускаєте продукт тільки заради продажів, але робите 

його, не відчуваючи любові до своєї справи, то в результаті напружена 

праця обертається всього лише посереднім товаром. 

Зараз споживацька культура є досить високим впливом на 

діяльність бізнес структур, споживачі дуже прскипливо ставляться до 

діяльності компаній, до виконання обіцянок брендами та у першу чергу, 

чесність бізнесу перед своїми клієнтами. 

Детально проаналізована пріоритизація процесу допомагає зробити 

так, щоб «і краще, і швидше» почало працювати на компанію; іншими 

словами, тільки правильна пріоритизація допомагає досягти розвитку. 

Отже, в процесі прийняття рішень щодо початку бізнесу та 

упродовж діяльності та прийняті відповідних рішень, визначення 

першечергових завдань є інструментарієм підвищення ефективності 

діяльності компаній та економічних систем в цілому.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Горохової Т.В. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ 

І.Г. Бугаєв, студент групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Виникнення глобальної комп’ютерної мережі ознаменувалося 

появою нового комунікативного середовища і ринком з великою 

кількістю потенційних споживачів, які володіють дуже високим рівнем 

доходу. На сьогоднішній момент інтернет-маркетинг виконує функції 

комунікації і представляє можливість укладання угод, виконання 

покупок і вчинення платежів. Це надає йому риси всесвітнього 

електронного ринку. 

Для багатьох підприємств середнього та малого бізнесу 

маркетингові інтернет-технології є основою справжнього комерційного 

успіху, тому що вони мають деякі суттєві можливості:охоплення 

великої  кількості користувачів Інтернету, цільовий вплив на групи 

споживачів, швидке створення електронного рекламного контенту, 

невисокі витрати  при проведенні маркетингових компаній, 

оперативний збір та аналіз статистичної інформації маркетингових 
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досліджень. Можливості маркетингових інтернет-технологій 

виявляються на різних стадіях виробничого циклу підприємства: 

інформаційний маркетинг та вивчення ринку; виробництво товару та 

послуги; реалізація продукції; сервіс і після продажна діяльність. 

Методи маркетингових інтернет-технологій, такі як пошукова 

оптимізація (SEO), маркетинг в пошукових системах (SEM), контент-

маркетинг, маркетинг впливу, автоматизація контенту, маркетинг на 

основі даних, маркетинг в електронній комерції, маркетинг в соціальних 

мережах (SMM), соціальні мережі оптимізації (SMO), прямий маркетинг 

по електронній пошті, медійна реклама стають все більш поширеними в 

бізнесі. 

Для отримання інформації про своїх споживачів, конкурентів, 

маркетингову оцінку, аналіз, дослідження свого сектора ринку і галузі 

загалом, представники бізнесу можуть використовувати різноманітні 

он-лайнові ресурси – пошукові системи, телеконференції, дискусійні 

групи і списки розсилання, електронні видання, спеціалізовані сайти. 

У кожного практичного інструменту Інтернет-маркетингу є свої 

особливості і специфіка, які необхідно враховувати  при виборі 

ефективного інструменту для кожного бізнес-проекту. Для правильного 

вибору інструментів Інтернет-маркетингу необхідний маркетинговий 

аналіз проекту, чітка постановка мети і системний підхід до втілення 

виробленої стратегії. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Боднарук О.В. 

 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БІЗНЕСУ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

О.С. Гримзіна, студентка групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

У сучасних ринкових умовах головним у забезпеченні 

конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів як основної умови 

досягнення ними високих економічних результатів є підвищення якості 

управління, якого можна досягти шляхом застосування інструментів 

конкурентної економіки, тобто аналізу механізмів дії економічних 

законів, законів організації, дотримання наукових підходів і принципів. 

Високий динамізм змін, що відбувається у зовнішньому середовищі, 

особливо в умовах фінансово-економічної кризи, приводить до 

зростання ролі й необхідності якісного наукового обґрунтування 

розробки системи управління конкурентоспроможністю підприємства. 

За своїм предметним змістом управління конкурентоспроможністю 

стосується діяльності підприємства на ринку, приділяючи увагу не 

стільки наявним ресурсам і процесам, скільки можливостям 

нарощування свого ресурсного потенціалу. Тобто основною 
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особливістю управління конкурентоспроможністю підприємства є його 

орієнтація на майбутнє. Таким чином, одним з основних призначень 

управління конкурентоспроможністю підприємства є довгострокове 

забезпечення стабільного підвищення його конкурентних переваг у 

швидко мінливих умовах зовнішнього середовища. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства має бути 

спрямоване на: 

– нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних 

(деструктивних) чинників впливу на рівень конкурентоспроможності 

підприємства шляхом формування захисту проти них; 

– використання позитивних зовнішніх чинників впливу для 

нарощування та реалізації конкурентних переваг підприємства; 

– забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх 

синхронізації з динамікою дії негативних і позитивних чинників 

конкуренції на певному ринку. 

Визначення й групування різних факторів впливу на управління 

конкурентоспроможністю підприємства виступають теоретичним 

підґрунтям, практична реалізація якого має бути відображена у 

виокремленні базисних принципів здійснення цього процесу.  

Базисні принципи акумулюють, з одного боку, вплив зовнішніх і 

внутрішніх факторів на конкурентоспроможність підприємства, а з 

іншого – цілі, завдання й стратегію розвитку підприємства, спрямовану 

на створення конкурентних переваг і завоювання, враховуючи ресурсні 

можливості, щонайбільшу частку ринку, їх виокремлення 

запропоновано розглядати на чотирьох рівнях управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Перша група принципів управління конкурентоспроможністю 

підприємства відповідає рівню макросередовища. Тобто ці правила 

формулюються й змінюються під впливом певних змін економічного 

стану країни в цілому й галузі зокрема; перебудов в політико-правовій 

сфері; зміни демографічної ситуації й законодавчо-правовому полі. 

Друга група принципів управління конкурентоспроможністю 

підприємства співвідноситься з рівнем мікроекономічного бізнес-

середовища. Ця група принципів передбачає вивчення і аналіз 

інтенсивності конкуренції на внутрішніх ринках в цілому й на ринку, на 

якому функціонує певне підприємство, зокрема; знання існуючого рівня 

розвитку інформаційної інфраструктури, особливостей наявних 

підструктур та складових елементів; володіти повною й достовірною 

інформацією про внутрішню пропозицію попиту за кількістю та якістю; 

спрямування своєї діяльності на соціальне партнерство; вивчення й 

врахування науково-технічних здобутків. 
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Третя і четверта групи принципів управління 

конкурентоспроможністю підприємства стосуються його внутрішнього 

середовища, в якому виділено два рівні: стратегічний і тактичний. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства полягає у 

системному поєднанні комплексу знань щодо управління 

конкурентоспроможністю з принципами, механізмами й методичним 

інструментарієм, спрямованих на посилення конкурентних переваг й 

завоювання в конкурентній боротьбі щонайбільшої частки ринку. 

Застосування базисних принципів управління 

конкурентоспроможністю сприяє цілеспрямованій організації 

стратегічного управління підприємства в умовах загострення 

конкурентної боротьби на ринку його функціонування. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Філіпішиної Л.М. 

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЕМСТВА 

Т.П. Каменська, студентка групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В даний час, коли розвиток промисловості досяг високого рівня, 

питання екологічної безпеки встали в один ряд з найважливішими 

завданнями, які актуальні при організації роботи будь-якого 

підприємства.  

Вплив виробничих процесів на навколишнє середовище постійно 

посилюється, і для того, щоб домогтися мінімізації негативного впливу, 

кожна компанія повинна розробити і вжити комплекс відповідних 

заходів. Їх склад і масштаби розробляються для кожного об'єкта 

індивідуально, виходячи з його спеціалізації, наявності та характеру 

шкідливих факторів, кліматичних і географічних особливостей 

місцевості та інших показників.  

Поняття «екологічна безпека підприємства» включає в себе 

дозволений законодавчими нормами рівень негативного впливу 

технологічних процесів на навколишнє середовище і людей, як 

працюючих на виробництві, так і проживають в безпосередній 

близькості від даного об'єкта. Для її забезпечення потрібно послідовне 

проведення ряду заходів, спрямованих на з'ясування ступеня 

екологічної небезпеки, а також на розробку заходів для її нейтралізації. 

Початковим етапом при розробці заходів екологічної безпеки для 

конкретного підприємства є екологічний аудит. Він полягає в 

обстеженні об'єкта і навколишнього  середовища, яка впливає на оцінку 

небезпеки виявлених чинників і порівнянні їх з діючими нормами 

екологічного законодавства. Кінцева мета проведення екологічного 

аудиту - це оцінка того, як даний суб'єкт дотримується нормативи з 

охорони навколишнього середовища, а також вимоги міжнародних 
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стандартів в цій галузі. Вона повинна бути об'єктивною, комплексною 

та підтверджена документально, виходячи з неї даються рекомендації 

для зміни факторів господарської діяльності, що роблять негативний 

вплив на навколишнє середовище.  

Екологічний аудит може бути призначений як сторонньою 

організацією, так і замовлення саме підприємство, в разі, якщо по-

останньої зацікавлене в підвищенні ефективності своєї роботи і охорони 

навколишнього середовища. 

Грамотно проведений аудит задає напрямок для роботи над 

екологічною безпекою підприємства. Його підсумком є формування 

основи для приведення технологічних  процесів, що діють на об'єкти, до 

діючим нормативам, як українським, так і міжнародним.  

Для того, щоб уникнути проблем в цій галузі, потрібно: 

1. Ввести використання менш ресурсоємних технологій; 

2. Провести модернізацію виробничого обладнання;  

3. Організувати контроль дотримання природоохоронного 

законодавства;  

4. Розробити заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків 

виникнення НС. 

 Належний рівень екологічної безпеки підприємства робить 

позитивний вплив на стан навколишнього середовища, здоров'я 

персоналу, а також ефективність господарської діяльності компанії. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., асист. Мальцева М. М. 

 

ДЕФІЦИТ КВАЛІФІКОВАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ, ТА ШЛЯХИ ВИХОДУ З ПРОБЛЕМНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

А.В. Ларіонов, студент групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В даний час однією з дуже важливих проблем для української 

промисловості є дефіцит кваліфікованих робочих кадрів. Говорячи про 

прогнози про зміну ситуації з браком фахівців робочих професій, мало 

хто наважується брати на себе відповідальність при складанні прогнозу. 

Справедливо буде зазначити, що перш, ніж вимагати «рідкісних» 

працівників у сфері промисловості, необхідно спочатку «виростити» 

таких претендентів та підвищити престиж професій. 

Стосовно збільшення числа висококваліфікованих кадрів, в даному 

випадку все цілком можливо. Одним з варіантів може стати додаткове 

навчання, перепідготовка, або ж залучення робочої сили з інших 

регіонів нашої країни. Залежність економіки і системи професійної 

освіти складна і багатогранна. Таким чином, можна відзначити 

важливість ролі системи освіти в розвитку макроекономічних процесів, 
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зокрема, вплив на ринок праці та сферу зайнятості. Першочергово, 

сучасна освітня система виступає на ринку товарів і послуг як агент 

пропозиції, надаючи необхідні знання, а домашні господарства, 

безпосередньо, пред'являють попит на дані послуги. Також система 

освіти виступає в ролі альтернативи зайнятості населення. Останнім, але 

не по значущості, можна відзначити задоволення потреби економічної 

системи в робочій силі. Надання необхідного ресурсу може 

здійснюватися на базі основної і додаткової професійної освіти. Як і на 

будь-якому ринку, на ринку праці спостерігається попит і пропозицію 

на робочу силу. Результатом відсутності рівноваги на даному ринку 

може стати або безробіття, або дефіцит робочої сили, за умови 

незадоволення потреби в робочій силі. При нестачі робочої сили може 

спостерігатися нерівномірне зростання заробітних плат серед 

професійно-кваліфікованих груп робітників. 

Також можливими причинами дефіциту кваліфікованих 

співробітників, є невідповідність заробітної плати і вартості 

професійних знань і навичок. Неможливо залишити без уваги і момент 

відчуження працівника від процесу продуктивної діяльності не тільки 

із-за факту відсутності роботи, але й через неможливість задовольняти 

свої безпосередні потреби, зважаючи роботи на неплатоспроможних 

підприємствах. 

Одним з факторів, що впливають на дефіцит висококваліфікованих 

фахівців, є недосконалість освітньої системи і неможливість 

роботодавців забезпечити гідну плату за надані трудові ресурси. 

Важливим буде поправка на те, що професійна освіта та професія, 

яка згодом буде обрана робітникам практично не має зв'язку, зважаючи 

попиту на робочу силу на ринку праці. 

Брак фахівців робітничих професій та дефіцит 

висококваліфікованих кадрів визначають тенденцію ринку праці на 

даний момент. Однак не все так песимістично, оскільки в цій ситуації 

представляється можливим розглянути способи рішення даної 

проблеми. 

Для вирішення даної проблеми було розглянуто варіант 

управлінського рішення, спрямований на нівелювання і, в ідеальній 

моделі, на усунення проблем, пов'язаних з дефіцитом робітничих кадрів. 

Основними принципами, що впливають на формування кадрової 

політики в корпоративному секторі промисловості, є наступні точки 

зору: 

 - підпорядкованість кадрової політики станом і задачам 

стратегічного розвитку підприємства і обґрунтування фонду заробітної 

плати, виходячи з економічної ефективності управлінських рішень; 
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 - баланс економічних і соціальних аспектів кадрової політики; 

 - забезпеченість працівників максимально можливими 

соціальними гарантіями з урахуванням розвитку завдань підприємства; 

 - відповідність кадрової політики регіонального ринку праці за 

кваліфікацією працівників, рівнем оплати праці працівників різних 

категорій, умов праці, темпам розвитку підприємства, наявності 

трудових ресурсів; 

 - узгодженість рішень адміністрації з питань кадрової політики з 

очікуваннями трудового колективу за умови дотримання чинного 

законодавства. 

 З метою підвищення ефективності праці, в тому числі і якості 

трудового життя персоналу, являється гостра необхідність прийняття 

комплексних заходів з усіх проблемних напрямках моделі трудової 

діяльності.  Прийняті рішення сприятимуть підвищенню соціальної і 

творчої активності робітників на певному підприємстві.  Також дані 

заходи позначяться на залученні співробітників до вирішення постійно 

виникаючих виробничих проблем в області організації виробництва і 

праці. Підсумовуючи можна визначити те, що ці заходи 

трансформуються в загальну кадрову політику підприємства. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., асист. Мальцева М.М. 

 

БРЕНД  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

С. В. Ларіонова, студентка групи З-БА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Бренд та імідж закладу вищої освіти  слід розглядати як 

конкурентну перевагу, що дозволяє підвищити привабливість як самого 

університету в очах цільових аудиторій (роботодавців, абітурієнтів, 

органів влади та ін.), так і пропонованих їм освітніх та інших послуг.  

Імідж створює специфічні конкурентні переваги і додаткові 

нематеріальні цінності в формі репутації, імені, пізнаванної марки, 

позитивного образу надійної установи, здатного дати студенту достатні 

знання для успішної кар'єри, перспективного наукового партнера для 

співпраці в сфері інноваційного розвитку економічних суб'єктів і т. д. 

Побудова привабливого  іміджу університету відбувається на тлі 

діяльності конкурентів, яка може в числі інших заходів припускати 

заходи щодо зниження іміджу (дискредитації) конкурентів. 

Розбудова іміджу і бренду університету пов'язана з чітким 

визначенням об'єктів управління іміджем і брендом.  До них 

відносяться: 

- керівництво та працівники Міністерства освіти і науки;   
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- представники регіональної та місцевої законодавчої та виконавчої 

влади 

- державні освітні установи, які «постачають» університету 

абітурієнтів і студентів;  

- майбутні студенти та їх найближче оточення; 

- студенти і їх найближче оточення;  

- роботодавці; 

- спонсори, члени опікунської та наглядової рад та інших 

громадських структур - партнерів університету; 

- наукове співтовариство, наукові організації, в т.ч. асоціації;  

- інвестори (реальні і потенційні), фонди підтримки науки і освіти;  

- широка громадськість, диференційована за географічною ознакою 

на світову, національну, регіональну і місцеву. 

Брендинг університету пов'язаний з пошуком відмінних, а часом і 

унікальних особливостей навчального закладу. В останні роки брендинг 

університету розглядають в ряду стратегічних завдань розвитку вищого 

навчального закладу.  Спочатку брендинг був атрибутом суб'єктів 

ринкової діяльності.  І лише в останні роки університети звернулися до 

інструментів формування і просування бренду: рекламі, PR, івент-

просуванню, виставкової діяльності та ін.  Вагомий внесок вносить 

інтернет-комунікація, яка в останні роки пов'язана з розвитком 

соціальних сервісів.  При цьому важливо відзначити, що просування 

бренду університету і пропонованих послуг має свою специфіку, яка 

визначається в т.ч. академічними цінностями, що розділяються 

університетом. 

В процесі позиціонування заклад вищої освіти доводить до 

цільових ринків головну ідею - свою унікальність.  Як показує світова 

практика, так само здійснюють своє позиціонування провідні світові 

вузи - Оксфорд, Кембридж, Гарвард.  Ці вузи акцентують увагу на 

традиціях, відомих випускниках, високої кваліфікації викладачів, 

свободи і демократичних цінностях в процесі навчання та проведення 

наукових досліджень.  Узагальнюючи західний досвід, фахівці 

відзначають, що головною ідеєю позиціонування університетів в 

Німеччині, Швейцарії та Австрії є дуальна  освіта, яка базується на 

гармонійному поєднанні підготовки майбутніх фахівців як в стінах вузу, 

так і на підприємстві.  У позиціюванні брендів університетів цих країн 

найчастіше робиться акцент на відсутності розриву між теоретичною і 

практичною підготовкою студента.  Бренди цих університетів 

асоціюються у абітурієнтів та їх батьків з гарантією працевлаштування, 

затребуваністю випускників 

Зазначеній проблематиці все більше уваги приділяють зарубіжні та 
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вітчизняні вчені-маркетологи, такі, як Балабанова Л.В., Гаркавенко С.С., 

Секерин В.Д., Старостіна А.О., Шульгіна М.В. та ін. Безпосередньо 

дослідженнями брендингу ЗВО займаються науковці Дагаєва Є., Котлер 

Ф., Спіріна Н.А., Уіллер А., однак потребують більшої уваги питання 

формування бренду закладу вищої освіти, що й зумовило вибір напряму 

дослідження. 

Численні дослідження українських вчених показали, що при виборі 

навчального закладу батьки керуються, скоріше, зовнішніми оцінками 

та доступною зовнішньої інформацією про сам заклад, ніж запитами в 

отриманні конкретних знань. Також можна заключити, якщо освітня 

програма, спортивні секції та додаткові курси є затребуваними серед 

споживачів цих послуг, то вони, швидше за все, будуть відкриті в 

більшості інших навчальних закладів. Це ускладнює вибір тільки за 

критерієм привабливості освітньої програми. З цього випливає, що в 

сучасних умовах керівництву необхідно займатися просуванням бренду 

самого закладу вищої освіти, а не окремих його напрямків або програм. 

Це дозволить забезпечити потік споживачів освітніх послуг, незалежно 

від змін кон’юнктури ринку. При цьому в сфері освіти, як і в 

комерційних структурах, кількість закладів зростає, конкуренція 

посилюється, а споживачі стають все більш розбірливими у своїх 

перевагах. Таким чином,  в сфері освіти, як і в комерційних структурах, 

вже мало просто за допомогою рекламної кампанії пропонувати 

продукт високої якості, навіть якщо він володіє сильною торговою 

маркою.  

Формування політики брендингу ЗВО неможливе без наявності 

кваліфікованих кадрів, здатних інноваційно мислити, готових до 

впровадження інновацій в усі сфери життєдіяльності суспільства. 

Викладачі-новатори повинні бути здатні працювати в умовах 

конкуренції й розуміти, що тільки високий професіоналізм, ініціатива, 

творчість, інноваційний підхід до освітньої діяльності, здатність швидко 

реагувати на зміни зовнішнього середовища допоможуть не тільки 

витримати конкуренцію, але й успішно сформувати бренд закладу 

вищої освіти. 

У цьому контексті необхідно приділити увагу достатньому 

стимулюванню професорсько-викладацького складу для формування 

позитивного бренду ЗВО. Можна використовувати систему 

преміювання, що включає чотири основних види доплат, крім окладу, 

надбавки за ступінь, звання, вислугу років. Наприклад, це може бути 

надбавка за академічну роботу, внесок в наукову репутацію, статті в 

зарубіжних журналах, що рецензуються (бази WebofScience, SCOPUS) 

та ін. 
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Сформований відомий бренд ЗВО дозволить привабити сильних 

абітурієнтів та надати впевненості студентам щодо правильності 

їхнього вибору. Формування бренду ЗВО має бути цілеспрямованим 

процесом, який містить у собі комплекс соціально-психологічної та 

організаційної взаємодії з громадськістю. Також слід приділяти більше 

уваги як Інтернет маркетингу, так і формуванню бренду в свідомості 

громадськості.  

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Гончар В.В. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАРИНКУ УКРАЇНИ 

Є.О. Романенко, студент групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Авіаційна галузь належить до базових, стратегічно важливих 

секторів економіки України, однак сьогодні наявний сама авіаційна 

галузь перебуває під впливом зростаючих проявів системної кризи. Це 

стосується практично всіх найважливіших складників авіаційної галузі, 

зокрема авіаційних перевезень. Потенціал розвитку в Україні ринку 

авіаційних перевезень є надзвичайно високим. Це обумовлено її 

значною територією, чисельністю населення та його стрімкою 

урбанізацією, значною кількістю великих міст, а також вигідним 

географічним розташуванням України на перехресті транзитних шляхів.  

Україна впевнено крокує шляхом лібералізації авіаційних 

перевезень, намагаючись розширити географію повітряних сполучень. 

Впродовж 2019 року пасажирські та вантажні перевезення здійснювали 

29 вітчизняних авіакомпаній, якими загалом виконано 79,7 тис. 

комерційних рейсів (проти 77,1 тис. за аналогічний період минулого 

року). Обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній 

зросли не тільки порівняно з аналогічним періодом 2018 року (на 10,2 

відсотка), та становили 10664,5 тис. чоловік. Протягом 2019 р. 

пасажирські перевезення здійснювали 18 вітчизняних авіапідприємств, 

серед яких традиційно лідером є авіакомпанія «Міжнародні авіалінії 

України» (зростання обсягів на 4,1 відсотка). Середній процент 

пасажирського завантаження міжнародних регулярних рейсів 

українських авіакомпаній збільшився на 1,9 % та склав 81,2%. Поряд з 

цим мало місце розширення діяльності на українському ринку 

іноземних авіакомпаній, послугами яких скористались 6935,9 тис. 

пасажирів, що на 38,1 % перевищує показник за 2018 р. та складає 

55,2% в загальному обсязі регулярних пасажирських перевезень між 

Україною та країнами світу.  

Для збереження тенденцій розвитку ринку авіаперевезень 

основними завданнями щодо його розвитку мають бути: формування та 

забезпечення реалізації державної політики в галузі авіаційного 
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транспорту та використання повітряного простору; забезпечення 

проведення єдиної економічної, тарифної та науково-технічної політики 

в галузі авіаційного транспорту та використання повітряного простору; 

розвиток ринку авіаперевезень; розвиток аеропортів; розвиток 

транзитного потенціалу України; лібералізації ринку авіаперевезень. 

Можливість використання потенціалу збільшуватиметься в умовах 

політичної стабілізації, економічного зростання, а також поступового 

підвищення платоспроможності населення, його потреб на 

авіаперельоти у справах бізнесу та туризму. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Гончар В.В. 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА РИНКУ ВИРОБНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

О. Г. Рудь, студентка групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Факторами, які рухають ринок сільськогосподарської техніки в 

усьому світі, є зростання населення, урбанізація та підвищення попиту 

на продуктивність із скороченням сільськогосподарських угідь по 

всьому світу, що призвело до зростання попиту на сільськогосподарську 

техніку.  

Макроекономічні фактори мають величезний вплив на ринок 

сільськогосподарської техніки. Основними факторами, що впливають на 

продаж сільськогосподарської техніки, є рівень чистого доходу 

сільського господарства, меншою мірою - процентні ставки та загальні 

економічні умови, доступність фінансування та пов'язаних з ними 

програм субсидій, ціни на сільськогосподарські угіддя та рівень 

боргових зобов'язань ферм. На чистий дохід сільського господарства в 

першу чергу впливають обсяг посаджених площ, ціни на товари та 

худобу, рівень запасів, вплив попиту на етанол, операційні витрати на 

ферми (включаючи витрати на добрива та пальне), урожайність 

сільськогосподарських культур, коливання валютних курсів, податкові 

пільги та державні субсидії. Фермери, як правило, відкладають 

закупівлю обладнання, коли економіка сільського господарства 

скорочується, і збільшують їх придбання, коли економічні умови 

покращуються. Якість, доступність та вартість вживаного обладнання 

для продажу також впливають на рівень продажу нового обладнання. 

Погодні умови є основним фактором врожаю, тому впливають на 

рішення щодо придбання обладнання. Крім того, географічні зміни 

погоди також можуть по-різному впливати на обсяги продажу на різних 

ринках.  

Промисловість наражається на наступні загрози та можливості: 

багато продукції купуються в кредит. Коли процентні ставки зростають, 
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попит на нову продукцію цієї галузі, як правило, зменшується через 

збільшення витрат на фінансування. Нездатність фермерів купувати 

обладнання з високою прибутковою швидкістю зменшує попит і 

перешкоджає зростанню галузі. Приватні інвестиції в комп’ютери та 

програмне забезпечення сигналізують про більшу увагу до 

технологічних змін. Рівень інвестицій в комп’ютери та програмне 

забезпечення, як очікується, підвищиться представляє потенційну 

можливість для цієї галузі. 

Урядова політика може впливати на ринок сільськогосподарської 

техніки шляхом моніторингу рівнів посаджених площ, при цьому прямі 

субсидії впливають на конкретні ціни на продукцію, або за допомогою 

інших платежів, що постачаються безпосередньо фермерам.  

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора  Гончар В. В. 

 

ІВЕНТ - МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

К.В. Узун, студентка групи З-19-БА-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Івентивний маркетинг стає більш популярним і все більше 

компаній бажають організовувати заходи, реалізовуючи свою 

маркетингову комунікаційну стратегію. Івент-маркетинг – це засіб 

просування товару або послуги за допомогою створення та організації 

спеціальних подій, які налагоджують емоційний зв'язок між брендом та 

споживачем.В Україні застосування івент-маркетингу розпочалось в 

2003 році, коли маркетингові компанії зрозуміли, що це актуальний, 

ефективний та цікавий інструмент. Сьогодні на українському ринку 

працює понад 500 івент-компаній, кожна з яких проводить близько 30 

заходів за рік. З найбільш яскравих представників, що організовують 

івент-заходи в Україні варто назвати: «AllMotion», «Brevis», 

«CleverGroup», «Dialla» «MEX» «NewMaxPromotion» 

«TalanProximityUkraine» «Twiga» «HappyPeople». 

За результатами опитування німецьких фахівців з маркетингу, 

проведеного Інститутом громадської думки Forsa, організація 

спеціальних заходів у наш час стала однією з невід’ємних складових 

управління іміджем. Так 62% експертів вважають, що заходи івент-

маркетингу керують емоційним розвитком іміджу, 56% опитаних 

використовують їх для одночасного емоційного та інформаційного 

просування бренду. Для 40% такі заходи – оптимальний спосіб обміну 

думками та досвідом із представниками цільових груп. Спектр та 

формат заходів  івент-компаній є безмежним і неосяжним: від «Тижнів 

високої моди» до «Снікерсурбанії» та фестивалю повітряних куль у 

Кам’янці - Подольскому. Кожен з них так чи інакше спрямований саме 
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на просування товарів та послуг. «Тижні високої моди» є основним 

засобом просування колекцій hautcouture; “Снікерсурбанія»- прекрасний 

спосіб не лише підвищення продажів й іміджу бренда, але й потужний 

фактор зміцнення лояльності споживачів, приклад створення реального 

співтовариства навколо бренда;фестиваль повітряних куль – рідкісний 

для України, але дуже поширений в світі засіб залучення туристів і, 

таким чином, підвищення продажів у готельному та ресторанному 

секторі окремого міста. 

Івентивний маркетинг має яскраво виражену соціальну 

спрямованість. Використовуючи соціальний маркетинг, компанії 

дістають рідкісну можливість побудови довготривалих і міцних 

взаємовідносин із споживачами. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Боднарук О.В. 

 

МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ 

ПЕРЕВАГ 

О.С. Омельчук, студентка групи МК-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Сучасний маркетинг - це система організацій всієїдіяльності 

підприємства з розробки, виробництва і збуту товарів,надання послуг на 

основі комплексного вивчення ринку і реалізації запитів покупців, з 

метою отримання максимального прибутку. 

Робота на будь-якому ринку - це робота не тільки і не стільки з 

товаром - це, перш за все, робота зі споживачем. 

Робота зі споживачем - аналіз, прогноз, а по суті - управління його 

поведінкою - повсякденна складова професійної діяльності кожного 

фахівця, зайнятого в сфері маркетингу, - продавця, торгового агента, 

менеджера по роботі з клієнтами, маркетинг-менеджера і маркетинг 

директора, віце-президента з маркетингу та головного керівника 

компанії. 

Поведінка споживача - це діяльність, спрямована безпосередньо на 

отримання, споживання і розпорядження продуктами і послугами, 

включаючи процеси прийняття рішень, які передують цим діям і 

слідують за ними. 

Поведінка споживача залежить від зовнішніх (соціальних) і 

внутрішніх (Психологічних) чинників. Різний контингент людей по-

різному сприймає інформацію, веде різний спосіб життя, має різні 

потреби і цінності. На прийняття рішень покупця позначаються і такі 

характеристики як вік, етап життєвого циклу сім'ї, рід занять, 

економічне становище, тип особистості та уявлення про самого себе. 

Процес прийняття рішень споживача розглядається, як правило, в 

складі наступних етапів: усвідомлення споживачем наявності проблеми, 



160  

інформаційний пошук, оцінка та вибір альтернатив покупки, покупка, 

використання покупки і оцінка рішення. 

Управління споживчою поведінкою полягає у використанні 

маркетологом факторного впливу на кожну зі стадій процесу рішення 

споживачем про покупку. При цьому бажано, щоб процес вирішення 

перетворився в цикл, тобто перша покупка привела до подальшої, а 

споживач перетворився б в постійного клієнта. 

Існує багато способів впливу на психологію поведінки споживача, 

найпоширенішим є реклама. 

Величезне значення для реклами, особливо при виконанні нею 

функції переконання, мають досягнення психологічної науки. 

Діяльність людини багато в чому визначається домінантою, тобто 

стійким осередком підвищеної збудливості в корі і підкірці головного 

мозку, за допомогою рекламного впливу можливі як коригування в 

свідомості людини колишніх домінант, так і створення нових, які здатні 

спонукати його до здійснення покупок. 

Сучасні споживачі різко відрізняються один від одного за різними 

факторам. Тому доцільно враховувати психологію, цінності, погляди на 

життя кожної групи людей, щоб реклама мала успіх і максимально 

ефективно вплинула на переваги цільового сегмента. 

Основним фактором успіху більшості підприємств є лояльність 

споживачів. Вища ступінь лояльності (відданості) споживачів - це 

майже фанатичне шанування бренда. Бренд - це якесь враження про 

товар у розумах споживачів, ярлик, який подумки наклеюється на товар. 

Процес створення бренду та керування ним називається брендингу. Він 

може включати в себе створення, посилення, репозиціонування, 

оновлення й зміна стадії розвитку бренда, його розширення і 

поглиблення. Брендинг - це прийоми створення особливого враження, 

які вносять свій внесок в загальний імідж і щодо цільового сегмента 

ринку до товару. 

Таким чином, формування сприятливого образу підприємства в 

свідомості сучасного споживача найважливіше завдання маркетингу, 

від вирішення якої безпосередньо залежить ринковий успіх. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ 

В. О. Орехова, студентка групи МК-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Відомим є факт, що комерційну рекламу створюють для того, щоб 

спонукати людину до дії, яке вигідно компанії, наприклад такому, як 

купити товар. Виробники соціальної же реклами такої ставлять перед 

собою інше завдання. 
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Соціальна реклама - це вид комунікації, спрямований на 

привернення уваги до суттєвих соціальних проблем, а також нормам і 

моральним цінностям властивих суспільству. Соціальна реклама несе в 

собі зміст, яке представляє собою яскраву, швидко запам'ятовується і 

лаконічну інформацію. Вона здатна достукатися до розуму і сприйняття 

суспільства найбільш ключові факти і дані щодо існуючих в ньому 

проблем.  

Мета соціальної реклами - привернути увагу людей до конкретних 

соціальних проблем або повідомити про соціальні ініціативи влади. 

Соціальна реклама формує складні психологічні образи, вона 

впливає на самовідчуття індивіда в суспільстві, на його сприйняття 

соціуму тому для її створення необхідні спеціалізовані дослідження і 

копітка робота, інакше декодування повідомлення може бути абсолютно 

іншим, або ж взагалі реклама не матиме ніякого дії і не викличне 

ніякої реакції у відповідь. 

Соціальна реклама є некомерційним напрямком, з цієї причини 

вона може реалізовуватися і ілюструватися в будь-яких формах. В 

основному це такі атрибути, як: листівки, банери, плакати, листівки, 

значки та ін. Однак, найбільш впливовою є телевізійна реклама. 

Найбільш поширеними темами, які демонструються в соціальній 

рекламі, є такі: 

- Безпека життєдіяльності, вона включає: дотримання чистоти в 

місті, профілактика злочинності, становлення міської інфраструктури, 

вирішення проблем бездомних; 

- Прагнення до рівних прав і досягнення соціальних гарантій, тобто 

: права жінок, пенсіонерів, профілактика домашнього насильства, 

толерантне ставлення до інвалідів, розвиток системи соціального 

страхування від екологічних ризиків; 

- Проблеми, пов'язані з екологічною ситуацією, включає: проблему 

радіації, хімічну безпеку, пропагування раціонального 

природокористування; 

- Розвиток суспільства в плані: отримання освіти, зміни в 

суспільстві, підприємництво, фінансування, страхування, охорону 

здоров'я, оподаткування, планування сім'ї. 

Якісно розроблена реклама може привернути нашу увагу і 

відкластися в пам'яті на тривалий термін, і це саме той результат, який 

необхідний проблем соціуму. Спонукати людей замислитися і 

спонукати до дії - перший крок на шляху до вагомих змін. 

Соціальна реклама покликана інформувати людей про стан 

суспільства, в якому вони живуть, її завдання полягає в спонуканні 

людей до вчинення таких вчинків, які підуть на благо даного 
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суспільства і безпосередньо самих людей і так само не робити 

зворотних вчинків, які можуть принести негативні наслідки. 

Ринок реклами все ще формується на даний момент, він доступний, 

його ресурси великі і ще до кінця не освоєні, а реальний прибуток від їх 

використання, як показує практика, - набагато більше, ніж гроші. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМИ 

К.Е. Фінько, студентка групи МК-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Реклама XXI століття відрізняється від минулого періоду у зв'язку 

з появою нових інформаційних, соціально-політичних, маркетингових 

технологій, засобів і способів зв'язку. Це призводить до виникнення 

нових психологічних проблем і потребує вдосконалення теоретичних 

моделей, що описують закономірності впливу реклами на людину. На 

сьогоднішній день психологія та реклама тісно пов'язані і майже не 

роздільні поняття. Головне завдання рекламодавця і мета психології 

реклами – це спонукати споживача придбати рекламований товар, 

скористатися послугою. Суть психології реклами полягає у впливі на 

споживача, використовуючи при цьому всі відомі психологічні 

феномени і закономірності  

Реклама- це творчий процес в якому існують правила, які зроблять 

досягнення поставленого завдання набагато простіше. У класичній 

рекламі існує кілька основних принципів, дотримання яких зробить 

рекламу досить успішною.  

Прямий і непрямий вплив реклами, в створенні якої психологи 

беруть участь, може стимулювати агресивна поведінка споживачів, 

формувати шкідливі звички, традиції, нездоровий спосіб життя тощо. У 

свою чергу, інші психологи (а також соціальні працівники, педагоги, 

психотерапевти, лікарі і т.д.) змушені вирішувати проблеми, що 

виникають внаслідок поширення тих чи інших видів і продуктів 

рекламної діяльності. 

Оцінка психологічної ефективності рекламної діяльності повинна 

включати ступінь впливу реклами на споживача, точність її сприйняття, 

тривалість утримання в пам'яті отриманої інформації, виникнення 

бажання придбати товар, а також рівень задоволеності рекламою і її 

соціальний ефект (ставлення до неї громадськості). 

Психологія повинна оцінювати рекламу як соціокультурне явище. 

Взаїморозвиток суб'єктів рекламної діяльності виявиться успішним 

лише тільки в тому випадку, якщо для цього процесу будуть створені 

необхідні зовнішні і внутрішні умови. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 



163  

ВИБІР ВИДУ РЕКЛАМИ 

А. О. Янкова, студентка групи МК-16, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Вид реклами найтіснішим чином пов'язаний з її цілями, а останні в 

свою чергу - з групами населення, споживачами даного товару 

(послуги). Перш ніж вибрати той чи інший вид реклами, необхідно 

визначити для себе мету, яку ви переслідуєте в даному випадку: 

1) формування у споживача певного рівня знань про даний товар, 

послугу;  

2) формування у споживача певного образу фірми;  

3) формування потреби в даному товар, послугу;  

4) формування доброзичливого ставлення до фірми;  

5) спонукання споживача звернутися до даної фірми;  

6) спонукання до придбання саме даного товару у даної фірми;  

7) стимулювання збуту товару або експлуатації послуг;  

8) прискорення товарообігу;  

9) прагнення зробити даного споживача постійним покупцем 

даного товару, постійним клієнтом фірми;  

10) формування у інших фірм образу надійного партнера.  

Перелік можна видозмінити або продовжити у відповідності з 

вашими уявленнями про цілях. Проте і цей перелік досить детальний, 

щоб по ньому можна було визначити потреби фірми. На практиці 

реклама рідко переслідує тільки одну мету, як правило, в одному 

рекламному заході цілі перетинаються. 

Всі ці цілі реклами можна об'єднати в групи за завданнями, на 

вирішення яких спрямована дана реклама: 

· ІМІДЖ-РЕКЛАМА - цілі 2,3,4,10  

· СТИМУЛЮЮЧА РЕКЛАМА - цілі 1,5,6,7,8  

· РЕКЛАМА СТАБІЛЬНОСТІ - цілі 5,9,10 

Імідж-реклама 

Її основна роль - ознайомити потенційних споживачів з 

продукцією, з її призначенням, характеристиками, а також з напрямами 

діяльності, з тими перевагами, які отримує покупець звертаючись до 

вас. 

Друга роль імідж-реклами - створити сприятливе враження саме 

про даний товар або фірму. Імідж-реклама, як правило, діє ширше 

інших видів реклами. Це реклама "запас", щоб при розширенні переліку 

продукції і сфери діяльності ваша фірма або товар вже викликали 

позитивні емоції у покупців. 

Найбільш ефективним для імідж-реклами: 

- рекламні ролики на телебаченні;  
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- зовнішня реклама;  

- реклама в популярних газетах і журналах;  

- участь у благодійних акціях з освітленням участі в засобах 

масової інформації. 

Стимулююча реклама 

Це найпоширеніший вид реклами. В ній важливо підкреслити 

основні переваги вашої продукції, її позитивні якості в порівнянні з 

аналогічними товарами. Основне завдання стимулюючої реклами - 

стимулювати потребу в споживанні вашого товару чи експлуатації 

пропонованої вами послуги.  

У рекламі неприпустимі негативні висловлювання на адресу фірм-

конкурентів і їх товарів. 

Кілька ваших рекламних оголошень також створюють у покупця 

певний образ вашої фірми. Це може бути не образ вашої фірми в 

цілому, але образ того напрямку, який ви в даний момент уявляєте. 

Однак, плануючи рекламні заходи, не забувайте про цілісність образу 

вашої фірми. У цьому може істотно допомогти фірмовий стиль, а також 

планування рекламної кампанії, а не окремих заходів. 

Реклама стабільності 

Навіть при налагодженому збуті товарів і послуг і при повному 

"портфелі замовлень" (іншими словами, при наявності певної суми 

уявлень про ваш товар або фірму у ваших покупців і партнерів) 

необхідно час від часу закріплювати рекламою досягнуті результати. 

Найбільш ефективна реклама: прихована реклама у вигляді статей 

про вашу діяльність і товари; участь у виставках; пряма поштова 

розсилка вашим постійним партнерам проспекту (звіту) про вашу річну 

діяльність.  Або проспекту, приуроченого до річниці утворення вашої 

фірми. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Калініна О. В. 

 

ВПЛИВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ 

М.В. Мухіна, студентка гр.ЕП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Сталий розвиток – це такий розвиток, що відповідає вимогам 

сучасного світу, та не впливає на здатність майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби. Він вимагає узгоджених дій щодо 

створення всеохоплюючого та стійкого майбутнього для всіх людей та 

планети загалом. 

Для того, аби досягти сталого розвитку надзвичайно важливо 

гармонізувати три його основні елементи: економічне зростання, 
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соціальну інтеграцію та охорону довкілля. Ці елементи пов’язані між 

собою та мають вирішальну роль для благополуччя окремих людей та 

громад. 

Викорінення бідності у всіх її формах та на всіх рівнях є 

обов’язковою вимогою для сталого розвитку. Для досягнення цієї мети 

потрібно сприяти сталому, всебічному та рівноправному економічному 

зростанню, яке могло б створити більші можливості для людей, 

зменшувало нерівності, підвищувало базові стандарти життя, сприяло 

справедливому соціальному розвитку, а також інтегрованому та сталому 

управлінню природними ресурсами та екосистемами. 

Головним результатом роботи світового співтовариства у напрямку 

переходу на положення сталого розвитку є те, що значна кількість країн, 

що розвиваються, вже стали на цей шлях, в них почали відбуватися 

необхідні трансформаційні процеси. Чи не найбільш істотним моментом 

є те, що уряди країн світу усвідомили екологічну небезпеку, яка постала 

перед ними, та зрозуміли, що майбутні покоління мають такі ж  самі 

права на користування ресурсами планети, як і нинішнє. У зв'язку з цим 

було обрано один допустимий шлях до вирішення проблеми - сталий 

розвиток. Перехід на його положення в країнах, що розвиваються, буде 

набагато важчим, ніж у розвинених країнах світу, враховуючи цілий ряд 

негативних факторів та тенденцій. Закономірною умовою сталого 

розвитку, за винятком фінансової допомоги, є наявність науково-

технічної інформації і так само доступ до екологічно чистих технологій 

та їх передачі. Здатність країн, що розвиваються, розумно 

використовувати результати науково-технічного прогресу, а також 

брати в ньому участь може здійснити чималий вплив на їх перехід до 

сталого розвитку та на їх розвиток в цілому.  

Роботу виконано під керівництвом  к.е.н., доценти Горохової Т.В. 

 

БЛОГІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ТА 

ПОСЛУГ 

М. О. Сідякін, студент групи МН-18, ДВНЗ  «ПДТУ» 

 

Сучасні технології комунікації дозволяють швидко та якісно 

взаємодіяти підприємцям та споживачам. В інформаційному просторі на 

сьогоднішній день існують декілька майданчиків за допомогою яких 

можна не тільки задовольняти власні потреби особистого спілкування, 

але й займатися комерційною діяльністю. Одним із варіантом 

просування товарів і послуг в інтернеті є блогінг. Цю діяльність можна 

розділити на два види. Перший вид – це сторінка самої компанії у 

соціальних мережах, яка пропонує свої послуги. Другий вид – це 
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реклама товарів та послуг на сторінках  відомих блогерів. Обидва види 

діяльності є перспективними, але варто зазначити, що реклама на 

сторінці відомого блогера приверне більше уваги публіки, аніж сторінка 

компанії, тим більше якщо компанія ще не настільки пізнавана. 

Переваги блогінгу полягають у тому, що цей вид діяльності 

користується великою популярністю; публікації насичені матеріалом, 

який пригортає увагу аудиторії, є можливість використовувати 

різноманітні медіа для візуалізації інформації. Завдяки системі 

підписників у підприємців є можливість постійно повідомляти людей 

про новий товар або послугу, мати зворотній зв’язок у вигляді 

коментарів із зауваженнями та подяками.  

За останній час все більше компаній мають бажання просувати свій 

товар через соціальні мережі. Із розвитком та продажом великою 

кількості смартфонів, в яких користуватися соціальними мережами 

дуже просто, люди мають можливість економити свій час та зусилля і 

переглядати товари та послуги саме через мобільні пристрої.  

Одним із найпопулярніших є відеоблогінг. Цей вид діяльності 

найбільше сприймається аудиторією, тому що має візуальну 

ілюстрацію. Багато людей довіряє відеоблогерам, тому що на власні очі 

мають можливість побачити товар, який хотіли б придбати або про який 

ще не чули раніше. Відеоблогінг дає можливість людям на основі 

контенту зробити власний висновок щодо товара або послуги. Завдяки 

тому, що відеоблогером може стати кожен бажаючий, в інтернеті існує 

багато відгуків про товари чи послуги, і споживач може сам визначити 

чи задовільняє його потреби цей товар чи послуга. 

Отже, блогінг успішно став невід’ємною частиною нашого життя 

як інструмент просування товарів чи послуг. 

Роботу виконано під керівництвом  к.е.н., доценти Горохової Т.В. 

 

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ АУДИТУ 

В. О. Буханець, студент гр. 45-ЕП,  Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Аудит - це процес, за допомогою якого проводиться збір та 

накопичення даних про господарські явища і факти з метою їх 

незалежної та об'єктивної кількісної і якісної оцінки, визначення 

відповідності встановленим критеріям та надання зацікавленим 

користувачам достовірної інформації про об'єкти дослідження. Він 

розвивається разом з розвитком суспільства, його економічної системи 

як складової ринкової економіки та притаманних їй суспільних 

відносин. З початком трансформаційних процесів в Україні аудит саме 
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як інститут, а не просто інструмент економічного контролю, виявився 

потрібним вже в перші роки становлення ринкової економіки. Нові 

закони ринкових стосунків та становлення відносин власності 

сформували суспільну потребу, яка спонукала до створення аудиту. 

Поглиблення теоретичних основ аудиту та їх розвиток в Україні 

випливають з особливостей становлення національного ринкового 

господарства, які відбуваються шляхом трансформації інституційної 

структури всієї системи суспільних і економічних відносин.  

Розвиток теорії аудиту з позицій його розширеного трактування як 

інституту економічного і суспільного контролю та важливого елемента 

ринкової інфраструктури є шляхом, який поглиблює пізнання суті 

ринкових перетворень та вдосконалює господарську практику. Тому 

слід розвивати нові напрями дослідження наукових основ теорії аудиту, 

що може збагатити теоретичні знання про цей важливий вид 

економічної діяльності. Традиційний підхід до визначення сутності 

аудиту базується на тому, що це система незалежного фінансового 

контролю і специфічний вид підприємницької діяльності. Дійсно, цей 

аспект наглядно проявляється саме в умовах ринкової економіки. Проте 

аудит неправомірно обмежувати рамками лише практичної діяльності 

аудиторів та аудиторських фірм, які надають певні послуги суб’єктам 

господарювання. Розвиток аудиту слід розглядати як комплексну 

систему, що поєднує в собі такі складові: особливий вид 

підприємницької діяльності, відокремлена професія, галузь економічної 

науки. Кожна з цих характеристик має свої ознаки, сутнісну структуру, 

але в той же час всі вони між собою взаємопов’язані. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н., професора Філіпішиної  Л.М 

 

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

Д.В. Томенко, студент гр. Екон_мд11 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Перед виставленням об’єкту нерухомості на продаж (чи то на 

онлайн-сторінках, чи через рієлторське агентство), власник обов’язково 

має скористатись послугами експерта-оцінювача – людини, яка згідно 

ринкових умов визначить теперішню вартість об’єкта та вкаже всю 

необхідну інформацію в звіті про оцінку. 

Визначення вартості майна проводиться із застосуванням методів 

оцінки, які є складовими частинами комбінування методичних підходів 

(порівняльного, дохідного, витратного) та оціночних процедур. 

Найпопулярнішим підходом є порівняльний. Він базується на 

врахуванні того, що найбільш імовірним розміром вартості оцінюваного 
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об’єкта нерухомості може бути реальна ціна продажів аналогічних 

об’єктів, зафіксована ринком. Найчастіше базами порівняння 

виступають онлайн-ресурси www.olx.ua та www.dom.ria.com.  

Слід зазначити, що найуживанішим серед оцінювачів та в свою 

чергу найпростішим для використання є саме порівняльний підхід. 

Адже його перевагою є реальне відображення попиту і пропозиції на 

конкретний об’єкт інвестування, так як ціни фактично проведеної угоди 

купівлі-продажу максимально враховують ситуацію на ринку 

нерухомості. Однак і він в свою чергу має ряд суттєвих недоліків, таких 

як наприклад можливість використання інформації про стан ринку 

конкретних об’єктів лише в минулому та складність отримання 

додаткової інформації про об’єкти-аналоги, адже оцінка може 

проходити лише за наявності інформації про об’єкти аналогічні 

оцінюваному. 

Таким чином дієвість використання порівняльного підходу, в 

першу чергу, залежить від наявності активного ринку відповідних 

об’єктів нерухомості. Крім того, цей сегмент повинен бути відкритим і 

забезпечувати доступність фінансової інформації, необхідної 

оцінювачу. І важливою умовою дієвості порівняльного підходу є 

наявність спеціальних фінансових служб, що накопичують цінову і 

фінансову інформацію функціонування ринку нерухомості.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Загребельної  І.Л.  

 

 

СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА 
 

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТІВ 

МІСЦЕВОГО РІВНЯ В УКРАЇНІ 

А.Д. Вашура, студент гр. ФБС-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Розпочатий в Україні процес децентралізації влади, що 

здійснюється шляхом розподілу повноважень між центральними і 

регіональними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, охоплює, перш за все, питання фінансового 

забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах реформи 

міжбюджетних відносин, адже саме на них покладається велика 

відповідальність щодо створення умов для розвитку господарської, 

соціальної та культурної діяльності, підвищення життєвого рівня 

територіальних громад, що можливе за наявності міцної фінансової бази 

місцевих органів та здатності ефективно управляти нею. Разом з тим 

однією з найважливіших проблем залишається низька фінансова 

спроможність не лише сільських, а й міських територіальних громад.  

http://www.olx.ua/
http://www.dom.ria.com/


169  

Розрізняють два види управління місцевими фінансами:  

1. Стратегічне управління – це управління, націлене на тривалу 

перспективу, яке передбачає встановлення обсягів фінансових ресурсів 

адміністративно-територіальних одиниць для реалізації цільових 

програм, пов'язаних зі зростанням економіки регіонів України, 

проведенням її структурної перебудови, розвитком АПК, а також 

вирішенням соціальних та екологічних проблем. 

2. Оперативне управління місцевими фінансами полягає в 

маневруванні наявними фінансовими ресурсами органів місцевого 

самоврядування, залученні додаткових коштів, а також в їхньому 

ефективному використанні в поточному періоді. Таким чином, 

управління місцевими фінансами здійснюють спеціальні органи у 

системі представницької і виконавчої влади, які виконують свої 

повноваження згідно з визначеним алгоритмом дій, а також залежно від 

виду фінансового управління. 

В умовах реформи міжбюджетних відносин як елемента місцевих 

фінансів виникає необхідність посилення контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів, що може бути 

реалізовано шляхом залучення громадськості до бюджетного процесу та 

забезпечення його публічності й прозорості, доступності для громадян 

бюджетної інформації.  

У країнах Європейського Союзу бюджетний федералізм, різні 

форми якого виділяють залежно від розподілу владних функцій і 

фінансових ресурсів між державним (центральним, федеральним) і 

місцевими бюджетами, вийшов на міждержавний рівень. Західні 

дослідники виокремлюють внутрішньодержавний, асиметричний, 

кооперативний, бюрократичний, двосторонній, виконавчий види 

федералізму. Щодо України проблеми бюджетного федералізму та його 

впровадження у бюджетну практику перебувають у центрі уваги 

багатьох вітчизняних науковців. 

Головною метою сучасного бюджетного федералізму як основи 

для економічного зростання конкретного регіону є:  

• активне прагнення до самодостатності територіальних 

формувань; 

• нарощування економічного потенціалу. 

За класифікацією, запропонованою спеціалістами Міжнародного 

валютного фонду, залежно від форм політичної взаємодії та ступеня 

фінансової самостійності ланок бюджетної системи, розрізняють три 

типи міжбюджетних відносин:  

• класичний федералізм (США);  

• кооперативний федералізм (Німеччина);  
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• режим адміністративної опіки над органами місцевого 

самоврядування (Франція, скандинавські країни). 

Таким чином, в Україні існують значні перспективи розвитку 

системи місцевих фінансів, в тому числі і можливості впровадження 

зарубіжного досвіду. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н. Мінца О.Ю. 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВ 

В.В. Воскобойнікова, студентка гр. ФБС-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Власний капітал як економічна категорія набула поширення в 

системі фінансового менеджменту підприємства, що є основою 

механізму управління його фінансами. Власний капітал становить 

фінансову основу створення і розвитку підприємства будь-якої форми 

власності та організаційно-правової форми. 

Створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої 

форми власності неможливе без формування достатнього обсягу 

власного капіталу. Власний капітал утворюється за рахунок особистої 

участі власників у його формуванні. При цьому, створюючи капітал 

підприємства, власник частково втрачає прямий зв'язок з капіталом, і 

він фактично стає власним капіталом підприємства. Структура та 

ефективність використання власного капіталу підприємства 

безпосередньо впливають на формування добробуту його власників. 

Власний капітал підприємства практично визначає його ринкову 

вартість. 

До складу власного капіталу підприємства входять: статутний 

капітал; пайовий капітал; додатковий вкладений капітал; інший 

додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток); неоплачений капітал; вилучений капітал. 

         Такий склад власного капіталу відображає наявність його частини, 

інвестованої засновниками у момент створення підприємства, та 

частини, одержаної в результаті діяльності, насамперед нерозподіленого 

прибутку, суми дооцінки необоротних активів, а також додаткового 

вкладеного капіталу. 

В сучасних умовах України, коли відновлення і підтримка стійкого 

економічного росту є одним з важливих стратегічних пріоритетів, 

розвиток і зміцнення власного капіталу підприємства є актуальним. 

Операції з власним капіталом в різних країнах світу мають свої 

особливості, продиктовані низкою факторів: починаючи з історичного 

аспекту і закінчуючи домінуючою формою власності підприємств в 
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певній країні. І хоча у більшості зарубіжних країн складові частини 

власного капіталу є подібними (насамперед, це стосується практики 

формування різних резервів та фондів, раціональна реалізація якої 

спрямована на забезпечення належного рівня платоспроможності та 

фінансової стійкості підприємства) вітчизняним науковцям з 

бухгалтерського обліку слід переймати позитивний досвід облікового 

відображення таких операцій та впроваджувати його у практику. Це 

сприятиме покращенню як фінансового забезпечення вітчизняних 

підприємств (в частині напрямів перспективного резервування, 

фондування, форм вкладення коштів тощо), так і інтеграції до 

європейських економічних процесів економіки країни в цілому. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н. Мінца О.Ю. 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ, 

НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

Г.Є. Жураковська, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Результати фінансової діяльності підприємств України 

представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка фінансового результату українських підприємств 

Роки Чистий прибуток (збиток) підприємств України за розмірами, 

млн.грн. 

Великі 

підприємства 

Середні 

підприємства 

Малі 

підприємства 

Мікро-

підприємства 

2010 2825,0 30742,5 –19661,4 –15153,3 

2013 8148,9 –1567,7 –29420,9 –26561,4 

2014 –204546,2 –206223,2 –179297,5 –102300,7 

2015 –152552,4 –102769,2 –118194,4 –60119,0 

2016 46850,0 15061,8 –32206,8 –37341,4 

2017 119619,7 70105,0 –20971,9 –29245,5 

2018 136777,0 119659,9 31868,6 –7781,8 

Аналіз табл.1 показує, що фінансова діяльність суб'єктів 

господарювання України за період 2010-2019 рр. здійснюється 

неефективно. Чистий прибуток великих і середніх підприємств є, що 

стосується малих і мікро - підприємств, то їхня діяльність показана 

збитковою. 

Для підвищення ефективності управління фінансовою діяльністю 

суб'єктів господарювання у країнах ЄС керівникам компаній 

пропонується освоїти сучасні прийоми менеджменту та інструменти 

управління фінансами: центри загальних послуг; аутсорсинг; 
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інформаційно-комунікаційні технології. 

 Трансформування функцій фінансів покаже, як на практиці відійти 

від традиційного бюджетного планування і перейти до нових методів 

аналізу фінансів, що дозволяє з попередженням виявляти негативні 

тенденції в конкретному бізнесі або на конкретному підприємстві.  

У західній практиці є безліч прикладів, коли компанії переходять 

від спеціалізованої контрольно-облікової функції до нової ролі фінансів, 

яка допомагає поліпшити їх конкурентні позиції і отримати додатковий 

прибуток на підставі всебічного аналізу стану бізнесу. Підприємства 

переглядають свої бізнес-стратегії, прагнуть зрозуміти, який вплив 

будь-які масштабні зміни вплинуть на їх бізнес - структури та операції. 

Багато західних компанії розуміють, що з'являються нові фактори змін у 

бізнесі під впливом нових технологій, які змінюють правила 

кокурентной боротьби.  

Немає необхідності володіти всіма інтегрованими операціями. У 

компаній ЄС з'явилася повна свобода розміщення своїх потужностей, 

вони можуть миттєво реагувати на запити споживачів. У країнах ЄС 

запити на продукцію надходять через веб-сайти і call-центри. У 

загальний процес включені і споживачі та постачальники. Результати 

такого прозорого та здійснюваного в електронному вигляді процесу: 

більш точне і своєчасне фінансування угод, більш низькі витрати всіх 

учасників і в результаті більш висока їх задоволеність. Фінансова 

функція повинна правильно і вчасно реагувати на ці можливості, 

виклики.  

У ХХІ столітті в управлінні фінансовою діяльністю підприємств 

України необхідно трансформувати функції фінансів в умовах розвитку 

технологій-формувати регіональні центри загальних (у т. ч. фінансових) 

послуг, використовувати аутсорсинг, застосовувати системи делогового 

інтелекту.  

У ХХІ столітті неприйнятно витрачати 80% ресурсів працівників, 

зайнятих фінансовими функціями на обробку транзакцій, та інші види 

діяльності, пов'язані з контролем, займатися бюджетуванням не 

додають цінності продукції, використовувати застарілі фінансові і 

комп'ютерні технології. Обробка транзакцій стає повністю 

автоматизованою, необхідно впроваджувати сучасні системи збору, 

управління та аналізу бізнес – інформації.  

Такий рівень організації процесів вивільняє підготовлених 

професіоналів у галузі фінансів для вирішення інших завдань, в т. ч. для 

стратегічного моніторингу фінансового змісту всього бізнесу. 

Робота виконана під керівництвом  к.е.н., доцента Лактіонової О.Ю. 
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ПОДАТКОВИЙ МОНІТОРИНГ В ЦИФРОВIЙ ЕКОНОМІЦI 

Т. Ольховська, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Органи контролю в сфері податкового адміністрування в США, 

Норвегії, Німеччини та інших розвинених країнах, здійснюють більш 

раціональний розподіл тимчасових, фінансових витрат для забезпечення 

перевірки податкового обліку та податкової звітності - горизонтальний 

податковий моніторинг, особливо для малого та середнього бізнесу, на 

контрактній основі.  

Особливості організації податкового адміністрування в розвинених 

країнах полягають у передачі функцій податкових органів приватним 

структурам: збір податків шляхом залучення послуг приватних фірм або 

банків (в США);  використання контрольної роботи аудиторів 

(Норвегія);  залучення послуг приватних фірм для формування і 

обробки великих масивів даних (країни ЄС та США);  здійснення 

підготовки масиву даних для здійснення контрольної роботи фахівцями 

податкових органів в окремих галузях податкового адміністрування 

(США, країни ЄС) і ін.  

Необхідно відзначити, що суб'єкти податкового адміністрування, 

крім виконання фіскальних функцій, зобов'язані брати участь у вивченні 

економічного стану платника, його фінансової стійкості, головною 

метою цього є надання за допомогою податкових регуляторів 

можливості для фінансового оздоровлення підприємств і погашення 

податкової заборгованості.  

Податковому органу надається доступ до інформаційної системи 

для самостійного перегляду та аналізу інформації щодо ведення 

податкового обліку по об'єкту моніторингу, з можливістю запитувати 

необхідну інформацію: скан-копії первинних облікових документів. 

Податковий інспектор отримує доступ до областей даних інформаційної 

бази: податкової звітності;  бухгалтерської звітності;  аналітичних 

регістрів податкового або бухгалтерського обліку;  облікових 

документів.  

Таку можливість працювати з документами платника податків 

надає Центр послуг фінансового аутсорсингу. Останнім часом для 

проведення податкового моніторингу використовують програмні 

забезпечення «Вітрини», розроблені спеціально для регіонального 

Центру послуг фінансового аутсорсингу, які обслуговують суб'єктів 

господарювання - клієнтів послуг.  

Переваги податкової вітрини: онлайн-доступ до детальних 

розшифровок податкової та бухгалтерської звітності клієнтів, аж до 

первинного документа;  автоматизація формування податкових 
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регістрів;  звільнення від камеральних і виїзних податкових перевірок;  

віддалене взаємодія платника податків з фахівцями центру, які беруть 

на себе всі ризики і спілкуються з інспектором;  підвищення швидкості і 

якості комунікацій клієнтів послуг через фахівців центру з податковими 

органами; попередження податкових ризиків;  відсутність штрафів і 

пені.  

У даний час проект «Інформаційні технології для фінансової 

служби» дозволяє здійснювати взаємодію в режимі реального часу.  

Податкова служба України розробляє механізм, який дозволить 

перевіряти інформацію за допомогою роботів.  Майже всі процеси 

будуть повністю автоматизовані.  Ризик помилок людини в 

податковому моніторингу практично виключається.   

Робота виконана під керівництвом  к.е.н., доцента Лактіонової О.Ю. 

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

І.П. Сусарова, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

До переваг глобалізації міжнародних фінансів відносять: 

підвищення міжнародної конкуренції;  конкурентні процеси і 

розширення ринкових кордонів призводять до збільшення різних 

спеціалізацій і міжнародного поділу праці;  економія на виробничих 

масштабах (дана обставина може впливати на скорочення витрат і 

зниження цін, що призведе до стійкого зростання економічної системи);  

в результаті раціоналізації виробничих процесів на світовому рівні, 

поширення передових технологій, впровадження інновацій світового 

масштабу може підвищитися продуктивність праці;  виграш від 

взаємовигідних торгових відносин, які задовольняють усі сторони.  

Незважаючи на всі переваги процесів глобалізації фінансів, 

існують і недоліки, які проявляються в: різкому збільшенні розриву між 

слабкими і сильними державами;  деформації фінансово-ринкових 

механізмів на основі глобалізації;  втрачає своє значення конкуренція, 

перетворюючись на противагу;  конкуренція вже не є приводом для 

відстаючих, що не спонукає до збільшенню конкурентних переваг, а 

видаляє з світових ринків тих, хто за інших умов міг би виявитися «на 

плаву» (даний факт стосується не тільки окремих суб'єктів 

господарювання, а й цілих держав);  підвищується небезпека для 

стабільного розвитку економіки через масштабну експансію світового 

капіталу, особливо спекулятивного.   

Особливістю міжнародних фінансів в умовах глобалізації є 

підвищення ефективності управління за рахунок застосування 

комп'ютерно-комунікаційних технологій (ККТ, рис.1).  
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Позначення: Traditional Soursing -- традиційне джерело надання 

послуг;  As-a-Service надання послуг з використанням хмарних 

технологій.  

 Рисунок  1 - Динаміки використання хмарних технологій в галузях 

на глобальному ринку, $ B 

 

Аналіз динаміки розвитку ККТ в галузях, показав, що саме у 

фінансових послугах на міжнародному ринку спостерігається зростання 

розвитку ККТ. Це дозволяє значно підвищити ефективність управління 

міжнародними фінансами і знизити витрати на управління. 

Аналіз рис.2.  показує, що використання ККТ  найбільшою мірою 

спостерігається у фінансових послугах, де для підвищення ефективності 

управління та зниження витрат використовують хмарні технології. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ 

БАНКІВ 

В.В. Платонова, студентка гр. ФБС-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України кредитні та 

депозитні відносини між банками та економічними суб’єктами мають 

дуже велике значення. Вони здійснюються на платній основі шляхом 

встановлення депозитного і позичкового відсотка, рівень якого 

визначається відповідно до процентної політики банку. Процентна 
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політика є однією з ключових складових елементів управління 

банківською діяльністю. Вивчення динаміки руху процентних ставок 

показує, що процентна політика характеризує непрості механізми 

оцінки ощадної та кредитної політики банку.  

В інтересах банку проводити таку процентну політику, яка б 

повною мірою забезпечувала йому отримання необхідного рівня 

прибутку і була приваблива для існуючих і потенційних клієнтів. Проте 

за умов економічної і політичної нестабільності в країні банки 

стикаються зі значними труднощами у формуванні і реалізації 

ефективної процентної політики 

Сутність відсоткової політики можна визначити як сукупність 

заходів, спрямованих на встановлення оптимальних ставок позичкового 

процента з метою забезпечення рентабельної роботи банку при 

здійсненні кредитних операцій і на мінімізацію ризиків, що 

супроводжують зміну цін на кредитні послуги. 

Принципи формування відсоткової політики комерційного банку 

являють собою сукупність вихідних умов, що визначають загальні цілі 

та спрямованість даної політики у сфері реалізації матеріальних 

інтересів кредитора щодо передання коштів у тимчасове користування.  

До основних принципів, на яких має засновуватися процентна політика 

банку, належать такі: 

1) покриття відсотковими доходами за позичковими операціями 

витрат на формування ресурсної бази банку для видачі кредитів різним 

групам клієнтів; 2) встановлення відсоткової ставки на рівні, 

достатньому для забезпечення прийнятної рентабельності банківської 

установи (адекватної середньому рівню рентабельності інститутів 

фінансового ринку); 

3) забезпечення належної гнучкості у встановленні процентних 

ставок з огляду на динаміку ринкової кон’юнктури, що змінюється під 

впливом пропозиції тимчасово вільних ресурсів, а також попиту на 

банківські кредити; 

4) диференціація рівня відсоткових ставок згідно з результатами 

аналізу діяльності кожного індивідуального позичальника і 

відповідними умовами позичкової операції; 

5) договірні засади встановлення рівня відсоткової ставки по 

кожній кредитній операції, що визначається у процесі переговорів між 

комерційним банком і позичальником і фіксується у кредитній угоді. 

  Сукупність факторів впливу величини ставки відсотку з позик 

можна поділити на дві групи: макроекономічні, що мають об'єктивний 

характер і не залежать від результатів діяльності окремих банківських 

установ, та мікроекономічні, які визначаються умовами функціонування 
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конкретного комерційного банку та його клієнтів, становищем банку на 

фінансовому ринку і напрямами кредитної політики. 

Комерційні банки можуть отримати більший або менший прибуток 

залежно від того, як сформовано структуру їх активів і пасивів. Основна 

причина, яка визначає імовірність втрат комерційного банку внаслідок 

коливання ринкової норми відсотку, пов’язана, передусім, з 

незбалансованістю змін у доходах від активів і відповідними змінами 

витрат на залучення ресурсів. 

Робота виконана під керівництвом  ст. викладача Тіграняна В.С. 

 

УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТОМ, ЯК ОСНОВНА МЕТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ  ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ  

М. МАРІУПОЛЬ  

В.В. Перепелиця., студентка гр. ФБС-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Метою департаменту є формування і забезпечення виконання 

міського бюджету; розробка пропозицій щодо концентрації фінансових 

ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста; розробка 

пропозицій щодо удосконалення діючих форм фінансових відносин 

Держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансових 

витрат; розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних 

коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів; загальна 

організація, управління виконанням міського бюджету та координація 

діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського 

бюджету; здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства на кожній стадії бюджетного процесу відносно міського 

бюджету. 

Основною функцією департаменту фінансів міста Маріуполя є 

організація роботи по складанню і виконанню міського бюджету та 

бюджету міста відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. 

Департамент фінансів відповідно до покладених на нього завдань: 

бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує і 

визначає тенденції розвитку фінансової бази міста та враховує їх при 

складанні проекту міського бюджету; здійснює загальну організацію та 

управління виконанням міського бюджету, координує діяльність 

учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 

забезпечує виконання міського бюджету у відповідності з затвердженим 

розписом доходів та видатків, відповідність встановлення бюджетних 

призначень міського бюджету; в межах своєї компетенції бере участь у 

формуванні та реалізації інвестиційних програм у місті; аналізує 
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звітність про використання валютних коштів у бюджетних установах; 

відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює в межах 

наявних фінансових ресурсів фінансування заходів на реалізацію 

програм щодо розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою, транспорту та дорожнього господарства, 

природоохоронних заходів, соціально-економічних програм, освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення та соціального 

забезпечення, молодіжних заходів і спорту, культури, органів місцевого 

самоврядування та інших. 

Робота виконана під керівництвом к.е.н., доцента Букрiної К.А. 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ, ЯК ФУНКЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ М. МАРІУПОЛЬ 

Т.О. Кузьміч, студентка гр. ФБС-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Відділ прогнозування і контролю доходів є одним з важливіших у 

складі департаменту м. Маріуполя. 

Відділ прогнозування і контролю доходів взаємодіє з іншими 

відділами департаменту фінансів міської ради, співпрацює з іншими 

структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету, 

іншими державними органами. 

Основні завдання та функції відділу: 

− за участю органів, що контролюють справляння надходжень до 

бюджету, здійснює прогнозування і аналіз надходжень до бюджету 

міста. 

− в установленому порядку здійснює загальну організацію та 

управління виконанням бюджету міста, координацію в межах своєї 

компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань 

виконання бюджету за доходами. 

− проводить аналіз статистичної, фінансової та бюджетної 

звітності для визначення тенденцій виконання місцевого бюджету, 

підготовки пропозицій щодо виконання та наповнення бюджету. 

− розробляє проект доходної частини бюджету міста відповідно 

до бюджетного законодавства. 

− складає тимчасовий та постійний розпис бюджету міста, 

вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету міста. 

− готує офіційний висновок про перевиконання чи 

недовиконання доходної частини бюджету міста для прийняття рішення 

про внесення змін до бюджету. 

− готує звітні дані та пояснювальну записку про виконання 

бюджету міста, надає звітну інформацію на запити структурним 
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підрозділам міської ради, виконавчого комітету, іншим державним 

органам. 

− виконує контрольні завдання департаменту фінансів 

облдержадміністрації, Міністерства фінансів України. 

Робота виконана під керівництвом к.е.н., доц. Букрiної К.А. 

 

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ 'ЯЗКІВ ІНФЛЯЦІЇ ТА БЕЗРОБІТТЯ В 

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

К.Б. Беседіна, учениця 10 класу КЗ «Маріупольський міський 

ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»  

 

Інфляція і безробіття здебільшого вважаються негативними 

факторами для розвитку економіки. Ще у 1958 році англійський 

економіст А. Філліпс встановив наявність взаємозв’язку між темпами 

інфляції та безробіття. Пізніше Р. Солоу і П. Самуельсон зробили 

висновок, що крива Філліпса описує вибір між безробіттям і інфляцією, 

коли зменшити одне з них можна, лише за допомогою збільшення 

іншого. Основна причина такої залежності криється в тому, що при 

високому рівні безробіття заробітна плата тримається на досить 

низькому рівні, що сприяє уповільненню зростання цін.  

Оскільки відомо, що економічні закони носять поведінковий 

характер, вже в наш час деякі дослідники заперечують постійність і 

стійкість взаємозв'язку між інфляцією та безробіттям. В економіці 

можна домогтися найвищого рівня зайнятості при заданих темпах 

помірної інфляції. Так, в останній третині 20 століття були відзначені 

водночас зростання цін і безробіття. 

Тож, метою даного дослідження є перевірка справедливості кривої 

Філліпса для України. Для цього було проведено аналіз 

макроекономічних даних за 2001-2019 роки. Побудований на підставі 

цих даних графік взаємозв'язку, де аргументом функції виступає 

інфляція, а залежною змінною – рівень безробіття показав, що за 

винятком аномально високих (2014-2015 роки) та низьких  (2002, 2012-

2013 роки) значень темпу інфляції графік взаємозв'язку темпів інфляції і 

рівня безробіття має вигляд, наближений до кривої Філліпса (рис. 1). 

За допомогою кореляційного аналізу також було простежено 

причинно-наслідковий зв’язок між цими показниками. На підставі 

макроекономічних даних було розраховано коефіцієнти кореляції між 

рядами даних рік у рік, а також при зсуві даних на рік вперед та назад.  

Якщо знехтувати даними з аномально високими темпами інфляції 

(2014-2015 рік), можна отримати такі коефіцієнти кореляції між даними 

відповідних років: 
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Corr ({2001..2019}, {2001..2019})=|-0,34167| 

Corr ({2002..2019}, {2001..2018})=|0,14957| 

Corr ({2001..2018}, {2002..2019})=|-0,49976| 

З розрахунків видно, що найбільший коефіцієнт кореляції 

проявляється при зсуві аргументу на рік вперед. Тобто спочатку йде 

зміни рівня безробіття, а потім зміни темпів інфляції. Коефіцієнт 

кореляції 0,49976 показує, що існує достатньо тісний зв’язок між цими 

показниками. 

 

 
 

Рисунок 1 - Апроксимація взаємозв’язку інфляції та безробіття   

 

Таким чином, проведені дослідження підтвердили, що в Україні 

простежується зв’язок між рівнем безробіття і темпами інфляції, тобто 

працює крива Філіпса. При цьому спочатку змінюється рівень 

безробіття, а згодом -  темпи інфляції. 

Роботу виконано під керівництвом д.е.н. Мінца О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181  

СЕКЦІЯ: ОБЛІК І АУДИТ 
 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСАЛТИНГОВИХ 

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

В. Р. Жолоб, студент гр.ОА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Дослідження управлінських проблем та пошук їх оптимальних 

рішень, надання професійної консультації та впровадження наданих 

рекомендацій в управління підприємствами – все це можливо завдяки 

консалтинговим послугам.  

Історія становлення та надання перших консалтингових послуг в 

Україні датується роком виникнення нашої незалежної держави.  Але 

неможливо сказати, що в період становлення ці послуги були 

ефективними. В основному, це стосувалося тільки 

післяприватизаційних заходів, а саме: розробка бізнес-проектів з метою 

отримання банківських кредитів, мінімізація податкового навантаження, 

розробка інвестиційних проектів. 

Формування вітчизняного ринку консалтингових послуг у складній 

економічній ситуації здійснювалось за умов методичної і фінансової 

потужної підтримки західних урядових та бізнесових організацій. За 

останні двадцять років стан консалтингових послуг було значно 

розширено. 

Так, на сучасному етапі значно зросла потреба у фінансовому 

менеджменті,  менеджменті персоналу, управлінню маркетингом, 

управлінню інформаційними  технологіями. Основним завданням 

управлінського консультування є надання допомоги клієнтам у 

вирішенні їх управлінських та ділових проблем, оптимізації їх бізнесу, 

підвищенні ефективності функціонування організації. 

В області бухгалтерського обліку консультаційні послуги 

передбачають консультування та надання допомоги клієнтам з 

правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та звітності, як фінансової, так і 

податкової, дотримання своєчасного нарахування та сплати податків. 

Консультативна допомога включає до себе методи та принципи 

організації облікового процесу та планування, організації існуючих 

трудових ресурсів. 

 Володіючи комплексом накопичених професійних знань та 

досвідом роботи, консультанти в області бухгалтерського обліку часто 

виступають як незалежні оцінювачі рішень клієнта. 

Роботу виконано під керівництвом д-ра екон. наук, професора 

кафедри обліку та аудиту Кленіна О.В. 

 



182  

УНИКНЕННЯ ПОМИЛОК ПРИ ОБРАННІ СТАВКИ 

ДИСКОНТУВАННЯ 

В. П. Купрікова, студентка гр. ОА-19м, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Положення стандарти бухгалтерського обліку є основними 

документами, з визначення принципів та методів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності в Україні, а  після 2013 року однією із 

вимог являється – їх відповідність до міжнародних стандартів. Тому 

важливо ретельно слідкувати за змінами, які стосуються законодавства 

до стандартів бухгалтерського обліку.  

Дисконтування заборгованості це перерахунок майбутніх доходів, 

витрат на теперішню вартість. Тобто, купівельна спроможність однієї 

суми у зв’язку з впливом інфляції або від залежності від депозитної 

ставки банку, буде іншою в майбутньому періоді. Таким чином, 

дисконтування враховує два протилежні напрями: отримання вигоди від 

депозитного вкладання грошей або збитку від їх обезцінення. 

Для того щоб визначити суму дисконтування необхідно врахувати 

наступні складові, а саме: по-перше, визначити строк заборгованості 

(він повинен бути більше одного року); по-друге, врахувати термін 

погашення заборгованості (один раз на рік, один раз у півроку, один раз 

у квартал); по-третє, врахувати ставку дисконтування, можна обрати 

одну із: (облікова ставка НБУ, процентна ставка за міжбанківськими 

кредитами, вартість кредитів).   

Оскільки ставка дисконтування є суттєвим показником в 

розрахунку заборгованості, треба уважно підійти до вибору ставок, 

тому що, чим вище ставка дисконтування, тим менше теперішня 

вартість активу чи зобов’язань. Дисконтовану заборгованість в обліку 

необхідно враховувати як різницю між первісною та дисконтованою 

сумою. У разі кредиторської заборгованості підприємства, виникає 

дисконт, тобто завдяки використанню грошових коштів підприємство 

нараховує дохід, для дебіторської заборгованості виникає премія, тобто 

підприємство отримує витрати.  

З метою уникнення помилок при обранні ставки дисконтування 

необхідно обов’язково у наказі про облікову політику вказати вибір 

принципу обрання ставки дисконтування. Якщо підприємство, 

особливо, яке знаходиться на спрощеній системі оподаткування, 

вирішить уникнути застосування дисконтування заборгованості, то 

треба врахувати строки договорів, а саме строки погашення договорів 

повинні бути до одного року, тобто поточними. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, професора, 

професора кафедри обліку та аудиту Бессонової С.І. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ОБҐРУНТУВАННІ ТА 

ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ КОРИСТУВАЧАМИ 

К. А. Мохна, студентка гр.ОА-19м, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В сучасних умовах господарювання складно недооцінити роль 

фінансової звітності. Ефективне управлінське рішення може буте 

прийняте завдяки інформації про фінансовий, майновий стан та про 

результати виробничо-господарської діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Фінансова звітність представляє собою систему показників у формі 

таблиць та складається з наступних форм: балансу, в якому 

відображається майновий стан підприємства; звіт про фінансовий 

результат, у якому представлено обсяги реалізації, доходи, витрати та 

результати діяльності підприємства; звіт про грошові кошти дає 

інформацію про надходження та відтік грошових коштів в результаті 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності; зміни у власному 

капіталі представлено у звіті про власний капітал; примітки до 

фінансової звітності надають інформацію та розкривають статті 

фінансової звітності.  

Регламентується фінансова звітність національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку №1. Метою такої звітності є 

забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола 

користувачів. 

Фінансова звітність складається на відповідну дату за єдиними 

формами. Усі суб’єкти господарювання-юридичні особи мають 

дотримуватися вимог НПСБО №1.  

Важливим напрямом підвищення рівня розкриття інформації 

фінансової звітності має стати правильність побудови її форм з метою 

повного висвітлення та максимального розкриття результатів діяльності 

підприємства та відображених господарських взаємозв’язків. 

Оптимізація деяких статей фінансової звітності дозволить як 

суб’єкту господарської діяльності, так і її користувачам отримати більш 

зрозумілу, сприятливу інформацію, здатну в сучасних умовах 

конкурентного господарювання сформувати оптимальне ефективне 

управлінське рішення. 

Роботу виконано під керівництвом канд. екон. наук, професора, 

професора кафедри обліку та аудиту Бессонової С.І. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

А. С. Крот, студентка гр.ОА-19м, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Процеси адаптації консалтингу за умов глобалізації світової 

економіки вимагають формування певних стандартів як до професійних 

знань і навичок консультантів, так і до процесів та процедур реалізації 

консалтингового проекту. 

Український консалтинговий ринок значною мірою залежить від 

капіталу Міжнародних фінансових організацій.  

За джерелами походження капіталу 6,8% консалтингових компаній 

створені на основі іноземного капіталу, 6,6% компаній створені на 

змішаному капіталі і функціонують як спільні підприємства. 

Відповідно, 86,6% компаній сформовані на українському капіталі. 

 При цьому іноземні та спільні підприємства, які за кількістю 

складають лише 13,4%, утримують більшу частку ринку (понад 80%), 

що пояснюється різницею у вартості наданих послуг, обсягами та 

кількістю здійснюваних проектів, а також масштабами діяльності 

клієнтів консалтингових фірм.  

Популярними об’єднаннями консультантів в Україні є 

Укрконсалтинг, Українська асоціація управління проектами, Українська 

асоціація менеджерів-консультантів, Асоціація фінансових аналітиків, 

Українське товариство оцінювачів.  

Діяльність цих організацій створила методологічну основу 

вітчизняного консалтингу, яка пристосована до сучасного стану 

економіки країни. 

Під час вибору консалтингової компанії підприємству необхідно 

враховувати основні критерії такого вибору, такі як, наприклад, 

репутація та наявність позитивного досвіду роботи компанії; гарантія та 

відповідальність за результати надання послуги; професіоналізм 

консультантів; вартість та якість консалтингової послуги; широта 

асортименту консалтингових послуг та переліку робіт, які виконуються 

в їх межах (зокрема, послуги облікового консалтингу); дотримання 

професійної етики та забезпечення конфіденційності співпраці з 

підприємством-замовником; індивідуальність підходу з огляду на 

особливості фінансово-господарської діяльності підприємства-

замовника.  

Основними завданнями реалізації консалтингового проекту для 

підприємства і консультанта є визначення пріоритетних напрямів робіт 

та розроблення механізму впровадження рекомендацій. 

Українські консалтингові компанії, які діють на вітчизняному 

консалтинговому ринку, надають широкий спектр консалтингових 
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послуг, таких як управлінський консалтинг, проектний консалтинг, PR-

консалтинг, фондовий консалтинг, ІТ-консалтинг, антикризовий 

консалтинг, маркетинговий консалтинг, навчальний консалтинг, 

фінансовий консалтинг, юридичний консалтинг, HR-консалтинг. 

Консалтингові послуги є специфічними продуктами діяльності. Вони є 

невідчутними, непомітними і, як правило, не мають матеріальної 

форми, а тому запропоновані рішення під час реалізації 

консалтингового проекту можуть бути однаковими, проте можуть 

відрізнятись за формою, за розробкою та змістом. 

Серед провідних консалтингових агентств і компаній світу 

відзначилися такі: «Fleishman Hillar», «Weber Shandwick», «Hill & 

Knowlton» (США), «Porter Novelli», «Accenture», «Bearing Point», «Тhе 

Boston Consulting Group», «Bain & Company», «McKinsey & Company», 

«Oliver Wyman», «Roland Berger».  

Всі ці фірми мають представництва в різних країнах світу. Вони 

надають послуги в сферах організації та оптимізації бізнесу, 

впровадження інформаційних технологій, управління персоналом, 

логістичних процесів, політичного консалтингу, юриспруденції, 

фінансів, online-комунікацій. 

Протягом багатьох років глобалізація, консолідація, ефективність і 

технологія виступали основними факторами зростання світової 

консалтингової індустрії. Вітчизняний консалтинговий ринок можна 

оцінити як період навчання, адже існують багато перешкод для 

подальшого активного розвитку цієї галузі. Світовому консалтинговому 

ринку притаманні такі тенденції, як зростання доходів, зростання 

попиту на консалтинг у сфері управління проектами, консолідація 

ринку.  

Роботу виконано під керівництвом д-ра  екон. наук Кленіна О.В. 

 

ΟСΟБЛИΒΟСΤΙ КΟΗΤΡΟЛЮ ΤΑ ΑΗΑЛΙЗУ ΒИКΟΗΑΗΗЯ 

БЮДЖΕΤΙΒ 

Н. В. Ванярха, студентка гр.І-17-ОА, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

 Нинішній стан економічного та соціального розвитку України 

характеризується багатовекторністю процесів розвитку та реформ у всіх 

сферах суспільного життя загалом та державного управління зокрема, 

що обумовлено інтеграційними процесами на шляху до європейського  

співтовариства. З іншого боку спостерігається складний процес 

реалізації загальнонаціональних завдань і цілей у всіх сферах 

суспільного життя. 

Треба зазначити, що бюджетний контроль є важливою складовою 

частиною управлінської функції держави, яка забезпечує фінансову 
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дисципліну, своєчасне та повне наповнювання державних фондів, 

місцевих бюджетів тощо.  

У зв’язку з цим вагоме значення має  належне теоретичне 

підґрунтя питань бюджетного контролю, розроблення та аналіз 

ключових правових категорій, що використовуються у регулюванні 

бюджетного контролю. Й основне місце в понятійному апараті, що 

використовується для регулювання даної групи  правовідносин, посідає 

саме поняття бюджетного контролю, визначення якого може бути 

сформульовано через аналіз  його особливостей. 

У Бюджетному кодексі України  використовується термін 

«контроль за дотриманням бюджетного законодавства», який 

спрямований на забезпечення ефективного і результативного 

управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях 

бюджетного процесу його учасниками відповідно до Бюджетного 

кодексу України  та іншого законодавства.  

Бюджетний контроль – це різновид державного фінансового 

контролю, який являє собою діяльність уповноважених органів 

державної влади  та місцевого самоврядування, що врегульована 

нормами права. Ця діяльність закріплена на нормативно-правовому 

рівні процедурою перевірки дотримання суб’єктами бюджетних 

правовідносин вимог бюджетного законодавства під час розроблення, 

затвердження і виконання відповідних бюджетів, а також  прийнятих на 

їх виконання  актів індивідуальної дії. Із вказаного визначення 

бюджетного контролю можна виділити такі особливості даного виду 

державного фінансового контролю: 

• бюджетний контроль здійснюється щодо коштів Державного  

бюджету України, а також місцевих бюджетів, прийнятих у 

встановленому чиним законодавством України порядку; 

• бюджетний контроль реалізується учасниками бюджетного  

процесу; 

• бюджетний контроль здійснюється відповідно до бюджетного 

законодавства України; 

• бюджетний контроль реалізується на всіх стадіях бюджетного 

процесу. 

Основною метою бюджетного контролю є забезпечення 

ефективного і  результативного управління бюджетними коштами, а 

також забезпечення дотримання всіма  учасниками бюджетних відносин 

вимог бюджетного законодавства. 

Важливо зазначити, що сучасні тенденції розвитку вимагають 

постійного вдосконалення. Справжнім проривом  в цьому напрямку   

було впровадження авторизованої системи  обліку виконання бюджетів 
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– АС «Є-Казна», яка стала ефективним інструментом обслуговування 

доходної і видаткової частини бюджетів та управління бюджетними 

коштами.  

На сьогодні створено сучасну апаратну платформу казначейства  

на базі інтернет-мережі, систему телекомунікацій на рівнях «місто-

область», «область-центр», багаторівневу систему захисту інформації, 

яка  забезпечить казначейське обслуговування коштів бюджету та інших 

клієнтів з урахуванням сучасних інформаційних технологій, 

особливостей економічного розвитку України та міжнародних вимог і 

стандартів. 

Список використаних джерел: 
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Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Куровської А.А. 

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

К. Ю. Кропова, студентка гр. ОА-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Актуальність данної теми витікає  з великого значення факторів, 

пов'язаних з глобалізацією, які на сучасному етапі дуже впливають на 

економічний та соціальний розвиток України.  

 Дослідження цих факторів в контексті глобального розвитку 

мають велике теоретичне і практичне значення. Протягом останнього 

десятиліття все більш впевнено  пробиває дорогу тенденція формування 

багатополюсної  системи економічного домінування і регулювання у 

світі на зміну однополюсної, виразником  якої були США. 

Формується модель світового економічного порядку, за якої 

центрами впливу у світі поряд із США стають Китай та Індія. 

 За прогнозом у 2050 році Бразилія стане четвертою економікою 

світу після Китаю,  США та Індії. Японія посідатиме п’яте місце, Росія – 

шосте. На сьоме та восьме місця піднімуться, відповідно,  Мексика та 

Індонезія. Центр економічної могутності фактично зміститься  у Азію. 

Оскільки ця тема є актуальною, то в останній період проводиться 

все більше і більше досліджень в даній області. Яскравим прикладом є 

робота Ковальова Г. П. «Україна у 4 світових глобалізаційних процесах: 

виклики і відповіді» в якій розкрито суть глобалізаційних процесів та їх 

впливи на Україну.  
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Інший вчений - М. Шимаї - вбачає в ній сукупність таких процесів 

та явищ, як транскордонні потоки товарів, послуг, капіталу, технології 

та інформації, переміщення людей між країнами, переважання 

орієнтації на світовий ринок в торгівлі та інвестуванні. територіальну та 

інституціональну інтеграцію ринків, а також виникнення глобальних 

проблем, для вирішення яких необхідне всесвітнє співробітництво. 

Мета данної  роботи: дослідження впливу процесу глобалізації на 

стан національної економіки України. Для досягнення мети були 

поставлені наступні завдання: дослідити сутність процесу глобалізації, 

його позитивні та негативні наслідки для національної економіки;  

встановити місце і роль України у сучасних глобалізаційних процесах. 

Глобалізація як процес - це результат розвитку продуктивних сил 

та інтернаціоналізації усіх сфер суспільного життя, встановлення 

безпосередніх   зв’язків між суб’єктами різних країн, внаслідок чого 

виробничий процес в одній країні стає складовою частиною процесу, 

який відбувається у світовому масштабі. 

Особливо цікавим є вплив глобалізації на економіку, що 

проявляється у корпораціях транснаціонального типу, які ефективно 

функціонують у різних куточках Землі, активно використовують у своїх 

інтересах нові історичні умови. Глобалізація стимулює посилення 

взаємозв'язку і унікальності людей, а також цивілізацій в цілому. Однак, 

окрім позитивних аспектів, є також ряд факторів, що насторожують. 

Деякі вчені припускають, що роль транснаціональних організацій 

незабаром буде настільки велика, що зможе поставити під великий 

сумнів існування окремих національних держав. Глобалізація економіки 

в умовах сучасного світу стикається з однією серйозною проблемою. 

Усі лідерські місця у світі вже зайняті державами, які входять у "Велику 

сімку". Саме на їхню частку припадає не менше 12% усього населення 

планети і близько 60-70% світового ВВП. Вони грають вирішальну роль 

в таких організаціях, як МВФ і Світови банк, СОТ і ОЕСО. Країни 

"Великої сімки" за тісної співпраці формують епіцентр глобалізаційних 

процесів, своєрідне ядро світової економіки. Зі зростанням 

глобалізаційних процесів зростатиме і нерівність між державами, що 

може стати причиною виникнення нових конфліктів. 

Тому негативні наслідки очевидні: розвинені країни ставатимуть 

ще багатшими, а бідні ще біднішими, у результаті чого розрив між ними 

лише збільшуватиметься. За статистикою, у виграші від процесів 

глобалізації лише невелика частина населення, а саме близько 14% 

жителів західного світу. Найбільш негативні наслідки цього процесу 

відчують на собі країни з найменшим рівнем розвитку. Відбудеться 3 

розмежування суспільства в економічному плані, різке збільшення 
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безробіття, що викликане використанням інноваційних технологій та 

запровадженням роботизації. Відомо, що з впровадженням технологій 

скорочується потреба у великій кількості працівників: 

високотехнологічне обладнання просто їх замінює. 

Глобалізація активно впливає на всі аспекти економічного 

розвитку України. Нажаль, за рейтингами міжнародних економічних 

організацій Україна за рівнем конкурентоздатності посідає одне з 

останніх місць. Так, за даними Світового банку, ВНП на душу 

населення в Україні є одним з найнижчих у світі (вона посідає 135 

місце). 

Для того, щоб Україна вижила як самостійна держава, ми маємо 

зробити все для конкурентності економіки нашої країни, як з точки зору 

витрат на виробництво, так і з точки зору інвестиційної привабливості. 

При цьому, варто бути реалістами та усвідомлювати, що сьогодні ми 

володіємо обмеженою кількістю переваг, які здатні забезпечити 

конкурентоздатність української економіки. 

На мою думку, саме сировинна структура української економіки - 

головний фактор, що створює надзвичайну залежність від зовнішніх 

впливів. Слід визнати, що саме від цін на сировину на світових ринках 

протягом останніх двадцяти років залежить стан української економіки 

та державних фінансів, рівень зарплат та добробут мільйонів 

українських громадян. 

 Саме тому українським підприємствам необхідно проводити 

модернізацію, вдосконалювати виробництво та якість продукції. 

Держава має вкладати кошти в розвиток інновацій та технологій, адже 

без цього ми і далі будемо відставати від розвинених економік світу. 

Отже можемо зробити висновок, що втягнення України до 

глобалізаційного процесу – це суттєвий мотив для прискорення 

системних реформ у країні, зокрема структурної перебудови економіки, 

що дасть змогу певною мірою протистояти негативним наслідкам 

глобалізації. Створення умов для збереження та відтворення 

висококваліфікованої робочої сили, здатної ефективно функціонувати в 

умовах глобалізаційних процесів, інноваційного виробництва, дасть 

змогу   сформувати стабільний та конкурентоспроможний ринок праці 

та економіку України. 
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http://www.confcontact.com/2012_09_21/4_ledyan.htm. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ  

О. Г. Переверзєв, студент гр. ОА-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Світова економічна криза, за прогнозами експертів, повинна була 

стартувати в 2020 році. Епідемія вірусу COVID - 19 лише прискорила і 

посилила її, але не стала причиною. Фондовий ринок в нокдауні і 

знаходиться у історичних мінімумів без шансу на маломальський відкат.  

Наприклад, індекс S&P 500, який представляє акції 500 провідних 

американських компаній, знизився на кілька тисяч пунктів, і більше 

30% з його компаній зараз на межі краху. У січні і лютому обсяг 

промислового виробництва в Китаї впав на 13,5%, в порівнянні з тим же 

періодом минулого року, що стало самим різким спадом з січня 1990 

року.  

Найсильніше наслідки кризи відчула туристична галузь, яка може 

скоротитися на чверть. Зазнають величезних збитків авіаперевізники. 

Закривається малий бізнес. Згідно з новим прогнозом Міжнародної 

організації праці, економічна і трудова кризи можуть збільшити 

глобальне безробіття на майже 25 млн. осіб.   

Україна не стане винятком. Незабаром кількість українців, які 

втратили роботу, може значно зрости. Згідно з оцінками екс-міністра 

економіки Тимофія Мілованова до кінця 2020 року число 

непрацевлаштованих українців може зрости з 1,5 млн. до 2 млн. осіб.  

Згідно до опитувань Європейської Бізнес-Асоціації (ЄБА), 

продовження Кабміном карантину змусить 23% компаній-учасників 

ЄБА скоротити зарплату працівникам, 17% — урізати штат, а ще 6% — 

частково закрити бізнес. При цьому 23% не планують ні скорочення 

штату, ні зменшення зарплати, а 31% мають намір при такому сценарії 

шукати нові ніші для розвитку. За даними Держслужби зайнятості, 

економічна ситуація в Україні стала погіршуватися ще до пандемії, на 

http://www.confcontact.com/2012_09_21/4_ledyan.htm
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тлі скорочення ВВП (у січні 2020 на 0,5%), спаду промвиробництва (у 

січні 2020 році на 5,1%), скорочення з початку поточного року майже 

всіх видів економічної діяльності.  

У відомстві зазначають, що у другому півріччі 2019 року 

роботодавці повідомили про заплановане масове скорочення 126 тисяч 

працівників, що на третину більше, ніж у другому півріччі 2018-го. А 

протягом січня-лютого 2020 року роботодавці попередили про 

заплановане масове вивільнення 67 тисяч працівників, що в 2,6 рази 

(або на 42 тисячі осіб) більше, ніж у січні-лютому 2019 року (що 

свідчить про збереження негативної тенденції).  

А за даними Пенсійного фонду, у січні 2020 року, порівняно з 

відповідним місяцем 2019 року, кількість застрахованих осіб, які 

сплачують єдиний внесок, скоротилася на 178 тисяч — до 10,3 млн осіб. 

Кризове становище на українському ринку праці посилюється ще й 

тим, що на тлі введених по всьому світу загальнонаціональних 

карантинів заробітчани вимушено повертаються на батьківщину. Це 

втрата надходжень від трудових мігрантів з-за кордону, яку НБУ вже 

оцінює від $500 млн. до $1 мільярда.  

Український уряд на засіданні 29 березня схвалив оновлений 

макроекономічний прогноз на поточний рік, збільшивши рівень 

безробіття в країні з 8,1% до 9,4%. На тлі обвалу світових цін на нафту і 

епідемії, що набирає обертів, з кінця лютого 2020 року гривня 

подешевшала більш ніж на 10%, а ціни значно зросли. 

Світова економічна криза триватиме ще як мінімум кілька місяців, 

її глобальні наслідки можна лише прогнозувати зі змінним успіхом. 

Однак деякі наслідки у світовій та українській економіці досить 

ймовірні.  

Крім негативних, очікується збільшення частки витрат на охорону 

здоров'я в державних бюджетах, прискорення темпів зростання галузі 

інформаційних технологій, ослаблення ролі Євросоюзу і США у світі.  

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Куровської А.А. 

 

ФIНАНСОВИЙ КОНТРОЛIНГ, ЯК УДОСКОНАЛЕННЯ 

ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА УПРАВЛIНСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

ПIДПРИЄМСТВА 

Л.А. Дегтярьов, студент гр. ОА-17-у, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Управління підприємством в сучасних умовах припускає 

комплексний підхід до рішення проблем ефективного функціонування, 

обумовлених зовнішніми і внутрішніми чинниками.  

Ринкова економіка вимагає від суб'єктів господарювання 

поліпшення бізнес-процесів, орієнтації на рішення пріоритетних 
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проблем, що характеризується постійним прогресом: розробкою і 

впровадженням нових продуктів, технологій, устаткування, методів 

організації виробництва і так далі. Але при цьому потрібно приділяти 

увагу і іншим питанням, пов'язаним, зокрема, з сферою фінансового 

управління.  

До основних завдань фінансового управління підприємством 

відносять підтримка рентабельності і забезпечення платоспроможності.  

Рентабельність показує ефективність функціонування 

підприємства, тобто здатність генерувати додатковий продукт, а 

платоспроможність відбиває здатність підприємства в необхідних 

об'ємах і вчасно платити в рахунок задоволення своїх зобов'язань, 

купувати потрібну кількість ресурсів для функціонування і розвитку.  

Сьогодні усі суб'єкти господарювання існують на принципах 

самостійності і відповідальності, тому забезпечення платоспроможності 

має високе значення.  

Оскільки кожне підприємство повинне підтримувати 

платоспроможність, то йому потрібне активне управління фінансовими 

процесами. Управління яким-небудь процесом вимагає відповідного 

інформаційного забезпечення.  

Стан платоспроможності, його динаміку і тенденції зміни 

забезпечує необхідною інформацією фінансовий контроллинг. 

Фінансовий контроллінг - це набір методик, спрямованих на 

вдосконалення облікової політики і управлінської практики 

підприємств, виходячи з фінансових критеріїв успішності 

функціонування підприємства.  

За допомогою фінансового контроллинга можуть бути вирішені 

традиційні проблеми обліку і управління: низька платіжна дисципліна 

структурних підрозділів; неконтрольована дебіторська заборгованість; 

слабке управління витратами; помилкове визначення прибутковості 

філій і видів бізнесу; недолік обігових коштів. 

Фінансовий контроллинг виконує наступні завдання: 

• забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємства; 

• узгодження фінансового і внутрішнього виробничого обліку; 

• взаємноув'язка внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства за допомогою бюджетування; 

• орієнтування на досягнення фінансово-економічних 

показників. 

Фінансовий контроллінг забезпечує підтримку ліквідності за 

допомогою наступних методів: 

• структурна підтримка ліквідності 

• поточне забезпечення ліквідності 
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• підтримка ліквідних резервів 

• фінансування. 

Контролери, використовуючи ці методи, концентрують основні 

зусилля у фазах планування і контролю. 

Структурна підтримка ліквідності прагне утримувати збалансовану 

структуру капіталу, щоб забезпечити підприємству можливість 

залучення додаткових фінансових коштів. 

Фінансовий контроллінг погоджує часткові плани у рамках цього 

методу за допомогою планових і інформаційних інструментів і, коли 

необхідно, прагне до вирівнювання структурного дисбалансу. 

Поточне забезпечення ліквідності спрямоване на фінансовий план, 

куди включені усі потоки платежів, надходження і виплати, що 

відносяться до фінансування, інвестування і власного капіталу. 

Для формування резервів ліквідності використовується надлишок 

ліквідних засобів. Позитивним моментом наявності ліквідних резервів є 

те, що вони забезпечують фінансову безпеку підприємства, а 

негативним - те, що вони зменшують рентабельність. Тому фінансовий 

контролінг стежить, щоб платоспроможність підприємства 

гарантувалася з мінімальними витратами. 

В якості основних елементів фінансового контролінга розрізняють 

кратко-, середньо- і довгострокове планування. 

Довгострокове фінансове планування зв'язують з інвестиційним 

плануванням, але його інформаційна точність знижується при видаленні 

планового моменту часу. 

Середньострокове фінансове планування передбачає уточнення 

запланованих виплат, їх об'ємів і термінів. Воно доповнює 

довгострокове планування. 

Короткострокове фінансове планування використовується у рамках 

детального фінансового плану з плановим періодом 3-12 місяців. 

Інструментами фінансового контроллінга є наступні: 

• коефіцієнти ліквідності; 

• тимчасові порівняння балансів; 

• схема показників, заснована на розбитті позицій у балансі і звіті 

про прибутки/збитках. 

У фінансового контролінга також є інструменти, які не отримали 

широкої популярності і застосування : 

• аналіз потоків платежів (кэш-флоу-аналіз); 

• аналіз працюючого капіталу; 

• фінансова «павутина»; 

• баланс руху засобів і фінансовий план. 

Окрім приведених вище існує цілий ряд інших методик 
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фінансового аналізу, що в тій чи іншій мірі знайшли застосування на 

практиці. 

Формуванню облікової політики підприємства необхідно 

приділяти багато уваги, тому що це запорука раціональної побудови 

бухгалтерського обліку 

Роботу виконано під керівництвом доцента Бессонової Г.П. 

 

ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ УСПІШНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ? 

К. В. Михайловська, студентка гр. ОА-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

 Дуже важливим фактором в будь-який підприємницькій діяльності 

є підхід самого підприємця до його обов'язків, його методи управління, 

компетентність і багато інших ознак. Якщо підприємець не здатний 

розвивати свою справу, вона не буде вдосконалюватися. 

«Підприємець – особа, яка здійснює підприємницьку діяльність у 

формі надання послуг, торгівлі або виробництва, що має свою справу з 

метою отримання прибутку». 

 А в сучасності це той, хто не тільки відкриває власну справу, але 

прагне до того, щоб вона була успішною і розвивалася . Тому завдяки 

багаторічному досвіду поколінь економістів існує ряд факторів, що 

визначають, яким повинен бути надійний і успішний керівник 

підприємства. Так яким же повинен бути успішний підприємець?  

Багато людей перед тим, як почати займатися цією діяльністю, 

замислюються над цим питанням. За статистикою дев'ять з десяти 

підприємців стають банкрутами в перший же рік їх діяльності. Навіть ті, 

кому вдається залишатися на плаву, не завжди стають процвітаючими 

бізнесменами. Причин цього багато, але головна з них - відсутність 

певного набору ділових, особистісних і моральних якостей. 

Вперше поняття було згадано у 1720 році економістом Р. Кантильоном, 

який називав цим словом людей з невизначеним заняттям: ремісника, 

торговця, розбійника. Через певний час А. Сміт говорив, що 

підприємець - це людина, яка йде на ризик заради того, щоб 

реалізовувати комерційні ідеї. Вчений Й. Шумпетер охарактеризував 

підприємця як людину, яка береться за здійснення нових способів 

різного виробництва.  Поняття «підприємець» було описано С.Брю та 

К.Макконнеллі [3], на їхню думку, до підприємців належать 

неординарні особистості, які: з'єднують різноманітні ресурси для 

створення єдиного процесу виробництва товару або послуги; 

приймають все складні і основні рішення в бізнесі; вводять на 

комерційній основі нові продукти і технології, які форми організації 

бізнесу; чи готові йти на ризик, пов'язаний з розширенням, введенням 
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нових способів роботи, а також розуміють можливість втратити все або 

отримати максимальну вигоду. 

Мета дослідження: спробувати відповісти на питання «Яким 

повинен бути успішний підприємець?» Завдання досліджен-

ня : розглянути та проаналізувати критерії для ідеального підприємця, 

вибрати найкращі з них, а також зрозуміти, яким повинен бути 

підприємець - початківець, щоб його справи пішли в гору. Щоб 

домогтися успіху в даному виді діяльності, людина повинна не тільки 

добре розбиратися в сфері, з якою він працює, а й розвивати в собі 

конкретні якості, які будуть корисні не тільки в підприємництві, але в 

багатьох інших типах активності. Розглянемо деякі основні якості: 

• Працьовитість і завзятість. Управління бізнесом, а також 

створення його з нуля - велика праця, що вимагає чимало зусиль; 

• Цілеспрямованість. Людина повинна чітко знати і розуміти, які 

результати він чекає від своєї діяльності, з якою метою хоче досягти і як 

збирається це зробити; 

• Вміння спілкуватися з людьми. У будь-якому бізнесі контакт і 

спілкування з людьми неминучі, будь це ті, хто збирається 

співпрацювати з підприємцем, працювати на нього або користуватися 

його продукцією чи послугами. Дуже важливо знати етикет ділового 

спілкування і правильний підхід до різних людей; 

• Не боятися ризикувати. Часто буває, що потрібно ризикнути 

багатьом, щоб «зірвати куш», і в світі бізнесу це не є секретом; 

• Підприємливий розум і креативність. Одні з найбільш 

важливих критеріїв. У критичній ситуації потрібно вміти швидко знайти 

вихід, нехай навіть нестандартний. Уміння генерувати ідеї є дуже 

цінною якістю для економіста. 

Може здатися, що мати всі якості відразу занадто складно, а 

розвивати їх ще важче, але майбутнім власникам бізнесу варто 

пам'ятати, що підприємницька діяльність - сама по собі з великими 

труднощами, до яких варто добре підготуватися. Ці критерії - 

найголовніше, що потрібно вдосконалювати в собі, щоб бути готовими 

до своєї роботи. 

Список використаних джерел: 

1. Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний 

економічний словник. 5-е вид. - М.: Інфра-М, 2007. - 495с. 

2. Адам Сміт. Дослідження про природу і причини багатства народів.-  

Оригінал: Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations. Edited by Sálvio M. Soares. MetaLibri. – 2007. – 115с.  
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3. К. Макконнелл і С. Брю – «Економіка: Принципи, проблеми і 

політика» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://megalektsii.ru/s43400t3.html    

4. Підприємець/Термінологія [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Предприниматель 

5. 15 якостей успішного підприємця [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://zen.yandex.ru/media/hiterbober/15-kachestv-uspeshnogo-

predprinimatelia-5da45ce6f557d000ae05c1c6 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н, доц. Голобокова С.О. 

 

ВПЛИВ «ВИТОКУ МІЗКІВ» НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

А. В. Микитенко, студентка гр. ОА-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В умовах політичної, економічної та соціальної кризи трудова 

міграції набирає масштабних обертів. Сьогодні в умовах нестабільності 

все більше працездатного населення вимушене працевлаштовуватися за 

межами національних кордонів. За неофіційними даними за кордоном у 

різних сферах працевлаштовані приблизно 7 млн. українців.  

Відповідно до даних Державної служби статистики України ця 

цифра значно менша, щороку за кордоном працює від 1 до 4 млн. 

українців. Міжнародна організація з міграції оцінює кількість трудових 

мігрантів з України у 2,5 мільйона осіб. Існуюча система статичного 

обліку не в змозі відтворити дійсні масштаби трудової міграції за 

кордон. 

На сьогоднішній день трудова міграція не тільки зменшує 

пропозицію робочої сили на українському ринку праці, а й знижує її 

якість. Інтелектуальна міграція є особливою загрозою соціально-

економічного розвитку країни та сталого розвитку суспільства.  

Оскільки одним із важливих факторів економічного і соціального 

прогресу є формування наукових кадрів, нагромадження 

інтелектуального капіталу, збільшення науково-технічного потенціалу 

країни, збереження висококваліфікованих кадрів. Нажаль сьогодні 

понад 30% українських вчених працюють на розвиток економіки 

зарубіжних країн. Таким чином інтелектуальна міграція є досить 

актуальною проблемою для сучасної України, і потребує, по-перше, 

детального аналізу міграції висококваліфікованих кадрів, яка в умовах 

глобалізації набуває масштабних обертів і, по-друге, вдосконалення 

процесу регулювання політичних напрямів держави щодо зменшення 

обсягів інтелектуальної міграції в майбутньому. 

Значний внесок у розробку методології та методики дослідження 

трудової міграції був втілений у працях таких вітчизняних і зарубіжних 

вчених, як: Дж. Саймон, С. Кастл, М. Тоффлер, Б. Гхош, Р. Эпплеярд, С. 

https://megalektsii.ru/s43400t3.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://zen.yandex.ru/media/hiterbober/15-kachestv-uspeshnogo-predprinimatelia-5da45ce6f557d000ae05c1c6
https://zen.yandex.ru/media/hiterbober/15-kachestv-uspeshnogo-predprinimatelia-5da45ce6f557d000ae05c1c6
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Бандур, О. Бугрова, О. Гладун, Е. Лібанова, О. Маліновська, С. 

Мельник, М. Романюк, та ін. 

Таким чином, як в зарубіжній, так і в вітчизняній літературі 

накопичено значний досвід з дослідження проблем трудової міграції. 

Разом з тим, детально розглядаючи міграційні процеси, науковці багато 

уваги у своїх дослідженнях приділяють саме трудовій міграції, 

залишаючи при цьому без достатнього вивчення проблему пов’язану з 

міграцією інтелектуальних кадрів. 

Сьогодні вельми необхідно поглибити наукові дослідження 

інтелектуальної міграції в контексті розвитку України, розглянути 

проблеми міжнародного переміщення висококваліфікованих кадрів в 

умовах ринкового середовища. 

Міжнародна міграція робочої сили є обов’язковою умовою 

функціонування світового господарства. Багаті країни під впливом 

таких процесів залишаються у виграші, тому що забезпечені 

іммігрованою дешевою робочою силою. Більше потерпають від міграції 

бідні країни за рахунок еміграції висококваліфікованих осіб. Оскільки 

низка досліджень свідчить, що добре освічені люди з країн, що 

розвиваються, більш схильні до еміграції. 

В умовах глобалізації, існує протиріччя думці про тільки 

негативний вплив «витоку мізків». У сучасному світі країна може 

розвиватися як за рахунок внутрішнього людського капіталу, так і за 

рахунок використання власних людських ресурсів за кордоном. 

Для більшого уявлення і розуміння всіх плюсів і мінусів «відпливу 

інтелекту» розглянемо дослідження віддалених між собою країн. 

Найбільш очевидним способом, у який мігранти віддячують своїй 

батьківщині, є грошові перекази.  

У 2010 році потік грошових переказів трудових мігрантів досяг 440 

млрд. дол., у тому числі 53 млрд. дол. в Індію та 51 млрд. дол. в Китай, а 

також приблизно 5 млрд. дол. в Україну – за даними Світового банку.  

У Лівані, Непалі, Таджикистані і ін. країнах, грошові перекази 

становлять понад 20% ВВП. Кваліфіковані мігранти можуть заробляти у 

декілька разів більше, ніж якби вони залишилися вдома.  

Ще одним доказом позитивно впливу «відпливу розумів» є 

створення азіатськими НІК потужної високоприбуткової галузі 

економіки – експорт робочої сили, яка займається підготовкою і 

вербовкою працівників необхідних спеціальностей для роботи за 

кордоном.  

Перекази грошей на батьківщину експортованими працівниками 

приносять державі значний дохід. Так, наприклад, експортні працівники 

Південної Кореї зобов’язані 80% заробітку переказувати на батьківщину 
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у твердій валюті через національні банки. 

Можливість еміграції може навіть мати сприятливий вплив на тих, 

хто залишається, даючи людям у бідних країнах стимули до інвестицій 

в освіту. В Україні можливість еміграції стимулює розвиток 

вітчизняного ринку праці. Можливість еміграції стимулює бажання 

отримати гарну освіту, а роботодавців змушує поліпшувати умови 

праці. 

Професіонали високої кваліфікації, емігрувавши у більш розвинені 

країни, надалі сприяють припливу на батьківщину інвестицій, 

технологій, ідей і більш ефективних стандартів впровадження бізнесу.  

Так, фахівці високого класу, повернувшись можуть принести 

набагато більше користі Україні, а державі набагато менше доведеться 

витрачати коштів на створення необхідних умов для розвитку талантів 

усередині країни. Крім того, тимчасовий виїзд студентів і вчених для 

участі у дослідженнях та проектах підвищує кваліфікацію вітчизняних 

дослідників і сприяє інтеграції України до світового науково-технічного 

й освітнього співтовариства. 

Але в більшості випадків існує імовірність, що за кордоном якісні 

кадри влаштуються за фахом і поступово облаштують там своє родинне 

життя, тому про повернення на батьківщину і не буде йти мови. 

Виявилося, що лише 13,8% молоді готові назавжди залишити країну, 

51,5% сказали еміграції рішуче «ні», а 29,9% хотіли б пожити за 

кордоном якийсь час.  

Процеси міграції висококваліфікованих працівників зупинити 

неможливо. Проблеми нестачі таких кадрів передусім потрібно 

зупиняти впровадженням реформ у законодавстві і покращенням рівня 

життя населення. 
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ЦІННІСТЬ ІМПАКТ-ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ ГРОМАДИ ТА 

БІЗНЕСУ 

А. Ю. Халецька, студентка гр. ОА-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Актуальність дослідження імпакт-інвестування (соціально-

перетворюючих вкладень) визначається існуючої тенденцією 

погіршення і загострення соціальних і екологічних проблем в сфері 

навколишнього середовища та природокористування, охорони здоров'я, 

освіти, культури, соціального захисту. Імпакт-інвестування направлено 

на створення вимірного соціального та екологічного ефекту нарівні з 

фінансовою віддачею. Точка впливу інвестицій полягає у використанні 

коштів і інвестиційного капіталу для досягнення позитивних суспільних 

результатів. В цьому і полягає відмінність від традиційних моделей 

інвестування, імпакт-інвестування націлене на конкретний ефект і 

перетворення. Вчені, що приділили значну увагу питанням місця і ролі 

імпакт-інвестування для людей в сучасному світі, стали Лестер 

Саламон, Ентоні Багг-Левін, Джед Емерсон. У своїх наукових роботах і 

дослідженнях вони розкривали суть соціально-перетворюючого 

інвестування і як розвивається цей новий і все більш популярний підхід 

до вкладення підприємців, який приносить конкретну вимірну користь 

для суспільства. 

Метою дослідження є аналіз і виявлення виконуваних функцій і 

користі імпакт-інвестування для суспільства, навколишнього 

середовища, інвесторів і підприємств України та опис впливу реалізації 

принципів загального соціального впливу в бізнесі. Впровадження 

імпакт-інвестицій в економіку особливо важливо, оскільки це дозволяє 

країні вирішувати проблеми, які були нерозв'язні, внаслідок браку уваги 

з боку держави та громадських структур, обмеженого доступу цільової 

групи до потрібних ресурсів. Завдяки просуванню і сприяння 

соціальному підприємництву, ми можемо покращити ускладнене 

соціально-екологічне становище і підвищити рівень життя громадян 

України.  

Чимало інвесторів хочуть, щоб їх вкладення забезпечували не 

тільки фінансову, а й соціальну віддачу. Саме на це орієнтовані 

інвестиції впливу - вкладення в проекти, від яких поряд з прибутком 

можна очікувати поліпшень в соціальній сфері та екології. Прикладом 

іноземного імпакт-інвестування є компанія D.light, яка робить свої 

продукти екологічно чистої енергії повсюдно доступними і дешевими. 

Таким чином вона намагається вирішити проблему понад 2 мільярдів 

людей, які не мають надійного доступу до електроенергії. D.light змогла 

забезпечити світлом вже 100 мільйонів людей в 70 країнах, з них 26 
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мільйонів школярів, яким було необхідно освітлення для навчання. При 

цьому компанія також змогла компенсувати 23 мільйони тонн 

вуглекислого газу і заощадити 4 мільярди доларів в енерговитратах, 

завдяки розробленим високоякісним сонячним домашнім системам. 

В Україні ж існує громадський проект ресторану Urban Space, ідея 

й модель якого - є прикладом соціального підприємництва, належить 

платформі «Тепле Місто». Слово «громадський» у назві означує 

декілька моментів. По-перше, механізм створення ресторану — через 

об’єднання соціально активних людей, котрі хочуть і готові вкласти у 

проект особисті ресурси. Співзасновники ресторану — у Івано-

Франківському Urban Space їх сто, у Київському п’ятсот — одноразово 

й безповоротно інвестували у створення закладу. Далі: щоквартально з 

80% зґенерованого прибутку ресторану формується фонд для 

фінансування міських проектів. Рішення про те, які ідеї підтримати, 

приймають співзасновники закладу. За чотири роки У Франківську 

ґранти від Urban Space 100 отримали 84 проекти на суму майже 2 млн 

грн. Серед них: дитячі, освітні, мистецькі, екологічні, з облаштування 

міських просторів та ін. Ще одна особливість ресторану — нетипове 

поєднання функцій: у просторі закладу, крім власне ресторану й кухні, є 

майданчик для подій, студія Urban Space Radio, крамничка українських 

брендів. 

Мета діяльноті Urban Space: створення прозорого цільового фон-

ду, призначеного для фінансування соціальних проектів та стартапів, 

спрямованих на розвиток міста; створення фізичного майданчика для 

активізації проактивного кластера міста, що дає імпульс ініціативам та 

зберігає динаміку їх розвитку; об’єднання 100 людей практичного ін-

телекту, готових інвестувати у проект та розподіляти кошти на фінан-

сування інших ініціатив. На даний момент Urban Space фінансово 

підтримав 113 проектів у різних сферах, наприклад, реставрація 

архітектурної спадщини, створення робочих мість для літніх людей, 

сприяння фізичному і інтелектуальному розвитку дітей, вдосконалення 

освіти, подолання дискримінації та ін. 

Враховуючи особливості сучасного українського підприємництва, 

потрібно відзначити, що соціальної залученості підприємців в даний час 

недостатньо, і багато бізнесменів недооцінюють вигоду і користь від 

участі у вирішенні соціальних проблем у підприємницькій сфері. Одним 

з кращих способів для бізнесу продовжити своє існування і забезпечити 

зростання і благополуччя - вирішити найскладніші проблеми 

суспільства і зробити це з вигодою для себе. Підприємцям необхідно 

ставити загальний соціальний вплив бізнесу нарівні з сукупним 

прибутком, оскільки він є важливим і дієвим способом розвинути 
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корпоративну стратегію і корпоративне прийняття рішень. Бізнес, який 

застосовує у своїй діяльності принципи загального соціального впливу 

(ЗСВ), тобто який враховує інтереси суспільства і навколишнього 

середовища, створює для себе ключові переваги і може вирішити значні 

проблеми сучасного світу. 

Аналіз даних таких компаній показує, що, крім фундаментальних 

фінансових показників, темпів зросту і фінансових ринків, соціальні та 

природоохоронні фактори, які враховуються в ЗСВ, теж впливають на 

ринкову вартість і прибуток підприємства. За інших рівних, соціально 

орієнтовані компанії, що піклуються про навколишнє середовище, 

показують більш високі прибутки і їх ринкова вартість вище. 

 Інвестиції в проекти, які будуть спрямовані на покращення якості 

життя, забезпечать соціальну відповідальність бізнесу і принесуть 

високу окупність за рахунок формування досить потужного шару 

платоспроможних і дисциплінованих споживачів, товарів і послуг 

вироблених самими інвесторами.  

Таким чином, імпакт-інвестування – має важливою цінністю для 

суспільства і бізнесу України, борючись з невирішеними проблемами, 

які ведуть до розшарування суспільства, зниження рівня якості життя, а 

також дестабілізації економічної, соціальної та екологічної ситуації в 

країні. Для підприємців прагнення змінити світ - є ефективним засобом 

підвищення конкурентоспроможності, збільшення клієнтської бази, 

прибутку і загальної вартості компанії. 
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В МАРІУПОЛІ 

Д. І. Юдін, студент гр. ОА-19, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасного Маріуполя є 

погана розвиненість малого бізнесу, зокрема, на фоні інших міст 

України. Актуальності цьому питанню надає те, що розвиток МБ 

стимулює розвиток як економіки міста, так і економіки країни в цілому. 

Історично, з кінця 19-го століття і по сьогоднішній день, економіка 

міста Маріуполь розвивалася навколо великих промислових об'єктів 

(ДП «Маріупольський морський порт», ПАТ «МКК ім. Ілліча», МК 

«Азовсталь», ПАТ «Азовмаш» і т.д.).  

Останній період розквіту МСБ припав на середину 19-го століття, 

тобто понад 170 років тому. З 1896 року управління містом було 

повністю підпорядкована промислової логіці.  

Незважаючи на той факт, що кількість МСБ в Маріуполі поступово 

зростає (в 4-м) кварталі 2018 року кількість МСБ перевищувало 

показник 1-го кварталу 2017 року на 12%), Маріуполь все одно відстає 

від середнього показника кількості МСБ на 100 000 населення по 

Україна і сильно програє чемпіонам по даним показником (за станом на 

2017р.).  

Прикладом відставання є порівняння МСБ в сегменті HoReCa 

(готелі, ресторани, кафе). Так, кількість точок громадського харчування 

та готелів в Маріуполі значно поступається відповідним показниками 

інших порівнянних міст в Україні та світі. А,  на прикладі країн «1-го 

світу»: Північна Америка, Європа, Японія. МБ – є однією з основних 

рушійних сил розвитку економіки та вносить великий відсоток в 

бюджет країни податковими надходженнями. 

На мою думку, основними причинами повільного розвитку МБ в 

Україні є: 

• слабка зацікавленість городян через слабку присутність тематики 

МСБ в інформаційному полі міста. Сюди ж можна внести і слабку 

орієнтацію освітньої системи на розвиток МБ на рівні програм і, як 

наслідок, відсутність бажання серед людей займатися приватним 

бізнесом; 

• більший престиж роботи на заводі; наявність в місті традицій 

заводських трудових династій (навіщо створювати щось своє, якщо все і 

так є?); 

• переважання патерналістського мислення серед городян. Дуже 

багато людей сподіваються на підтримку держави, тому вони не дуже 

залучені у розвиток МБ; 
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• слабкі механізми підтримки МСБ. Відсутність міських програм 

розвитку і підтримки МСБ; 

• недостатнє фінансування, обмежений доступ до фінансів. 

Стратегія розвитку МСБ в Маріуполі включає три стратегічні 

орієнтири:  

• культура; 

• проекти-активатори; 

• механізми підтримки. 

Зокрема, на мою думку, найважливішими, по-перше, є розвиток 

культури (для стимулювання розвитку підприємницької культури в 

місті та серед самих городян), а це:  

• пропаганда підприємництва для зростання підтримки і 

позитивного сприйняття підприємництва серед городян (тому що за 

результатами опитування маріупольці негативно ставляться до 

підприємництва); 

• створення підприємницьких спільнот в Маріуполі, які позитивно 

вплинуть на розвиток МБ; 

• зміни в освіті (організувати навчання підприємництву і 

відповідних навичок на всіх етапах навчання). 

По-друге, створення розвинених механізмів підтримки нових 

підприємців, а саме: 

• запуск нових програм технічної та фінансової підтримки для МБ 

для легшого розвитку нових підприємств; 

• зменшення витрат МСБ, пов'язаних з адміністративними бар'єрами, 

за рахунок усунення таких бар'єрів або сприяння їх подолання. 

На даний момент, в Маріуполі прийняте рішення «Про 

затвердження міської цільової програми «Програми підтримки та 

розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу у м. Маріуполі на 2019-

2021 роки» з метою розвитку малого та середнього бізнесу, створення 

нових робочих місць.  

Та на 44 сесії міської ради прийняте рішення про заснування в 

місті «Маріупольського міського центру підтримки і розвитку МСБ» з 

метою ефективної реалізації Стратегії розвитку Маріуполя. Центр 

створений з метою ефективної реалізації Стратегії розвитку Маріуполя і 

створення умов для розвитку мікро, малого і середнього бізнесу. Зараз 

центр активно працює та став механізмом взаємодії місцевої влади, 

представників бізнесу та громадських організацій.  

Завдання центру - супровід і консультація підприємців. На базі 

установи проводять навчання та тренінги щодо ефективних стратегій 

ведення бізнесу в сучасних ринкових умовах. Також центр став опорою 

для залучення інвестицій в сектор малого та середнього бізнесу.  
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Заснування центру підтримки МСБ дозволило спростити доступ 

підприємців до необхідної адміністративної інформації. Установа надає 

консультаційну та фінансову підтримку новим підприємцям. Як 

результат, очікується підвищення обізнаності про можливості ведення 

підприємницької діяльності в місті. 

Комунальна установа «Центр розвитку малого та середнього 

бізнесу» міста Маріуполь: 

• є проектним офісом з реалізації стратегії розвитку МСБ в 

Маріуполі; 

• консультує МСБ; 

• проводить тренінги та навчання для підприємців; 

• забезпечує реалізацію фінансових програм допомоги для МСБ. 

Список використаних джерел: 

1. О развитии и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Украине: Закон України/ Ведомости Верховной 

Рады Украины (ВВР), 2013, № 3, ст.23.- [Електронний ресурс] Режим 

доступу до ресурсу: http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-razvitii-

predprinimatelstva.html 

2. Рішення від 05.09.2019 №7/44-4242 «Про затвердження міської 

цільової програми «Програми підтримки та розвитку мікро, малого та 

середнього бізнесу у м. Маріуполі на 2019-2021 роки». 

3. Распрорядження голови обласної державної адміністрації 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.02.2019 

№120/5-19 про «Регіональну програму розвитку малого і середнього 

підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки» 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Куровської А.А. 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

О.М. Ілюхіна, студентка гр. ОА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Інновації в бухгалтерському обліку України направлені на 

оптимізацію розповсюдження інформації, тобто пріоритетним 

напрямком є сутність і задачі соціально-технічного прогресу у системі 

суспільства. Однією з основних складових системи сучасного 

суспільства є економічні інформаційні системи. Активність гнучких 

систем бухгалтерського обліку полягає в активізації впливу на об’єкт 

управління, зовнішнє середовище; а адаптивність – в змінах елементів 

системи відповідно до змін зовнішнього середовища (потреб системи 

управління), які повинні мати попереджувальний характер. Отже, 

ефективно працююча інформаційна система бухгалтерського обліку на 

http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-razvitii-predprinimatelstva.html
http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-razvitii-predprinimatelstva.html
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сучасному етапі розвитку повинна постійно зазнавати інноваційних 

змін. 

З трансформацією світової економіки в інноваційну 

постіндустріального суспільства теорія бухгалтерського обліку суттєво 

відстає від потреб суспільства, що також потребує відповідних 

інновацій. 

Класифікація інновацій в обліку як цільовій підсистемі 

інноваційної діяльності: 

• організаційно-управлінські - пов’язані з процесами оптимальної 

організації обліку як області застосування; 

• інформаційні - вирішують задачі організації раціональних 

інформаційних потоків у обліку, підвищують достовірність і 

оперативність інформації; 

• економічні - інновація орієнтована на економічну ефективність 

обліку; 

• інноваційні процеси - націлені на нові технології, організацію 

процесу управління, у т.ч. обліку, як об’єкту інноваційної діяльності; 

• поліпшуючі - проводяться в рамках розвитку і вдосконалення 

нових та (або) існуючих напрямків діяльності чи процесів як причин 

виникнення, у т.ч. облікового процесу; 

• наступні - проводяться як реакція на фактичні зміни 

зовнішнього середовища; 

• локальні - проводяться в рамках спеціально виділеного 

підрозділу, в структурі підприємства, у т. ч. у відділі обліку як цільової 

підсистеми інновацій; 

• системні - торкаються усієї діяльності підприємства чи цільової 

підсистеми інновацій з урахуванням усіх взаємозв’язків і 

взаємозалежностей. 

Найбільш показовим проявом впливу технологій на облік є 

наявність комп'ютерів, принтерів, сканерів та факсів у наш час. Однією 

з головних переваг є те, що ціни на більшість обладнання є доступними. 

Це вигідно не лише для великих корпорацій, але й для малих 

підприємств, які також можуть легко отримати ІТ-обладнання за 

прийнятною ціною. Таке устаткування є складним за будовою, але у той 

же час швидким та простим у використанні.  

Окрім виходу у світ нового обладнання, бухгалтери також 

слідкують за оновленнями програмного забезпечення. Наприклад, 

програми для електронних таблиць є дуже доцільними, оскільки 

допомагають проводити розрахунки та звітування.  

На ринку програмного забезпечення є бухгалтерські програми, які 

легко використовувати, що робить їх дуже популярними серед малих 
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підприємств. Програмне забезпечення може також допомогти 

бухгалтерам в їх повсякденній роботі: оплата рахунків, запис операцій 

та звітності. Програми зберігають усі дані в централізованому 

розташуванні. 

Бухгалтерський облік є найважливішим елементом інформаційної 

системи підприємства, що складає більше 80% всієї економічної 

інформації.  

Саме тому основним напрямком удосконалення бухгалтерського 

обліку (поруч із впровадженням міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку й фінансової звітності, вдосконаленням 

регуляторного середовища) є впровадження автоматизованих систем на 

основі інноваційних інформаційних технологіях. Це дасть змогу більш 

повно реалізувати функції управління інформацією, контролю та обліку 

в системі управління підприємством.  

Розвиток інформаційних технологій у нашій країні безпосередньо 

впливає не тільки на економічні аспекти життєдіяльності суспільства, а 

й у тому числі на всю систему бухгалтерського обліку.  

Отже, можна зробити висновок, що при застосуванні сучасних 

інформаційних технологій ефективність бухгалтерського обліку стає 

вище. 

Роботу виконано під керівництвом ст.викладача Куровської А.А. 

 

СТАДІЇ ПРОЦЕСУ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

А. А. Гаєва, студентка гр. ОА-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Актуальність теми дослідження. Бухгалтерську експертизу з 

методологічної точки зору слід розглядати як складову частину єдиної 

системи бухгалтерського обліку та фінансового контролю господарської 

діяльності. Однак у силу того, що експертиза це процесуальна дія, вона 

займає особливе місце серед споріднених дисциплін: бухгалтерського 

обліку, аудиту, ревізії, аналізу господарської діяльності. Бухгалтерська 

експертиза, будучи інструментом отримання доказів у справах 

арбітражного, цивільного чи кримінального судочинства, покликана 

сприяти встановленню істини у господарських спорах, зміцненню 

законності, а також активно впливати на викриття і усунення 

правопорушень і злочинів у галузі економіки. У зв’язку з цим, виникає 

потреба узгодження організації проведення судово-бухгалтерської 

експертизи з врахуванням підходів до побудови бухгалтерського обліку, 

проведення ревізії, аудиту та врахування галузевої специфіки 

експертної роботи. Оскільки судово-бухгалтерська експертиза 

розглядається як виключно процесуальна дія, вона має обмежений 
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простір для розвитку як елемент економічної науки. Тому виникає 

проблема посилення організаційно-методичних засад проведення 

бухгалтерської експертизи. 

Метою дослідження є з’ясування організаційно-методичних засад 

проведення бухгалтерської експертизи в сучасних умовах.  

Проведення бухгалтерської експертизи, як і будь-якого іншого 

заходу, потребує організації, тобто використання певних правил і 

принципів за якими  вона має здійснюватися. Судово-бухгалтерська 

експертиза проводиться  в кілька етапів: підготовчий, організаційно-

методичний, дослідний, узагальнення результатів експертизи. 

Розглянуто порядок організації судово-бухгалтерської експертизи в 

Україні, виявлено основні тенденції її розвитку та проблемні питання, 

які потребують вирішення. Проведено аналіз нормативної бази з 

регулювання діяльності експерта в Україні для приведення її у 

відповідність до потреб суб’єктів судово-бухгалтерської експертизи. 

Список використаних джерел: 

1. Остап'юк Н.А. Методика бухгалтерської експертизи / Остап'юк 

Н.А. // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2017. - № 4. - С.179-185. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача А.А.Куровської 

 

ПРИБУТКОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Т. І. Ольховська, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Однією із найрозвиненіших форм оподаткування, яка має 

багатовікову історію є прибуткове оподаткування. Сьогодні прибуткове 

оподаткування є базисом податкових систем держав з розвиненою 

ринковою економікою. 

Прибуткове оподаткування класифікується на два види: 

оподаткування юридичних та оподаткування фізичних осіб. 

Оподаткування прибутку здійснюється за допомогою механізму, 

який можна охарактеризувати як систему спеціально розроблених і 

законодавчо закріплених форм і методів оподаткування юридичних і 

фізичних осіб для забезпечення економічного зростання та 

матеріального добробуту громадян. Механізм прямого оподаткування 

включає комплекс правових, організаційних і методичних заходів, які 

забезпечують перехід частини новоствореного продукту із власності 

окремих платників у власність усієї держави для досягнення цілей, що 

стоять перед державою в певний історичний період [1]. 

Оподаткування прибутку, з одного боку, забезпечує залежність 

державного бюджету від процесів, які відбуваються в матеріальному 

виробництві, а з іншого - надає широкі можливості здійснення заходів з 

державного регулювання економіки. 
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Провідне місце серед прибуткового оподаткування займає податок 

на прибуток, який є одним з найвагоміших у системі прямих податків 

податкової системі України та є головним у системі прямих податків, 

які справляються з юридичних осіб. 

Вибір порядку сплати податку на прибуток здійснюється 

платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, 

про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням 

платника податку та його філій. Зміна порядку сплати податку протягом 

звітного року не дозволяється. Філії ж подають податковому органу за 

місцезнаходженням розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати 

консолідованого податку, форма якого встановлюється центральним 

органом державної податкової служби України [2]. 

Список використаних джерел: 
1. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств. — К.: 

Знання-Прес, 2006. — 423 с. 
2. Дем'яненко М. Я., Левченко Н. М., Шевчик В. П. Фінанси 

підприємств. — К., 2007. — 371 c. 
Роботу виконано під керівництвом, к.е н., доцента Козлової В.Я. 

 

МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

Г. Є. Жураковська, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Будь-який суб’єкт господарювання намагається максимально 

обмежити свої витрати і видатки задля досягнення максимального 

фінансового результату своєї діяльності, і видатки на сплату податків – 

не виняток. При цьому, більшість підприємців і менеджерів взагалі 

вважають видатки на сплату податків не обов’язковими, не 

продуктивними, які не приносять доданої вартості, тому всякими 

методами намагаються їх мінімізувати.  

Виділяють три основні підходи мінімізації податкових платежів: 

ухилення від сплати податків, уникнення податків та податкове 

планування, з яких єдиним легальним є податкове планування – 

інтеграційний процес раціоналізації господарської діяльності з позиції 

відповідності діючому податковому законодавству та стратегії 

життєздатності суб'єктів господарювання [1]. 

Податкове планування ґрунтується на використанні можливостей, 

наданих податковим законодавством, шляхом корегування своєї 

господарської діяльності і методів ведення бухгалтерського обліку [2].  
Ефективність податкового планування значним чином залежить від 

методів, які в ньому використовують. Окремо виділяють методи 
стратегічного та поточного податкового планування. До основних 
методів стратегічного податкового планування належать вибір місця 
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реєстрації підприємства, його територіального розташування, 
юрисдикції, організаційно-правової форми та видів діяльності, 
визначення часток та складу засновників, формування внутрішньої 
організаційної структури фірми.  

Серед методів поточного податкового планування є вибір облікової 
політики фірми, форм оплати праці працівників, врахування стратегії і 
тактики під час укладання господарських договорів, планування 
податкових платежів, безпосереднє застосування схем з оптимізації 
податкових платежів. Характеристика основних методів податкового 
планування наведена у табл. 1. 

Таблиця 1.  
Характеристика методів податкового планування [3] 

Метод ПП Коротка характеристика 

Зниження бази 
оподаткування 

Використання інструментів податкового 
планування таким чином, щоб зменшити базу 
оподаткування, на яку нараховується ставка 
оподаткування, і відповідно мінімізувати суму 
податку до сплати 

Перенесення бази 
оподаткування 

Господарсько-фінансові відносини між 
підприємствами, одне з яких має з певних 
податків менші ставки, ніж інші, або нульові 
ставки, організовують таким чином, щоб база 
оподаткування зменшувалась у підприємства з 
більшими ставками податків. 

Заміна форм 
господарських 
відносин 

Заміна господарської операції із високим рівнем 
оподаткування на господарську операцію з 
нижчим рівнем оподаткування, при чому 
кінцевий економічний результат цих 
взаємозамінних операцій повинен бути 
однаковим або близьким за змістом. 

Відтермінування 
податкового 
платежу 

Перенесення моменту виникнення зобов’язань з 
податків, єдиного соціального внеску та ін. 
платежів перед державою на наступний період 

Використання 
територій 
пільгового 
оподаткування 

Реєстрація об’єкту оподаткування у так званій 
«податковій гавані», де режими оподаткування 
досить м’які 

Використання 
нормативних 
положень 
облікової 
політики 

В наказі про облікову політику підприємства 
передбачити розділ, в якому буде описано 
порядок ведення податкового обліку на 
підприємстві, або навіть окремо затвердити по 
підприємству положення про облік податкових 
платежів підприємства 
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Отже, податкове планування є єдиним легальним підходом 

оптимізації податкових платежів підприємства. Ефективність 

податкового планування істотно залежить від методів його здійснення. 

Список використаних джерел: 
1. Ефективність методів податкового планування / І. Б. Атаманенко // 
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2018 . – 
N669:Логістика . – С. 335-341.  
2. Жук Ю.М. Оптимізація оподаткування підприємницької діяльності. / 
Ю.М. Жук. // Київ: Видавництво КНЕУ, 2017. – 196 с.- C. 62-64  
3. Федишин Н. І. Методи податкового планування суб’єктів 
господарювання / Н. І. Федишин // Проблеми формування та розвитку 
інноваційної інфраструктури / Львів:  Видавництво Львівської 
політехніки, 2016. – С. 392–394. 

Роботу виконано під керівництвом, к.е.н., доцента Козлової В.Я. 

 

СПЕЦИФІКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЧЕХІЇ ДЛЯ 

ІНОЗЕМЦІВ 

І. П. Сусарова, студентка гр. ОА-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Чеська Республіка – одна з найрозвиненіших держав Центральної 

Європи в економічній, культурній та соціальній сферах. Діюча в Чеській 

Республіці податкова система повністю дотримується принципів 

фіскальної політики ринкової економіки. Вона стежить за 

забезпеченням гнучкою взаємозв'язку доходів і видатків державного 

бюджету з розвитком валового внутрішнього продукту, створенням 

рівних умов конкуренції, підтримкою суспільно корисної 

підприємницької діяльності і переслідує мету зближення податкової 

системи ЧР з системою ЄС. 

Чехія являє собою унітарну державу, податкова система базується 

на державних і місцевих податках. 

Податки в Чехії – одні з найнижчих на континенті, через що тут 

прийнято платити державі, на відміну від України. Подібна політика 

приваблює іноземних інвесторів і стимулює місцевий бізнес, який 

активно розвивається, не боячись податкового пресингу. 

Податки в Чехії для фізичних осіб є одним з основних джерел 

надходжень до місцевого бюджету.  

Ставка фіскального збору з доходів фізичних осіб в Чехії становить 

15%, що є одним із найнижчих показників у Європі. Стягується збір з 

усіх видів доходів – зарплати, прибутку від бізнесу, дивідендів, цінних 

паперів та іншого. 

 Система подвійного оподаткування зацікавить всіх іноземних 
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підданих, які здійснюють комерційну діяльність в країні або які 

легально працюють. Податки в Чехії для іноземців є обов’язковими для 

всіх, що проживають в її межах більше 183 днів у році. 

Всі особи, що не мають статусу податкового резидента в Чехії, 

мають право повернути податки в Чехії. Кошти сплачені як податок на 

додану вартість можуть всі іноземці, які витратили свої гроші на 

споживчі товари. Повернути вартість ПДВ не вдасться за куплений 

алкоголь, продукти харчування, паливо, зброю та авто. 

Іноземні громадяни, які працюють у Чехії, від виплати податків на 

дохід, соціальних внесків, медичної страховки не звільнені. Однак, всі 

гроші йдуть на користь платникам податків і суспільству в цілому. 

Кошти спрямовуються на забезпечення високих соціальних стандартів, 

безпеки громадян, їхнього добробуту і здоров’я. 

Роботу виконано під керівництвом, к.е.н., доцента Козлової В.Я. 

 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

А. О. Рицька, студентка гр. ОА-19-м, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В умовах затяжної економічної кризи в Україні, питання залучення 

та покращення інвестиційних процесів стає пріоритетним. Адже саме 

завдяки фінансовим вкладенням інвесторів, підприємства отримують 

змогу покращувати якість своєї продукції, оновлювати обладнання, що 

дає можливість не тільки не втратити потенційного покупця, а й вийти 

на нові ринки збуту, в тому числі і європейські. За таких умов 

актуальним є виявлення та пошук шляхів подолання сучасних проблем 

обліку фінансових інвестицій на підприємствах України. Проблематиці 

обліку фінансових інвестицій присвячено дослідження багатьох 

вітчизняних вчених та практиків, таких як  Лисенко О., Майорова Т.В., 

Коваленко Ю.М., Сопко В.В. та ін.  

На мою думку, основними проблемами, які виникають під час 

обліку фінансових інвестицій є:  

• Проблема класифікації фінансових інвестицій. Вона виникла 

через відсутність чіткої класифікації інвестицій у П(С)БО 12 «Фінансові 

інвестиції». Її вирішенням буде доповнення Плану рахунків системою 

субрахунків, для більш чіткого визначення інвестицій у роботі 

підприємства; 

• Нечітка оцінка фінансових інвестицій. Ця проблема випливає з 

першої та полягає у недостовірній первісній оцінці інвестицій та/або 

подальших викривлень у їх вартості, зумовлених складним процесом 

визначення справедливої вартості; 
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• Відсутність деталізованого аналітичного обліку та контролю за 

інвестиціями. Для достовірного обліку інвестицій необхідно вести 

аналітичний облік в розрізі видів придбаних цінних паперів за кожним 

окремим підприємством, що їх емітувало, за географічним принципом, 

за прибутковістю здійсненних вкладень та за терміном їх погашення; 

• Недостатня увага до організації обліку інвестицій. Облік 

інвестицій є складним процесом, який дуже часто перекладають на 

головного бухгалтера, який не має можливості в повній мірі 

зосередитися на цьому конкретному об’єкті обліку. Тому необхідно 

встановити на підприємствах окремих бухгалтерів, що будуть займатися 

виключно обліком інвестиції, для забезпечення якості облікової 

інформації. 

Подолання наявних проблем та реалізація пропозицій створить 

передумови для покращення інвестиційного клімату в країні.  

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента  Бессонової С.І. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ І ФІНАНСУВАННЯ ФОНДУ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХОВАННЯ 

Н. Ю. Науменко, студентка гр. ОА-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають 

право на соціальний захист.  

Це право гарантується загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням, а також добровільним соціальним 

страхуванням через страхові компанії, що мають ліцензії Національного 

комітету фінансових послуг України. 

Фонд соціального страхування України — державний цільовий 

фонд, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням в Україні від нещасного 

випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним 

страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за 

використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та здійснює 

інші функції згідно із затвердженим статутом. 

Фонд утворюється згідно з новою редакцією Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», прийнятою у 

зв'язку з реформою соціального страхування та легалізації фонду оплати 

праці. 

Кошти Фонду, в основному, формуються за рахунок страхових 

внесків страхувальників та застрахованих осіб. 

Кошти Фонду використовуються на: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1) виплату матеріального забезпечення, страхових виплат та 

надання соціальних послуг, фінансування заходів з профілактики 

страхових випадків; 

2) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності 

Фонду, розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем 

Фонду; 

3) формування резерву коштів Фонду. 

Фонд соціального страхування України утворюється шляхом 

злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Козлової В.Я. 

 

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА 

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ 

Г.О. Коваль, студентка гр. ОА-19м, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Згідно Порядку державного фінансування капітального 

будівництва [3], в якому  визначено механізм фінансування 

капітального будівництва за рахунок коштів державного бюджету з 

метою забезпечення цільового та ефективного використання державних 

коштів, капітальне будівництво – це процес створення нових, а також 

розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих 

підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, 

пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення 

торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, 

утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання 

технологічного обладнання, що не входить до кошторису об'єктів). 

Державні капітальні вкладення – це кошти державного бюджету, 

передбачені на фінансування капітального будівництва. 

Змішані капітальні вкладення – це інвестиції, що спрямовуються на 

фінансування капітального будівництва, у загальному обсязі яких є 

частка державних капітальних вкладень. 

Цей Порядок є обов'язковим для підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне 

будівництво, у разі його фінансування за рахунок державних і змішаних 

капітальних вкладень. 

Не дозволяється спрямовувати державні капітальні вкладення на: 

▪ проведення усіх видів ремонтних робіт; 

▪ фінансування випуску та закупівлі промислової продукції, 

проведення її випробувань і сертифікації, крім закупівлі дослідних 

зразків нової видобувної та прохідницької техніки, виробленої 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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вітчизняними машинобудівними підприємствами, для реконструкції та 

технічного переоснащення державних вугледобувних підприємств; 

▪ реалізацію заходів, пов'язаних із закупівлею 

сільськогосподарської техніки на умовах лізингу. 

Підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної 

форми власності державні капітальні вкладення надаються на 

безповоротній основі, а підприємствам, установам та організаціям іншої 

форми власності - на умовах кредиту для фінансування капітального 

будівництва, проектні терміни якого не перевищують трьох, а в окремих 

випадках - п'яти років. 

Органи Казначейства відповідно до встановленого Казначейством 

порядку здійснюють видатки на капітальне будівництво за рахунок 

державних капітальних вкладень. 

Для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок 

державних капітальних вкладень замовники подають до відповідних 

органів Казначейства за місцем розташування такі документи: 

▪ титул об’єкта; 

▪ титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для 

будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-

вишукувальних робіт); 

▪ договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, 

форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за 

порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення 

будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір 

підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для 

перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду 

(контракту) на виконання робіт у поточному році; 

▪ наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної 

документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт; 

▪ інші документи згідно з нормативно-правовими актами. 

Титули об’єктів складаються згідно з Порядком затвердження 

титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням 

бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та 

організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 

1997 р. № 995. 

Титули об’єктів не надаються органам Казначейства, якщо 

будівництво об’єктів розпочинається та закінчується протягом одного 

року. У разі подання замовником не всіх визначених у пункті 8  

Порядку документів або їх невідповідності встановленим вимогам 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-97-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-97-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-97-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-97-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-%D0%BF#n45
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органи Казначейства не здійснюють видатки на капітальне будівництво 

і в семиденний термін повертають документи на доопрацювання. 

У разі фінансування капітального будівництва за рахунок змішаних 

капітальних вкладень замовники подають документи згідно з пунктами 

8 і 9 цього Порядку до відповідних органів Казначейства за наявності 

підтвердження всіх джерел фінансування. 

Державні капітальні вкладення на умовах кредиту надаються лише 

у разі забезпечення виконання зобов'язань з його погашення заставою 

або поручительством. 

За використання кредиту встановлюється річна відсоткова плата на 

рівні облікової ставки Національного банку із застосуванням 

коефіцієнта 1,2. 

Після перевірки документів, зазначених у пункті 8  Порядку, між 

головним розпорядником коштів та замовником (позичальником) 

укладається кредитний договір відповідно до законодавства з 

урахуванням вимог цього Порядку. 

Обов'язковою умовою договору є забезпечення виконання 

зобов'язань з погашення кредиту заставою або поручительством. 

Вартість предмета застави повинна покривати, а умови договору 

поруки забезпечувати покриття розміру кредиту з урахуванням 

відсотків і витрат на його обслуговування. 

Складовою частиною договору є також графік погашення кредиту 

на термін не більш як три роки після закінчення проектного терміну 

будівництва, реконструкції об'єкта або технічного переоснащення 

діючого підприємства. 

Кредит погашається, а відсотки за його користування 

нараховуються і сплачуються замовником відповідно до умов 

кредитного договору щокварталу не пізніше ніж 10 числа місяця, що 

настає за звітним кварталом, у якому здійснено перерахування суми 

кредиту, за рахунок власних коштів та інших джерел, крім коштів 

державного бюджету. 

Звіт про використання державних капітальних вкладень, наданих 

на умовах кредиту, та про їх повернення подається замовниками 

(позичальниками) в установленому порядку до відповідних органів 

Казначейства та головних розпорядників коштів державного бюджету. 

Кредитування будівництва об'єктів за рахунок державних 

капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної 

програми, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України, 

проводиться за єдиним механізмом. 

Роботу виконано під керівництвом к.е.н., доцента Козлової В.Я. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-%D0%BF#n45
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ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

К. С. Стебліна, студентка гр. ОА-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Малий бізнес є невід'ємним елементом сучасної ринкової системи 

господарювання, без якого неможливий подальший соціально-

економічний розвиток. В сучасних умовах господарювання малий 

бізнес зайняв міцні позиції в економіці більшості розвинених країн 

світу. Разом з тим, зростання національної економіки, створення 

конкурентного середовища та забезпечення ефективної зайнятості 

населення висувають на передній план проблему створення необхідних 

умов для підвищення підприємницької активності та інноваційного 

розвитку малого бізнесу 

Сьогодні в Україні підприємства малого бізнесу не тільки 

виступають елементом структурної перебудови економіки, але й 

сприяють підвищенню доходів місцевих бюджетів. Основним 

фінансовим інструментом  регулювання взаємовідносини малого 

бізнесу з державою є оподаткування – законодавчо врегульований 

процес встановлення, стягнення податків, визначення їхніх розмірів і 

ставок з урахуванням порядку їх сплати для підприємств з певними 

параметрами: чисельність працюючих, обсяг валового доходу від 

реалізації, вид податкового режиму – загальний чи спеціальний. 

Саме спеціальний податковий режим спрямований на 

стимулювання малого підприємництва, а його система припускає тільки 

один вид податку: єдиний податок, який сплачується до місцевого 

бюджету. Крім цього підприємці платять єдиний соціальний внесок, що 

зараховується до органів Пенсійного фонду України. 

Для оподаткування суб’єктів малого бізнесу важливо 

сформулювати принципів, адже від успішної роботи підприємців 

залежить економічний потенціал країни, соціальна стабільність у 

суспільстві, підвищення рівня добробуту малозабезпечених верств 

населення. В Україні принципи оподаткування – це універсальні 

категорії, дія яких проявляється в усіх інститутах податкового права: в 

системі податків і зборів, їх встановленні і введенні, виконанні 

податкового зобов'язання, правовому статусі учасників податкових 

правовідносин, механізмі податкового контролю. В цьому полягає 

базовий характер будь-якого принципу – закласти правовий 

«фундамент» норми, не зливаючись з ними по змісту. 

Недоліки оподаткування малого бізнесу можна звести до 

наступних проблем: 

• неправильний механізм перерозподілу податків; 
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• непостійність податкової політики; 

• нечіткість звучання прийнятих законів, їх різне трактування; 

• великий відсоток податків з прибутку і за найнятих 

працівників, не підйомний для новачків; 

• погана організація діяльності податкових відомств. 

Існують і позитивні сторони оподаткування малого бізнесу в 

певних сферах бізнесу. Це стосується інноваційної сфери, науки і 

техніки, які мають певні пільги. Але високий поріг входу в даний бізнес, 

не по кишені починаючим підприємцям, тому прикладів інноваційного 

малого бізнесу дуже мало. Все більш складною і заплутаною стає 

податкова звітність підприємців. На початковому етапі становлення і 

розвитку нового бізнесу, підприємець стикається з проблемами ведення 

бухгалтерського обліку та податкової звітності. Відсутність знань та 

заплутаність законодавства щодо цих питань, являють починаючому 

підприємцеві реальні проблеми, які загрожують великими штрафними 

санкціями. Сформована ситуація збільшує витрати підприємця на 

забезпечення обліку та податкової звітності, оскільки вартість подібних 

послуг зростає. 

Для розвитку оподаткування малого бізнесу можна використати 

зарубіжний досвід, зокрема країн Європейського Союзу, де спрощені 

системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва набули 

поширення в інших формах державної підтримки, а саме: звільнення 

окремих видів підприємств від необхідності ведення звітності про 

результати господарської діяльності та запровадження спрощеної 

системи бухгалтерського обліку і звітності; запровадження спеціальних 

режимів оподаткування податком на додану вартість деяких видів 

операцій, характерних для фермерських господарств і 

сільськогосподарських кооперативів та ін. 

Такі підходи передбачають здатність через механізм малого 

бізнесу у повній мірі вирішувати проблеми зайнятості населення, 

скорочувати рівень безробіття, створювати нові робочі місця та 

задовольняти пропозицію на ринку праці. 

Використані джерела: 

1. Дуб, К. Ю. Оподаткування малого бізнесу в Україні: принципи, 

завдання та перспективи розвитку / К. Ю. Дуб // [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ukr.vipreshebnik.ru   

2. Герасимчук, Л. С. Оподаткування малого бізнесу в Україні: 

cучасний стан та перспективи розвитку // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu.ua. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача А.А.Куровської 

 

http://ukr.vipreshebnik.ru/
http://bulletin.uabs.edu.ua/
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DEPARTMENT OF TRANSPORT TECHNOLOGIES OF 

ENTERPRISES  

 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В 

ЛАНЦЮЗІ ПОСТАЧАНЬ 

К.О. Жерновий, студент гр. ОМП-18, ДВНЗ «ПДТУ», 

І.С. Маник, студентка гр. ОМП-18, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

ENSURING LOGISTIC PROCESS STABILITY IN THE SUPPLY 

CHAIN 

К.О. Zernovoi, student of the OMP-18 group, PSTU 

І.S. Manik, student of the OMP-18 group, PSTU 

 

Великі обсяги перевезення вантажів викликають необхідність 

пошуку більш інноваційних способів переміщення вантажів. Компанії 

хочуть доставляти вантажі швидше і дешевше. У минулому році нові 

технічні рішення перевезеннь великогабаритних вантажів отримали 

великі обсяги фінансування, а стартапи в усіх областях логістики 

залучили значні інвестиції в останні роки.  

Однією з ключових областей інвестицій в даний час є так звана 

"остання миля" – доставка товарів до дверей, що дозволяє заощадити 

час доставки, а також використання штучного інтелекту і науки про дані 

для оптимізації логістичних процесі в ланцюзі постачань. Згідно з 

оцінками вітчизняних та закордонних експертів витрати на доставку 

«останньої милі» складають від 28 до 53 % загальної вартості 

постачання товарів. На даний момент на світовому ринку виділяють 4 

тенденції, які істотно впливають на доставку «останньої милі». 

Перша тенденція – краудсорсінгові платформи. Дану концепцію 

можна розглянути на прикладі великої компанії Bringo. Bringо є онлайн-

платформою управління потоками доставок в мегаполісах, що здійснює 

експрес-доставку для приватних осіб, компаній, інтернет-магазинів і 
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логістичних сервісів. Бізнес компанії побудований на ідеї, де вільним 

виконавцем експрес-доставки може стати будь-який бажаючий, що має 

мобільний додаток для кур'єрів, а також за допомогою цього ресурсу 

можна помітно підвищити якість доставки.  

Друга тенденція – проект «Фізичний інтернет». Для удосконалення 

логістики, згідно з цим проектом, пропонується наступні ідеї, а саме 

використання π-контейнерів, які підходять для будь-якого транспорту і 

дозволяють максимально швидко і компактно зібрати вантаж в обсягах 

стандартного ISO- контейнера, загальна система складів і віддалене 

відстеження вантажів. 

Третя тенденція – концепція мобільного складу. Дану ідею 

реалізувала компанія Amazon. Використовуючи Big Data, ритейлери 

можуть передбачити, що може побажати клієнт, навіть якщо він не 

замовляв це. Виконуючий доставку може завантажити додатковий товар 

в транспортний засіб, що дозволяє постачальникам робити додаткові 

продажі в процесі доставки. 

Четверта тенденція – доставка самозарядними автомобілями, 

безпілотними літальними апаратами і роботами. На даний момент ця 

ідея перебуває на стадії розробки і тестування. Основна проблема 

даного варіанту полягає у високій вартості виробництва технічного 

забезпечення, а також виправлення та підготовки персоналу. 

Використання нових типів транспортування, таких як автономні 

транспортні засоби та безпілотні літаки, можуть зробити вартість 

доставки останньої милі значно менше. Сучасні комунікаційні 

технології та автономні типи постачання називаються X2C. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц., Хара М.В 

Research Advisor: M.V. Khara, Ph.D., Associate Professor 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

С. М. Кирильченко, студентка гр. ПТ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

INCREASING EFFICIENCY OF OPERATIONAL MANAGEMENT 

OF TRANSPORT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

S. M. Kirilchenko, student of the ПT-17 group PSTU 

 

Технологія логістичного управління вантажопотоками грунтується 

на принципі диспетчеризації, з використанням комплексу 

взаємопов'язаних інформаційно-керуючих автоматизованих систем і 

технологій. 

АСУ на транспорті промислового підприємства призначена для 
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автоматизації технологічних процесів роботи залізничних станцій, 

пов'язаних з організацією та плануванням роботи, а також своєчасного 

забезпечення інформацією для оперативного управління та аналізу 

перевізного процесу.  

Автоматизована система являє собою сукупність взаємопов'язаних 

між собою робочих місць, побудованих на єдиній нормативно - 

довідкової інформації, взаємопов'язаних як в технічному, так і в 

інформаційному відношенні між собою і з АСУ взаємодіючих рівнів. 

Сферою функціонування АСУ на транспорті є всі станції підприємства і 

їх підрозділи, що мають відношення до перевезення вантажів та 

передачі вагонів між станціями підприємства і магістральної 

залізницею. 

Автоматизація полягає в зборі, обробці, накопиченні інформації та 

відображенні інформаційних моделей керованих технологічних 

процесів. 

АСУ на транспорті дозволяє забезпечити: достовірну інформацію 

про вантажі, що перевозяться, облік використання вагонів, 

завантажених і порожніх на під'їзних шляхах комбінату, можливість 

розрахунку і аналізу часу виконання технологічних операцій, видачу 

неузгодженостей ваги вантажу за інформацією з терезів і з натурного 

листа, можливість розшуку і стеження за вагонами на під'їзних коліях 

комбінату, розрахунок техніко-економічних показників роботи 

транспорту. 

АСУ охоплені робочі місця: оператора станційного технологічного 

центру з обробки поїздів, що прибувають; оператора станційного 

технологічного центру з обробки  поїздів, що відправляються; 

маневрового диспетчера станції; чергового по гірці; сведеніста станції; 

товарного касира; прийомоздавача; технолога системи; керівника. 

Таким чином, вся послідовність операцій по обробці поїздів, що 

прибувають, включає: прибуття поїзда на станцію примикання, 

списування натурного листа, приймально-здавальні операції з вагонами 

в комерційному і технічному відношенні, формування перевізних 

документів (вносяться в систему коди станцій призначення, коди 

вантажних фронтів і коди вантажів, які є в довіднику), роздруківку 

вантажних документів для можливості відправлення поїзда в цеху 

підприємства, маневрових операцій і розвезення по вантажних фронтах, 

здійснювала вляется при безпосередній участі сучасних інформаційних 

технологій. 

Розглянута система дозволяє простежити всю послідовність 

технологічних операцій з вагоном і витрати часу на них від моменту 

його прибуття з зовнішньої мережі на шляху підприємства і до здачі на 
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зовнішню мережу. Інформація про час знаходження конкретного вагона 

на шляхах промпідприємства, отримана в результаті роботи АСУ на 

транспорті, дозволяє приймати рішення про відправлення вагона для 

здачі на зовнішню мережу або подачі під чергову вантажну операцію. 

Це дозволяє мінімізувати витрати підприємства на плату за 

користування вагонами, що представляє особливу актуальність в період 

нестабільної ситуації в економіці. 

Роботу виконано під керівніцтвом доц., к.т.н. М.В.Хара 

Research Advisor: MV Khara, Ph.D., Associate Professor 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН 

ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

А.В. Сарахман, студент гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ», 
 

INTRODUCTION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

FOR MODERNIZATION OF LOGISTIC PROCESSES 

A.V. Saraсhman, student of the ТТ-19-3 group, PSTU 

 

Зростаюча необхідність, у зв’язку зі збільшенням населення Землі, 

забезпечення сучасної людини різноманітними товарами та послугами 

впливає на зріст кількості міжнародних та внутрішніх перевезень. За 

останні роки кількість міжнародних перевезень досягає 11 млрд. тон на 

рік. В свою чергу це призводить до зростання кількості транспорту, 

покращенню якості та економічності транспортування, розвитку 

організації перевезень, а також збільшує кількість інформаційних 

взаємодій різних ланок логістичного процесу, що безумовно пов’язано с 

величезною кількістю нормативної документації. 

За приблизними підрахунками, витрати, пов'язані з управлінням і 

архівуванням документації, становлять п'яту частину з 1,8 трлн доларів, 

які витрачаються щорічно в зв'язку з міжнародним перевезенням 

товарів. Навіть на екологію планети це має величезний вплив, оскільки 

домінуюча частина документообігу представлена саме у паперовому 

вигляді.  

В якості модернізування логістичних процесів може бути 

впроваджено сучасні технології  та останні розробки ІТ-сфери, а саме 

доволі нова технологія блокчейн. Перша робота над криптографічно 

захищеним ланцюгом блоків була описана 1991-го року Стюартом 

Хабером та У. Скоттом Сторнеттою. Але у 2008 р Сатоші Накамото 

розробив першу систему на основі блокчейну. Блокчейн – це 

розподілена база даних. Вона має певні особливості, які роблять її 

незамінною та унікальною для роботи з документацією, не тільки у 

сфері економіки та правочину, а також у галузі логістики. 
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Дозволяючи цифрової інформації поширюватися, але не 

копіюватися, технологія блокчейн створила основу нового виду 

інтернету. Технологія була спочатку розроблена для цифрової валюти, 

біткоіни, але в даний час технічне співтовариство шукає інші потенційні 

варіанти використання даної технології.Серед особливостей можна 

виділити основні – це зв’язок блоків інформації, тобто наступний блок 

містить інформацію про попередній. Отже для зламу системи потрібно 

буде зламати сотні тисяч блоків, які скріпленні у ланцюг. Наступною 

особливістю є зберігання та обробка інформації всіма девайсами 

системи. Зламати централізовану систему,представлену у вигляді 

великих серверів, які забезпечують існування різних хмарних сервісів, 

легше ніж розподілену. Щоб зламати сервіс на основі блокчейн 

зловмисник має зламати кожну операційну систему кожного учасника у 

яких зберігаються копії всіх транзакції. Наступною особливістю є 

хешування даних. Тобто криптографічний захист кожної дії у системі. 

Ця технологія може використовуватися для проведення різних 

торгових угод безпосередньо між сторонами. Система дозволить 

створити єдину загальну електронну  форму документації. Її основними 

позитивними сторонами є економічна ефективність, прозорість, безпека, 

захист від корупції, можливість створювати галузеві альянси, захист від 

помилок через неуважність або недостовірність та застарілість 

інформації. 

Блокчейн відкриває великі можливості для розвитку логістики, 

оскільки це можливість виконувати будь-які операції без так званої 

великої довіреної особи (банки, фінансові фірми), це засіб 

пришвидшити час на оформлення документації.  

Роботу виконано під керівніцтвом доц., к.т.н. М.В.Хара 

Research Advisor: MV Khara, Ph.D., Associate Professor 
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DEPARTMENT OF TEHNOLOGY OF INTERNATIONAL 

TRANSPORTATION AND LOGISTIC 

 
 

 

 

СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНЖИНІРИНГУ В ТЕХНІЧНІЙ 

ГАЛУЗІ 

А.В. Сарахман, студент гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ», 
 

DEVELOPMENT OF ENGINEERING CONCEPT IN TECHNICAL 

INDUSTRY  

A.V. Saraсhman, student of the ТТ-19-3 group, PSTU 

 

Інжинірингом називають різноманітну інтелектуальну діяльність, 

сконцентровану на отримання максимальних результатів від 

капітальних вкладень або інших витрат, спрямованих на впровадження 

різних проектів, шляхом розумного підбору і застосування матеріалів, 

праці, технологій і фінансів, а також організаційно-управлінських 

рішень на основі інноваційних досягнень, конкретної практики і 

особливостей реалізованих проектів. 

Інжиніринг може бути: консультаційним; будівельним; 

технологічним; комплексним. 

Інжинірингові компанії бувають як багатопрофільними з великим 

штатом досвідчених фахівців і всіма необхідними ресурсами, так і 

невеликими, які для виконання поставлених завдань укладають 
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договори з різними фахівцями і постачальниками обладнання. 

" Інжиніринг" компанії пропонують інжинірингові послуги в сфері 

опалення, водопостачання та водовідведення і зазвичай пов'язані з тією 

чи іншою фазою становлення або функціонування будь-яких систем 

(технічних, соціальних, економічних): 

вишукувальної та проектної; 

створенням технологічних процесів; 

пошуком найкращих шляхів (будівництва, реконструкції, 

модернізації та т. д.); 

постачанням (техніки, матеріалів і ін.); 

пусконалагоджувальними роботами; 

контролем роботи систем. 

За даними зарубіжних джерел системна інжинірингова компанія 

може забезпечити: 

висока якість проектів (сьогодні тільки 28% з них виконуються 

вчасно і без перевищення бюджету); 

зниження прямих втрат (якщо виріб запізнюється з виходом на 

ринок всього на півроку, то компанія втрачає 30% прибутку в 

перерахунку на 5 років); 

виняток недоробок (до 50% коштів, виділених на проект, пов'язані 

з виправленнями і переробками); 

Послуги такої компанії дозволяють виявити помилки на ранніх 

етапах, усунення яких обійдеться в 200 разів дешевше, ніж на етапі 

експлуатації. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. А. Лямзін  

Research Adviser: А. Lyamzin, Ph.D. Associate Professor 

 

КОНТРОЛІНГ – ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ КРИЗИ 

А.О. Бережан, студентка гр. ОМП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

CONTROL – TRANSPORT SYSTEM MANAGEMENT IN CRISIS 

A.O. Berezan, student of the ОМП-19-M group, PSTU 

 

Сучасні умови функціонування транспортних систем припускають 

впровадження в традиційний процес управління систем нових 

інструментів комплексного вирішення численних управлінських 

проблем. На функціонування транспортних систем в першу чергу 

впливають зовнішні фактори, до яких відносяться швидко змінюється 

економічна ситуація в Україні, зміни в правовому забезпеченні 

діяльності підприємства, активність конкурентів в системі. Також 

впливають внутрішні фактори, до яких відносяться характеристики 
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виробничого процесу, процеси прийняття рішення в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища. Виникнення невизначеності 

диктується недостатністю і наявністю неповної інформації при 

прийнятті управлінського рішення.  

У зв'язку з цим виникає необхідність застосування певних нових 

інструментів управління, які сприятимуть реалізації наступного: - 

своєчасно здійснювати виявлення несприятливих ситуацій в процес 

функціонування транспортних систем; - правильно формулювати і 

здійснювати постановку цілей транспортних систем на всіх рівнях 

управління; - здійснювати діагностику причин, які викликали 

виникнення ситуації ризику і привели до отримання негативного 

результату; - здійснювати забезпечення інформаційної підтримки в 

процесі управління бізнес-процесами в транспортних системах; - 

формувати прогноз зміни економічного становища систем в процесі 

впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища або прийняття 

певних управлінських дій. Для вирішення завдань розглянутих вище 

сучасний процес управління системами повинен включати 

використання сукупності інструментів контролінгу.  

На сучасному етапі господарювання транспортних систем все 

більш частим є використання елемента управлінського обліку - 

контролінгу, яка виникла на стику таких наук як: економічний аналіз, 

планування, управлінський облік і менеджмент. Застосування 

інструментів контролінгу в транспортних системах дозволяє перевести 

управлінський процес на якісно новий рівень. Застосування контролінгу 

в транспортних системах дозволяє проводити моніторинг показників 

діяльності підприємства і на його основі здійснювати вдосконалення 

функціонування систем, а також підвищувати його 

конкурентоспроможність.  

Наприклад, на основі аналізу інформації, яка міститься у 

виробничій програмі транспортних систем, що встановлює якість, вид, 

кількість продукції, що випускається в одиницю часу продукції, 

застосування інструментів контролінгу дає можливість визначення 

оптимальної потреби підрозділів і системі в цілому в ресурсах і робочій 

силі. Також однією з функцій контролінгу логістики є оптимізація 

процесів управління діяльністю транспортних систем на основі аналізу 

використовуваних моделей управління запасами або розробки нової 

моделі управління запасами. При цьому дослідження застосовуваної в 

системі моделі управління запасами з позиції контролінгу передбачає 

визначення оптимальної послідовності процедур постачання та 

поповнення запасів, яка забезпечує формування мінімальних сумарних 

витрат, пов'язаних з поставками ресурсів в транспортних системах, їх 



227  

зберіганням і втратами в системах у зв'язку зі збитками внаслідок 

незадоволеного попиту . 

Таким чином, необхідно відзначити, що застосування інструментів 

контролінгу в транспортних системах дає можливість проведення 

всебічного аналізу функціонування систем і вироблення оптимальної 

стратегії транспортних систем в усіх напрямках його діяльності. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. А. Лямзін  

Research Adviser: А. Lyamzin, Ph.D. Associate Professor 

 

SCRUM МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЕФЕКТИВНІСТЮ ТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 А.П. Сизко,  студентка гр. ОМП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
  

SCRUM MECHANISM AS AN INTEGRATED SYSTEM OF 

MANAGING EFFICIENCY BY TRANSPORT ENTERPRISES 

A.P. Sizko, student of the ОМП-19-M group, PSTU 

 

Транспортні перевезення є привабливим напрямком діяльності, але 

по-справжньому прибутковими вони стають тоді, коли управління 

транспортною компанією побудовано системно. Поки керівник і кілька 

безпосередньо підпорядковуються йому співробітників складають весь 

персонал компанії, управляти нескладно. 

Але чим більше співробітників і тим більше складових систем, тим 

стає важче. Коли система складна і складові знаходяться в різних 

регіонах (а у випадку з логістичними компаніями зазвичай так і буває), 

потрібно контролювати бізнес-процес перевезення вантажів на всіх його 

етапах. Наскрізний "від і до" бізнес-процес включає в себе всі стадії, 

починаючи від отримання заявки клієнта і закінчуючи доставкою на 

його склад потрібної продукції 

Досвід показує, що зазвичай керівники і диспетчери стикаються з 

наступними проблемами в прагненні вибудувати ефективну роботу: 

1. Падає продуктивність праці. Якщо у одного співробітника 

з'являється багато функцій або одна функція розподіляється на різних 

співробітників, то не дивно, що хтось постійно нічого не встигає, а 

хтось майже нічого не робить. З'являються додаткові проблеми: як 

знайти відповідального за це питання, до кого звернутися, якщо 

конкретний фахівець недоступний. На тлі цього транспортні бізнес-

процеси в компанії загальмовуються, відбуваються затримки, що 

позначається на репутації. 

2. При такій плутанині важко впроваджувати нові рішення на 

основі інформаційних систем, які могли б допомогти в оптимізації 
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бізнес-процесів транспортної компанії. Логістичний ринок відрізняється 

швидким ростом, швидкими змінами і потужною конкуренцією. 

Потрібно або бути в тренді, або готуватися до того, що конкуренти 

будуть обганяти. 

3. Сьогодні ключ до збільшення попиту на послуги - давати клієнту 

більше, ніж здатні дати конкуренти. Це називається збільшенням 

цінності послуг компанії. Але якщо не модернізувати бізнес-процеси 

транспортної логістики, то зробити крок вперед (наприклад, 

запропонувати ще більш швидку доставку) буде складно через затримки 

і проблем, про які сказано вище. 

Для вирішення перерахованих проблем зараз часто застосовують 

Scrum механізм. 

Скрам (Scrum – бійка, бійка за м'яч в регбі) – це підхід, в рамках 

якого можливо вирішити складні адаптивні проблеми, і в той же час 

продуктивно і з застосуванням творчого підходу розробити продукт 

найвищої якості. Скрам є: легким; простим в розумінні;  надзвичайно 

складним в оволодінні 

Скрам це процесний підхід, який використовується для 

комплексного управління процесом розробки продукту з початку 90-х. 

Скрам не є процесом або технікою розробки продуктів; це скоріше 

підхід, в рамках якого можливе застосування різноманітних процесів і 

технік. Скрам показує відносну ефективність вашого способу 

управління продуктом і практиками розробки, і завдяки скрам ви 

можете їх поліпшити. 

Таким чином, процесне управління засноване на Scrum механізмі – 

стрижень сучасного управління, проте він повинен розглядатися тільки 

разом із багатьма іншими визначальними факторами: структурними, 

фінансовими, кадровими. 

Формування системи ефективного управління сучасними 

організаціями – одна з найбільш актуальних проблем, що стоять перед 

сучасним динамічним менеджментом. До числа найбільш передових 

методів побудови систем ефективного управління відноситься 

процесний підхід, що полягає у виділенні в організації мережі процесів, 

формуванні адекватного цілям бізнесу ландшафту процесів і управлінні 

цими процесами. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. М. Помазков  

Research Adviser: M.Pomazkov, Ph.D. Associate Professor 
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BIG DATA – ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

О.Ф. Василянська, студентка гр. ОМП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ»  
 

BIG DATA – INFORMATION MECHANISM FOR IMPROVING THE 

EFFICIENCY OF TRANSPORT SYSTEMS 

O. F. Vasilanska, student of the ОМП-19-M group, PSTU 

 

На сьогоднішній день інформація розширюється з геометричною 

прогресією за рахунок розвитку технологій в цій галузі і появи нових 

пристроїв. Однак обробка цих даних ставить все нові завдання перед 

дослідниками, так як в переважній більшості вони є неструктурованими 

і хаотичними. Це призвело до появи нового напряму Big Data, в рамках 

якого формуються підходи до дослідження великих обсягів даних для 

виявлення шаблонів і розкриття нової інформації. В рамках бізнес-

процесів найбільш успішним і перспективним напрямком є 

використання даних технологій в рамках логістістичних процесів 

компаній. У зв'язку з цим на підставі емпірічного вивчення життєвого 

досвіду зарубіжних і українських компаній в даній області 

систематизовано найбільш успішні приклади, коли технологічні 

нововведення в області Big Data дозволили компаніям принципово 

збільшити ефективність їх діяльності. В результаті було виділено п'ять 

найбільш успішних напрямків в галузі транспортної логістики: 

маршрутизація товарів і транспортних засобів; планування оперативної 

потужності компаній, аналіз ступеня задоволеності клієнтів, планування 

бізнес-попиту. В рамках проведеного аналізу автори не тільки фіксують 

появу нових специфічних трендів і інформаційних рішень в даній 

області, а й роблять акцент на тому, як використання певних технологій 

в області Big Data сприяло підвищенню ефективності роботи компанії в 

цілому. Разом з тим, незважаючи на досягнення в області технологічних 

і методологічних аспектів великих даних, існує великий 

невикористаний потенціал в цій галузі для українських компаній, 

нерозкриття якого може привести до ослаблення їх позицій вже в 

найближчому майбутньому в висококонкурентних галузях. 

На закінчення необхідно відзначити, що на практиці існують 

численні перешкоди в області реалізації рішень в Big Data. В першу 

чергу, до них можна віднести низьку якість даних, конфіденційність 

деяких з них і складну технічну здійсненність. Але, на наш погляд, в 

довгостроковій перспективі ці перешкоди відійдуть на другий план, 

оскільки перед очима завжди буде саме досвід їх успішного 

застосування, який перетворив Google, Amazon, Facebook і eBay в 

лідерів інформаційного ринку. Зараз проривні рішення в області Big 
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Data зосереджені саме в логістиці, так як там в них виникла найбільша 

потреба. Досягнення в галузі технологічних і методологічних аспектів 

великих даних забезпечують великі переваги в секторі логістики. Існує 

великий невикористаний потенціал для поліпшення операційної 

ефективності, набуття досвіду роботи з клієнтами і створення нових 

бізнес моделей. 

Цей матеріал ілюструє потенціал рішень в логістичній сфері і 

доводить, що Big Data вже стала рушійною конкурентної силою в 

висококонкурентних галузях, але крім технологічних змін неминучим 

супутником ефективного впровадження Big Data повинні бути і 

організаційні зміни. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. М. Помазков  

Research Adviser: M.Pomazkov, Ph.D. Associate Professor 

 

УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ МІСЬКИХ ВУЛИЧНО-

ДОРОЖНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ КРИЗИ ТРАНСПОРТНИХ 

ПЛОЩ 

 Ковальчук К.В. гр. ОМП-19-М, ПДТУ 
 

MANAGEMENT OF FUNCTIONALITY OF URBAN ROAD 

NETWORKS IN THE CONDITIONS OF THE TRANSPORT AREAS 

CRISIS 

Kovalshuk K.V. student of the ОМП-19-M group, PSTU 

 

Необхідність концептуалізації теорії транзитного потенціалу 

транспортних площ має велике практичне значення для вирішення 

завдань в області розвитку транспортно-технологічної інфраструктури. 

Методологічні розробки з даної проблеми можуть бути використані в 

якості основи при формулюванні пріоритетних напрямків транспортної 

політики, що забезпечує розвиток транзитного потенціалу транспортної 

системи Приазов'я в цілому та м. Маріуполя зокрема, а також при 

формуванні системи програмних заходів, безпосередньо пов'язаних з 

реалізацією найважливіших проектів розвитку інфраструктури . 

Під транзитним потенціалом транспортної системи розуміється її 

здатність забезпечувати високий рівень пропускної здатності 

транзитних потоків вантажів у міжнародному сполученні. Розвиток 

транзитного потенціалу транспортної системи залежить від наступних 

факторів: геоекономічні - розташування території щодо глобальних 

економічних центрів; геополітичні - стабільність міжнародних відносин 

і безпеку транспортних коридорів; інфраструктурні - висока пропускна 

здатність транспортної мережі і пунктів взаємодії видів транспорту; 

технологічні - використання без перевантажувальних технологій і 
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логістичного сервісу. 

Потреба в розвитку транспортної інфраструктури промислових сіті 

районів продиктована необхідністю постійного зростання обсягу 

транспортних послуг, підвищення надійності, безпеки і якості. Однак зі 

зростанням автомобілізації проявляється ряд істотних проблем: 

зростання кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП); токсичні 

викиди, шум; низькі швидкість руху; затори в години «пік»; великі 

втрати часу для учасників руху; перевищенні пробігу, висока витрата 

палива; збільшення сумарних експлуатаційних витрат на автомобільні 

перевезення та ін. В першу чергу, зазначені недоліки проявляються в 

місцях концентрації транзитних транспортних потоків на ділянках 

мережі промислових сіті районів, що функціонують в режимах, 

близьких до пропускної спроможності. З огляду на стохастичну 

природу транзитних транспортних потоків, динамічність зміни його 

характеристик в часі, велику складність представляє процес оцінки 

потенціалу системи «транзит» на транспортної мережі промислових сіті 

районів. 

Питанням розвитку транзитного потенціалу транспортних систем 

присвячені роботи О. В. Білого, Л. Б. Миротина, К. І. Плужникова, Е. Г. 

Ефимової, С. М. Резер, Р. Н. Паршиної, А. А. та ін . Термін «транзитний 

потенціал транспортних систем» прийшов в науку з практики і 

привернув увагу фахівців транспорту в зв'язку з ростом міжнародних 

перевезень. В даний час існує визначення міжнародного транзиту - це 

переміщення через територію країни між двома митними пунктами її 

митного кордону вантажів третіх країн під контролем митних органів 

без справляння митних зборів, податків і без застосування до товарів 

заходів державної економічної політики. Визначення поняття «транзит 

промислових сіті районів» в даний час відсутня. 

Відсутність механізмів, що визначають транзитний потенціал 

промислових сіті районів, призвело до втрати можливості оперативного 

управління транзитними транспортними потоками у великих 

муніципальних районах. Все це призвело до зниження порога 

екологічної та техногенної безпеки міських і промислових 

транспортних систем, що знаходяться в постійному «конфлікті» стоять 

перед ними цілей і завдань. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. А. Лямзін 

Research Adviser: А. Lyamzin, Ph.D. Associate Professor 
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СЕКЦІЯ: ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

В.О. Нечипоренко, ст. гр. ПТ-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

У зв'язку зі збільшенням обсягів перевезення вантажів одним із 

пріоритетних завдань для Управління залізниці є підвищення 

пропускної спроможності залізничних станцій, прискорення просування 

вагонопотоків і, відповідно, збільшення швидкості доставки вантажів. 

Для вирішення зазначених завдань потрібна повсюдна автоматизація 

технологічних процесів, пов'язаних з обробкою даних про проходження 

вантажних складів на вузлових залізничних станціях. 

Зокрема, з проблемою ідентифікації номерних знаків рухомого 

складу стикаються залізничники і обслуговуючий персонал при 

проведенні численних операцій як при прийманні вагонів, так і в 

технологічному процесі матеріалоруху на підприємстві, що вимагає 

удосконалення процесу обробки інформаційних характеристик 

рухомого складу і урізання людського фактора при проведенні подібних 

операцій. 

Одним з основних елементів процесу перевезення вантажів 

залізничним транспортом в даний час є операція комерційного огляду 

вагонів на шляху прямування на пунктах комерційного огляду (ПКО). 

Важливим є факт необхідності швидкодії на станціях переробки 

масових вагонопотоків, якими є станції металургійних підприємств з 

приймання вантажів з зовнішньої мережі на етапі постачання 

виробництва вихідною сировиною. Таким сучасним комплексом є 

автоматизована система комерційного огляду поїздів і вагонів – 

АСКОПВ. 

Система АСКОПВ призначена для: 

 - візуального контролю і реєстрації стану вагонів і вантажів (на 

відкритому рухомому складі) на ходу поїзда, а також стану відкритого 

рухомого складу в частині очищення і якості кріплення вантажів; 

- контролю габаритів вантажів на рухомому складі в процесі їх 

руху; 

- забезпечується можливість візуальної оцінки стану люків цистерн 

на предмет наявності пломб; 

- перевірки правильності розміщення і кріплення вантажу на 

відкритому рухомому складі, наявності залишків вантажу, реквізитів 

кріплення і визначення ваги кожного вагона. 

Система забезпечує автоматичний контроль зонального габариту 
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навантаження по дев'яти зонах, основного габариту навантаження по 

двом зонам і максимального по ширині габариту рухомого складу за 

двома зонами. 

При огляді за допомогою системи АСКОПВ виявляються 

комерційні несправності, які загрожують безпеці руху поїздів і 

схоронності вантажу, що перевозиться, перевіряється правильність 

розміщення та кріплення вантажу на відкритому рухомому складі, 

справність дахів вагонів і цистерн, наявність залишків вантажу і 

реквізитів кріплення. 

Іншим важливим елементом технології роботи станцій є контроль 

відповідності інвентарних номерів вагонів прийнятого складу телеграмі 

- натурному листу (ТГНЛ). Для оптимізації цього процесу на станціях 

вже сьогодні впроваджується автоматизована система контролю 

інвентарних номерів вагонів (АСКІН). 

Впровадивши систему АСКОПВ можна істотно заощадити 

грошовий бюджет залізниці шляхом скорочення штату приймальників, 

які здійснюють комерційний огляд поїздів. 

Впровадження системи АСКОПВ дозволить скоротити кількість 

приймальників з 3 чоловік до 2, тим самим скоротивши штат з 15 до 10 

осіб. 
Роботу виконано під керівництвом к.т.н, доц. Воропай В.С. 

 

МАГНІТНА ЛЕВІТАЦІЯ НА ТРАНСПОРТІ 

І.А. Ленський, ст. гр. ПТ-18-У, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Транспорт є однією з найважливіших складових розвитку сучасної 

цивілізації. Соціальні та економічні потреби суспільства постійно 

зростають. Обсяги перевезень пасажирів і вантажів збільшуються і 

разом з ними ростуть вимоги до швидкості транспортних засобів. 

Попит народжує пропозицію. Таким пропозицією стає транспорт 

на основі магнітної левітації. Суть магнітолевітаційної технології 

полягає в тому, що транспортний засіб за рахунок електромагнітної 

взаємодії активної колійної структури і бортового силового обладнання 

зависає над дорожнім полотном і рухається над ним завдяки тяговому 

лінійному електродвигуну. Магнітолевітаційний транспортний засіб: 

• не потребує механічної системі «колесо-рейка», і тому рухається 

без шуму і вібрацій; 

• не потребує електричного контакту, і тому немає зносу контактів, 

втрат енергії і старіння електропровідних матеріалів контактної мережі; 

• витрачає вдвічі менше електроенергії, оскільки силове живлення 

подається тільки на ділянки колійної обмотки, які безпосередньо 
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знаходяться в зоні рухомого складу. 

За рахунок цих властивостей магнітолевітаційний транспорт при 

розрахунку вартості життєвого циклу має суттєво кращі показники, ніж 

традиційний залізничний транспорт. 

Питомі витрати енергії магнітолевітаційного транспортного засобу 

на порядок менше, ніж у автомобіля. Експлуатаційні витрати 

магнітолевітаційного транспорту малі в зв'язку з тим, що ККД тягового 

лінійного синхронного двигуна становить ~90%. 

Окупність магнітолевітаційного транспорту, призначеного для 

перевезення вантажних контейнерів, може скласти 5 років проти 25 

років у разі перевезення пасажирів. Разом з тим, на відміну від 

залізниці, магнітолевітаційні траси за своєю природою однаково 

придатні для руху пасажирських і вантажних потягів. 

Дана технологія призначена для створення екологічно чистого, 

малошумного, безпечного, багатофункціонального наземного і 

підземного транспорту, котрий не залежить від кліматичних і погодних 

умов експлуатації з магнітодинамічною (синонім: електродинамічною) 

левітацією, що забезпечується на стоянках, ділянках розгону і 

гальмування, а також на всіх режимах руху зі швидкостями аж до 

1000 км/год. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Жилінкова О.О. 

 

ПРОЄКТ УДОСКОНАЛЕННЯ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ СТАНЦІЇ 

«КОНВЕРТЕРНА» 

Р.Д. Чучмай, Д.О. Шуба, ст. гр. ПТ-19-1, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Киснево-конвертерне виробництво (цех) - виплавка сталі в 

сталеплавильних агрегатах-конвертерах шляхом продування рідкого 

чавуну повітрям або киснем. Перетворення чавуну в сталь відбувається 

завдяки окисленню киснем домішок (кремнію, марганцю, вуглецю та 

ін.), що містяться в чавуні і подальшого видалення їх з розплаву. 

Транспортне обслуговування киснево-конвертерного цеху (ККЦ) 

одного з металургійних підприємств м. Маріуполь здійснює станція 

«Конвертерна». На даній станції відбувається прийом поїздів (груп 

вагонів) з сировиною, відправлення поїздів (груп вагонів) зі стальними 

злитками (слябами), маневрові та ін. роботи. Відвантаження готової 

продукції ККЦ – слябів здійснюється безпосередньо на транспортно-

обробному відділенні (ТОВ). 

При відвантажені готової продукції (товарних і передільних слябів) 

і обслуговуванні вантажного фронту ТОВ ККЦ виникають наступні 

проблеми: 
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1) колійний розвиток парку ТОВ не дозволяє виконувати 

маневрову роботу двома локомотивами; 

2) недостатня пропускна спроможність горловини станції 

конвертерної внаслідок того, що при обслуговуванні ТОВ, відділення 

сипучих матеріалів і феросплавів, скрапного відділення, операції з 

прийому і відправлення поїздів, маневрові роботи використовується 

один стрілочний перевід (СП). 

Збільшення продуктивності ККЦ на 20%, яке планується в 

майбутньому, не можливе при існуючому колійному розвитку станції 

«Конвертерна». Тому нижче наведено 5 варіантів модернізації. 

1) облаштування з'їзду між 67 і 61 СП (стрілками); 

2)  модернізація за 1 варіантом з прокладкою додаткової колії 

довжиною 400 м; 

3) перенесення СП 69 на 25 колію; 

4) перенесення СП 69 на 25 колію, а також облаштування 2-х з'їздів 

між 67 і 69 СП і перед світлофором М101; 

5) облаштування 2-х з'їздів: у вузькій частині горловини станції 

«Конверторна» (СП13), між 67 і 61 коліями). 

Необхідний спекр робіт і матеріалів на розширення ТОВ ККЦ 

включає: 6 ручних стрілочних переводів марки 1/7, 4 електрифікованих 

стрілочних переводи марки 1/7, 545 м залізничної колії. 

Наведені варіанти модернізації колійного розвитку станції 

Конвертерна» забезпечить збільшення продуктивності ТОВ ККЦ на 

1500 т слябів на добу. При цьому буде забезпечений значний 

економічний ефект, а термін окупності буде відповідати нормативному 

значенню. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Жилінкова О.О. 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

МАНЕВРОВИХ РОБІТ 

М.О. Авакян, ст. гр. ПТ-19-1, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Маневрова робота є найважливішою складовою частиною 

технології роботи станції. Від її організації та методів виконання 

залежить якість роботи станції в цілому. Маневрова робота на станціях 

значно впливає на перевізний процес і в значній мірі визначає його 

ефективність, істотно впливаючи на економіку перевізного процесу. 

Спочатку маневрова робота по розформуванню составів і напрямку 

відчепів на колії, що відповідатимуть їхнім призначенням, 

здійснювалася, як правило, на горизонтальних коліях, що розходяться 

віялоподібно від одного загального (витяжного) шляху за допомогою 
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стрілочних переводів. 

Раніше цей процес здійснювався методом осаджування, потім 

стали застосовувати підштовхування. При цьому групи вагонів 

(відчепи) відчіплювалися від составу підштовхуванням маневровим 

локомотивом, а потім, після загальмування цього локомотива, відчепи 

відділялися від нього і рухалися за інерцією по приготованим 

маршрутами. 

У США на станціях Іст-Детройт, Хоторн, Пекертон і інших 

застосовувалися маневри за допомогою жердини, використовуваного в 

якості важеля. 

Відразу виникло питання про можливість використання сили 

тяжіння при русі вагонів на ухилі. Вперше цей вид маневрової роботи 

був реалізований в 1846 р в Німеччині на сортувальній станції Дрезден-

Фрідріхштадт, розташованої на суцільному ухилі. 

У 1863 р така станція була споруджена у Франції (Сен-Етьєн), в 

1873 р. - в Англії (Едж-Хілл). У США деякі станції або окремі їх парки 

також споруджувалися на ухилі, наприклад такими були станції 

Гринвиль, Логанспорт, Шерідан. На таких станціях маневри 

здійснювалися «самопливом» - під дією сили тяжіння вагонів. 

Гальмування вагонів здійснювалося ручним гальмом вагона або 

підкладенням під рухомий вагон різного типу упорів. Робота з 

удосконалення гальмівних засобів привела до створення в 1857 р в 

Німеччині пристрої, що відрізняється компактністю, універсальністю та 

ефективністю, який знайшов згодом широке розповсюдження на всіх 

сортувальних станціях світу. Цим пристроєм з'явився ручний 

гальмівний башмак, що укладається на рейку перед рухомими вагонами 

і має значний гальмівний вплив при наїзді на нього колеса. 

Одним з таких башмаків, який пізніше став застосовуватися і в 

Росії, був німецький башмак системи Бюссінг (одно- і двобортний). 

Добре зарекомендували себе також башмаки системи Шіренко і деякі 

інші конструкції. 

Гальмові башмаки спочатку використовували тільки для повної 

зупинки вагонів. Поступово потрібно зробити так, щоб вагон міг 

знизити свою швидкість до певного значення і потім рухатися далі. 

Виконати вказану вимогу вдалося в результаті винаходу на початку 

1900 р так званих башмакоскидачів. Застосування башмакоскидачів 

істотно підвищило надійність регулювання швидкості руху вагонів. 

Поворотним моментом у розвитку маневрової роботи стало 

застосування сортувальних гірок, що визначило технологію переробки 

вагонопотоків на багато десятиліть вперед. 

Першими станціями з сортувальними гірками були: в Німеччині 
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Шпельдорф (1876 р.), у Франції Терр-Нуар (1888 р.) У Росії перша гірка 

була споруджена на станції Ртищево в 1889 р. Застосування 

сортувальних гірок дозволило усунути основний недолік похилих 

витяжок - необхідність розчіплювати вагони на ухилі, використовуючи 

для цього ручні гальмівні засоби. На сортувальній гірці для цієї мети є 

насувна частина, розташована, як правило, на підйомі. Відцеп, 

досягнувши при насуванні вершини насувної частини гірки, 

відривається від складу і під власною вагою скочується вниз по 

спускний частини гірки. 

На початку 1900-х р.р. створюються і перші зразки ряду нових і 

важливих для організації маневрової роботи пристроїв. 

У 1914 р. на станції Герне (Німеччина) був здійснений 

автоматичний переклад стрілок. У США на двосторонній станції 

Потомак стрілки гіркової горловини були обладнані 

електропневматичними приводами, керованими з гіркових постів. 

Якісно новий стрибок у справі механізації гірок пов'язаний з 

розробкою вагонних сповільнювачів балочного типу, знайшли 

найширше розповсюдження. Першим з них став сповільнювач Фрелиха 

в Німеччині (1913-1914 р.р.), що забезпечує зниження швидкості 

рухомих вагонів притисненням балок до бічних поверхонь коліс. Потім 

протягом порівняно короткого часу були створені найрізноманітніші 

конструкції сповільнювачів (пневматичні, гідравлічні, 

електродинамічні), а згодом - з гумовим робочим органом у вигляді 

окремих точкових елементів і т.д. Відомо понад 100 типів 

сповільнювачів, але основними з них є балочні, які легко пристосувати 

до різних умов гальмування вагонів на гірках. 

На Заході застосовуються вагоноосажівателі. У Німеччині вони 

складаються з чотиривісних візків, що переміщуються вздовж шляху 

тяговим канатом, які управляються дистанційно. У США 

використовують більш потужний, дистанційно керований 

вагоноосаджувач, штовхачі якого впливають на осі вагонів. Зусилля при 

дії штовхача на вісь досягає 18 т і дозволяє пересувати до 45 вагонів. У 

Великобританії застосовуються канатні вагоноосаджувачі «Рольтуг», 

що забезпечують пересування вагонів вагою 600 т на відстань 200 м і 

розстановку вагонів на шляхах з точністю до 0,1 м. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Жилінкова О.О. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ 

ВАНТАЖІВ У МОРСЬКИЙ ПОРТ 

О.Г. Золотніцька, ст. гр. ПТ-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Для доставки вантажів у ДП «Маріупольський морський 

торговельний порт» (ДП «ММТП») використовується залізничний, 

морський і автомобільний транспорт. Загальний річний обсяг 

перевезень в даний час складає до 15 млн. т і більш, з них приблизно 

3,5-4,0 млн. т вантажів перевозиться автомобільним транспортом 

Автоперевезення здійснюються автотранспортними засобами 

повною масою 25-40 т і більше. До порту в наявності є тільки один 

під’їзд, тому більша частина автоперевезень проходить по міських 

дорогах і вулицях. Крім того, у під'їзної дороги обмежена ширина, а 

також вона має малу пропускну здатність. 

В результаті цього, великовантажний автотранспорт завдає 

серйозної шкоди інфраструктурі міста, через що виникають і зростають 

різноманітні економічні втрати. Без кардинального вирішення проблеми 

величина економічних втрат буде зростати. 

Розглянутий морський порт переробляє наступні вантажі: метали 

всіх сортаментів і профілів, сірка комова і гранульована, труби великого 

і малого діаметра, вугілля, кокс, руди різні, глина, каолін, добрива всіх 

видів, мазут, обладнання, зернові насипом, продовольчі вантажі всіх 

найменувань, контейнерні, вантажі в пакетах та ін. 

Вантажопотоки автотранспорту, які надходять до морського порту 

(вхідні), а також вихідні характеризуються значними обсягами. Загальна 

річна величина обсягу перевезень досягає 2,5-3,0 млн. т. 

Вантажі автомобільного транспорту можна розділити на 4 основні 

групи: 1) металопродукція (сляби, товстий лист, рулони гаряче- і 

холоднокатаної сталі, листи гаряче- і холоднокатані в пачках, квадратна 

заготовка та ін.); 2) зернові вантажі (пшениця, соняшник та ін.); 3) 

рослинна олія; 4) контейнери. Параметри великовантажних автопоїздів 

відповідають нижче наведеним технічним характеристикам. 

Вантажопідйомність – 15-30 т, габаритна ширина - 2,5 м, габаритна 

довжина – 10-20 м та більше. 

За даними промислових підприємств і порту, співвідношення 

обсягів автомобільних перевезень за видами вантажу розподіляється 

наступним чином: металопродукція – 60-72%, зернові вантажі – 25-36%, 

рослинна олія – 5-8% і контейнери – 0,7-1,8%. 

Місцевість поблизу морського порту характеризується складним 

рельєфом, що оправдує облаштування похилого підйомника для 

удосконалення транспортної системи доставки вантажів. Нижній 



239  

майданчик, на яку необхідно спускати великовантажний автотранспорт, 

знаходиться на висоті приблизно 4 м над рівнем моря. Висота верхнього 

майданчика, на яку потрібно підводити автотранспорт з зовнішньої 

мережі, становить близько 60 м на відстані по горизонталі 400-500 м. 

Кут нахилу траси підйомника становить близько 20º. Мережа автодоріг 

та план місцевості морського порту дозволяє зробити автомобільний 

підхід практично без в'їзду на міську вулично-дорожну мережу. 

Застосування подібного підйомника дозволить практично повністю 

уникнути руху великовантажного автотранспорту на автомобільному 

під'їзді до порту. Це багатократно збільшить пропускну спроможність 

автомобільних доріг міста, буде сприяти їх збереженню та збереженню 

загальної міської інфраструктури, поліпшить екологічну обстановку, а 

також безпеку руху. 

Запропонована нова транспортна система доставки вантажів 

автомобільним транспортом у морський порт з використанням 

автомобільного похилого підйомника дозволить значно зменшити 

збитки, підвищити безпеку руху, зберегти міську інфраструктуру, 

поліпшити екологічну ситуацію. 

Приблизні розрахунки збитків, витрат і втрат показали, що річний 

економічний ефект склав приблизно більш 200 млн. грн., а строк 

окупності будівництва – 2,5 роки. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Жилінкова О.О. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗМОРОЖУВАННЯ 

МАСОВОЇ СИРОВИНИ В ГАРАЖАХ РОЗМОРОЖУВАННЯ НА 

МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

А.В. Дженчако, ст. гр. ПТ-19-1, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Близько 70% вантажів, що надходять на металургійне 

підприємство, становлять сипучі матеріали: вугілля, кокс, залізна руда, 

вапняк і ін. В зимовий час під впливом низьких температур і підвищеної 

вологості сипучі вантажі змерзаються, утворюючи монолітну масу, в 

якій окремі частинки вантажу не тільки щільно з'єднані між собою, а й 

примерзають до днища і стінок вагона. Повернення властивостей 

сипучості таким вантажам є однією з найбільш актуальних завдань в 

організації робіт з розвантаження насипних вантажів на вантажних 

станціях підприємств.  

В даний час багато металургійних підприємства застосовують 

гаражі розморожування, в яких здійснюється тепловий вплив на  

вантаж, який змерз. Нагрівання вагонів на основі конвективного 

теплообміну характеризується загальними недоліками: складністю 
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конструкції і організації рівномірної подачі тепла до вантажу, 

підвищеною витратою теплоносія, тривалим часом розігріву, що 

спричиняє значні втрати в цьому процесі. 

Тому для підвищення експлуатаційних показників розморожування 

вантажів у транспортно-вантажному комплексі пропонується метод 

розігріву вагонів з сипучими вантажами, на основі заміни конвективних 

гаражів розморожування, що використовують в якості теплоносія 

природний газ, на альтернативні джерела нагріву (гаражі з 

інфрачервоними нагрівачами). Основний принцип роботи 

інфрачервоних панелей - це спрямована дія променів на задану точку 

для її швидкого нагріву. 

Система програмного забезпечення для визначення часу розігріву 

вантажів в гаражах розморожування ґрунтується на тривалості 

транспортування вантажів, температурі навколишнього середовища, 

фізико-механічних властивостей і вологості вантажів. 

Запропонований метод включає автоматичний контроль і 

управління технологічним процесом розігріву вантажів в вагонах, який 

передбачає, що після досягнення заданої температури панелі 

відключаються автоматикою. Температура вимірюється безконтактними 

датчиками (пірометрами) і контролюється на кожному вагоні, що з 

одного боку дозволяє зробити швидкий нагрів вагона і скоротити 

споживання енергії, а з іншого гарантує захист кожного вагона від 

перегріву. Як тільки температура знижується до заданого рівня, панелі 

знову включаються і такими циклічними включеннями, і виключеннями 

досягається необхідний час розігріву, при цьому скорочується витрата 

електроенергії. Так само це виключить ризики пошкодження 

лакофарбового покриття вагонів. Електроживлення панелей і 

регулювання потужності в залежності від температури вагонів з 

вантажами, що надходять в модуль здійснюється системою управління. 

Застосування інфрачервоних нагрівачів дозволить скоротити час і 

собівартість розморожування вантажів в вагонах в порівнянні з 

конвективними гаражами розморожування, виключити непродуктивні 

простої вагонів в очікуванні розігріву, штрафи і додаткову плату за 

користування вагонами, збільшити переробну спроможність гаражів і 

вагоноперекидачів. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Маслак Г.В. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ 

В УМОВАХ ДИНАМІКИ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

В.О. Нечипоренко, ст. гр. ПТ-19-1, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Вантажна станція, що обслуговує агломераційну фабрику, 

характеризується значним і досить стабільним вагонопотоком і виконує 

певний обсяг переробки вагонів зовнішнього прибуття. Ускладнення 

експлуатаційних умов роботи станції з впливом зовнішніх і внутрішніх 

факторів, які важко передбачити, призводить до деформації 

технологічної траєкторії процесу переробки вагонопотоків. Наслідком 

зазначеного є збільшення числа маневрових пересувань і тривалості 

міжопераційних очікувань. Крім того, що особливо важливо відзначити, 

виникає необхідність виконання станцією додаткової функції, - 

технологічного відстою вагонів зовнішнього парку з вантажем. 

Ефективна робота багатофункціональній вантажній станції, що має 

постійний вагонопотік, буде досягатися за рахунок забезпечення 

відповідності: величини фактичного обсягу транспортної роботи, що 

має місце при спільному виконанні необхідних функцій, і можливого 

обсягу транспортної роботи, що залежить від пропускної здатності 

станційних пристроїв, яка визначається компановочно-конструктивною 

схемою. 

Класифікація функцій вантажний станції, яка обслуговує 

аглофабрику металургійного комбінату, здійснюється на основі 

системного підходу. При цьому вантажна станція розглядається як 

системотехнічний комплекс, який в якості своєї головної функції 

виконує прийом, переробку і вивантаження маршрутів із сировиною. 

Аналіз процесу переробки при досить стабільному вагонопотоків і 

реалізації зазначених функцій дозволив встановити і позначити два 

найбільш характерних режиму роботи вантажної станції: «штатний» і 

«нештатний». 

У «штатному» режимі вантажна станція, реалізуючи основну 

функцію, здійснює переробку заданого вагонопотоку в плановому 

обсязі транспортної роботи, а також виконує додаткову транспортну 

роботу різного об'єму, пов'язану з реалізацією інших основних функцій і 

обумовлену імпульсивним впливом випадкових факторів. При цьому 

управління процесом переробки забезпечується методом 

диспетчерського регулювання. 

У розглянутих умовах завантаження технічних пристроїв станції 

зростає і періодично досягає максимуму нормативних значень. В 

результаті такого становища в «штатному» періоді тривалість процесу 

переробки вагонопотоків досить часто перевищує планові показники. 
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«Позаштатний» режим роботи станції при постійній величині 

вагонопотоків, має місце в періоди, коли реалізація основної функції 

супроводжується впливом в різному поєднанні декількох випадкових 

факторів. У зимовий період реалізація основної функції доповнюється 

комплексом операцій, пов'язаних з розігрівом змерзлого вантажу в 

гаражах розморожування. 

У зв'язку із зазначеним, необхідність виконання інших функцій 

призводить до істотного збільшення функціонального навантаження 

станції, яка трансформується в значний нерегульований додатковий 

обсяг транспортної роботи. При цьому зростає час зайнятості технічних 

пристроїв, завантаження яких досягає граничних значень, переробна 

спроможність вантажного станції повністю вичерпується і вона втрачає 

можливість виконувати свої функції. Істотно збільшується і тривалість 

переробки вагонів. У цих умовах станція змушена припинити прийом 

маршрутів з зовнішньої мережі, внаслідок чого мають місце затримки 

вагонів і на підходах до неї. 

Проведений функціональний аналіз на мікрорівні дозволив дати 

якісну оцінку значущості кожної функції і її відносної важливості для 

системи в цілому, а також виявити вузькі місця в конструктивно-

компоновочной схемою станції. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Маслак Г.В. 

 

ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ 

ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКА МЕТАЛУРГІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

М.Ю. Тимофєєнко, ст. гр. ПТ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

У сучасних виробничих умовах на металургійних підприємствах 

одним з основних видів технологічного транспорту залишається 

залізничний. Продуктивність і конкурентоспроможність основного 

виробництва в значній мірі залежить від технічної готовності 

транспорту забезпечити ефективне виконання перевізного процесу 

підприємства. 

Великою перевагою транспорту комбінату є наявність тепловозної 

тяги. Локомотиви експлуатованого парку комбінату поділяються на 

обслуговуючі вантажні, господарські, передавальні, вивізні, а також 

диспетчерські, маневрові і які виконують іншу роботу. Як приклад 

можна розглянути ПрАТ «ММК ім. Ілліча», локомотивний парк якого 

налічує близько 70 локомотивів різних типів. Згідно з характеристикою 

виконуваної роботи, всі локомотиви підприємства поділяються на 

маневрові і поїзні. На металургійному підприємстві найбільшу 

кількість, а саме 82%, складають локомотиви задіяні на маневрових та 
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маневрово-вивізних роботах. Парк тягового рухомого складу 

підприємства на 89% складається з маневрових локомотивів серій ТГМ і 

ТЕМ, а саме локомотивів наступних серій: ТЕМ-2, ТГМ-4 і їх 

модифікацій. 

Маневрові локомотиви підприємства працюють головним чином на 

малих швидкостях і з великою силою тяги. Їх використовують на 

станціях, пунктах навантаження і вивантаження, під'їзних коліях. Для 

промислових підприємств характерним в конструкціях локомотивів є 

низька конструктивна швидкість (до 50-55 км/год), а також можливість 

вписування екіпажу в криві малих радіусів (min=100 м, а у важких 

умовах 80 м). При всьому цьому коефіцієнт використання локомотива 

за часом на підприємстві становить 0,9. 

Аналізуючи умови роботи локомотивів і їх потужнісних 

характеристик на окремих станціях підприємства можна зробити 

висновок про те, що в середньому при транспортуванні навантажених 

вагонів тепловози ТГМ-4 і ТЕМ-2 використовуються на 58% і 57% 

відповідно, а при транспортуванні порожніх вагонів - на 26% і 24% 

відповідно. 

На підставі проведеної оцінки загальних експлуатаційних 

показників маневрових локомотивів встановлено, що більша частина 

рухомого складу практично вичерпала свій ресурс, при фактичному 

терміні служби від 25 до 40 років, локомотиви досягли не тільки 

морального, а й фізичного зносу, що загрожує серйозними технічними, 

економічними та екологічними наслідками. У наслідок цього витрати на 

утримання тягового рухомого складу по мірі його старіння при даній 

системі поступово збільшуються. 

Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Маслак Г.В. 

 

РОЛЬ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СОСТАВУ ПРИ 

ОБСЛУГОВУВАННІ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

З.Х.-Б. Курницький, ст. гр. ПТ-17-У, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Транспортне обслуговування перевезень сировини і матеріалів, що 

вимагаються для виробництва на металургійних підприємствах, має 

величезне значення. При відповідному рівні перевезень забезпечується 

безперебійна робота всіх цехів і підприємства в цілому. Роль транспорту 

зводиться не тільки до переміщення сировини, палива і продукції. Він 

активно впливає на весь процес виробництва, формування запасів 

сировини, палива і продукції у виробника і споживача. Крім того 

транспортні витрати безпосередньо впливають на ціну готової 

продукції. 
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Промисловий залізничний транспорт отримав великий розвиток і в 

цілому представляє складне господарство: мережа залізниць, що 

об'єднується в станції і вузли; рухомий склад, що складається з 

локомотивів і вагонів; безліч будівель і споруд. Курс на 

випереджальний розвиток технічних засобів залізничного транспорту 

забезпечив освоєння всезростаючих обсягів перевезень, безперебійне 

виконання вимоги основного виробництва в переміщеннях при 

поліпшенні якісних показників роботи транспорту. 

До вирішення проблем на транспорті в чорній металургії виходять 

з того, що підприємство, як єдине виробництво, не може функціонувати 

без переміщення сировини, напівфабрикатів, виробів від агрегату до 

агрегату, від цеху до цеху взаємопов'язаних безперервним режимом 

роботи в умовах гарячої технології, як чорна металургія не може 

функціонувати як єдина галузь, чи не буде забезпечено безперебійне 

переміщення сировини, матеріалів і предметів праці між 

підприємствами її численних підгалузей. 

В умовах роботи локомотивів при обслуговуванні виробничих 

об'єктів промислових підприємств визначаються основні їх 

експлуатаційно-технічні параметри: необхідна сила тяги, що 

реалізується тепловозом на розрахунковому ухилі залізничної колії і 

вазі маневрової подачі. Необхідна вага тягового засобу, при проведенні 

розрахунків становить в різних експлуатаційних умовах, становить не 

більше 15-25% від номінальних параметрів, а значить Зчіпний вага 

тепловозів в даних Умовах є надмірною. 

На основі аналізу світового досвіду застосування 

енергозберігаючих транспортних технологій пропонується технічне 

рішення про заміну використовуваних тепловозів на більш 

енергоефективний тягове засіб відповідно до техніко-економічного 

обґрунтування, що показує ефективність пропонованих заходів. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викл. Красуліна О.С. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ВАГОННОГО ПАРКУ УКРАЇНИ 

В.О. Квашук, ст. гр. 23, ДНЗ «МЦПТО» 
 

Однією з основних умов ефективної та якісної організації 

залізничних перевезень є наявність сучасного вагонного парку. Однак 

аналіз технічного стану свідчить про його значний моральний та 

фізичний знос. Основним питанням є пошук можливих шляхів 

поліпшення технічного стану існуючого вагонного парку на залізницях 

України. 

Основним ресурсом, який забезпечує ефективність господарської 

діяльності у сфері пасажирських і вантажних перевезень, є рухомий 
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склад. Саме тому дослідження його технічного стану є необхідною 

складовою прийняття рішень щодо розвитку залізничної галузі. 

Основною метою даної роботи є аналіз сучасного стану парку 

пасажирських вагонів. Результати. За 10 років в України було списано 

2377 пасажирських вагона, зокрема у 2013 році списано 545 

пасажирських, у 2014 році планується списати ще 283 вагона. Вік 

вагонів, які підлягають списанню, сягає від 29 до 44 років. Така ситуація 

склалася у зв’язку з систематичним невиділенням коштів в рамках 

Державного бюджету на оновлення парку вагонного рухомого складу. 

Водночас, придбано за цей же період виключно за кошти Укрзалізниці 

492 пасажирських вагона, а також 10 дев’ятивагонних електропоїздів 

виробництва Hyundai Rotem та 2 двоповерхових шестивагонних складів 

електропоїздів виробництва Skoda Vagonka. Стан пасажирського 

рухомого складу підійшов до критичної межі та потребує негайного 

оновлення. Загалом переважна кількість пасажирських вагонів з 

існуючого парку вже вичерпала свій нормативний строк експлуатації 

адже вони були побудовані ще у 1965-1991 роках. При цьому термін 

служби пасажирського вагону складає 28 років, впродовж яких один 

купейний вагон перевозить близько 220 тис. пасажирів, проходить в 

середньому 10 деповських та 5 капітальних ремонтів. Аналіз вікової 

структуру парку показав, що майже 44 % вагонів, вже вичерпали свій 

термін служби (28 років), але не виключаються з експлуатації, оскільки 

для формування повносоставних поїздів рухомого складу не вистачає. 

Середній вік пасажирського вагона становить близько 26 років. 

Висновки. Досить серйозною проблемою, з якою стикається 

керівництво Укрзалізниці, є визначення того, чи має вона внутрішні 

сили, щоб зберегти та покращити досягнуті об’єми пасажирських 

перевезень. За даними проведеного аналізу стан парку пасажирських 

вагонів дозволить втримувати конкуренцію з іншими видами 

транспорту ще приблизно 5 років, оскільки ступінь його зношеності 

складає 86 %. Тому зараз основною проблемою пасажирського 

господарства є оновлення парку пасажирських вагонів. 

Для України залізничний транспорт пріоритетний у перевезеннях 

вантажів. Його частка на транспортному ринку складає майже 84 % усіх 

перевезень без урахування обсягів транспортування вантажів 

специфічним видом транспорту трубопровідним. Перевозяться 

залізницями тисячі найменувань найрізноманітніших вантажів. При 

перевезеннях вантажів його продукцією є переміщення матеріальних 

цінностей (товарів, вантажів), а виробництво будь-якої продукції 

вважається завершеним, коли вона в схоронності доставлена в пункти 

споживання, що неможливо якісно виконати без справного рухомого 
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складу. 

До 2018 року вантажний вагонний парк «Укрзалізниці» (УЗ) був 

зношений більш ніж на 90%. Ситуацію вдалося трохи поліпшити за 

рахунок власного випуску в 2018 році 2,9 тис вагонів і закупівель у 

вагонобудівних заводів. 

В цілому в 2018 році в Україні всі учасники ринку 

вагонобудування реалізували 8,5 тис. нових піввагонів і 2,7 тис. нових 

зерновозів, з них на замовлення УЗ — 3,5 тис. тобто протягом 2018 року 

було введено в експлуатацію 11 тис. нових вантажних вагонів — 

рекордна кількість за останні п'ять років. 

1 травня 2019 року сукупний парк піввагонів «Укрзалізниці» і 

приватних власників становив близько 102 тис, з них Вік 44 тис вагонів 

— 26-40 років. Згідно конструкторської документації, термін 

експлуатації піввагонів - 22 роки, тобто 48% парку давно перевищили 

допустимий термін експлуатації. 

Наближається до критичної і ситуація із зерновозами. З 23 тис. 

вагонів 15 тис. – старше 26 років, що становить 65% від загальної 

кількості зерновозів. 

Вік решти парку також досить похилий. Середній вік окатишевозів 

— 22 роки при граничному терміні 15 років, цистерн — 31 рік при 

максимально можливих 32 роках, платформ-29 років при 32 

нормативних роках. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викл. Красуліна О.С., викл. 

вищої категорії, директор ДНЗ «МЦПТО» Яковлєвої Л.В. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО 

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 

М.О. Квашук, ст. гр. 23, ДНЗ «МЦПТО» 

 

Сьогодні міський електричний транспорт забезпечує перевезення 

населення в межах 54 міст України. В цілому до міського електричного 

транспорту в Україні відносять такі три види громадського транспорту – 

трамвай, тролейбус та метрополітен. Разом з тим, історично так 

склалося в нашій країні, що поряд з міським електричним транспортом 

високе соціально-економічне значення в забезпеченні комфортних умов 

для міського населення в пасажирських перевезеннях набув та не 

перестає утримувати й автомобільний (автобусний) пасажирський 

транспорт. 

Реальним конкурентом автомобільному громадському транспорту 

за своїми показниками швидкості та безпечності в Україні, як вже 

відбулося в інших більш розвинених країнах світу, з урахуванням 
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характеру забудови та обсягу міських перевезень міг би стати такий вид 

міського електротранспорту, як метрополітен. Перспективність його 

розвитку підкреслюється достатню популярністю, доступністю та 

зручністю застосування порівняно з іншими видами міського 

громадського транспорту, про що свідчить хоча б той факт, що 

функціонуючи сьогодні лише в трьох містах України – Києві, Харкові 

та Дніпропетровську – даний вид електротранспорту станом на 

01.01.2011 року вже займає 9,5% в загальній структурі міських 

пасажирських перевезень. Тому сьогодні, як і двадцять років назад, 

серед існуючих в Україні видів міського електротранспорту найбільше 

розповсюдження набули трамвайний та тролейбусний, частка яких на 

ринку міських пасажирських послуг в Україні на кінець 2010 року 

відповідно складала 15,2% та 26,25%. 

В останні десятиліття в містах України спостерігаються процеси, 

що призводять до істотного ускладнення керування транспортним 

комплексом (падіння обсягів пасажироперевезень, насамперед 

наземним міським електротранспортом (ГЕТ), поява численного 

пільгового контингенту пасажирів, стрімка автомобілізація, відсутність 

координації між видами транспорту і розвитком продуктивних сил). 

Відбувається «згортання» системи екологічного наземного ГЕТ: 

демонтуються трамвайні колії, ліквідуються депо. 

Протягом 2006–2010 років у цілому по Україні спостерігається 

суттєве зменшення кількості перевезених пасажирів трамвайним 

транспортом, зокрема з 1083 млн. пасажирів у 2006 році до 714 млн. 

пасажирів у 2010 році (або на 34,07%). У цілому в більшості областей 

України простежується стійка тенденція зниження обсягів транспортної 

роботи трамвайних господарств, серед яких, зокрема, особливо слід 

виділити місто Київ, Харківську, Сумську, Львівську, Запорізьку, 

Вінницьку та Дніпропетровську області. При цьому слід відзначити, що 

в таких регіонах як Житомирська область та місто Київ скорочення 

обсягів роботи трамвайних господарств протягом останніх двох-трьох 

років є настільки стрімким та вагомим, що в подальшому збереження 

подібної тенденції може поставити під загрозу повне забезпечення 

вказаних регіонів даним видом міського електричного транспорту. 

Дане явище не вдалося суттєво змінити та покращити й у 

результаті незначного, але систематичного оновлення парку рухомого 

складу підприємств міського електротранспорту протягом усього 

аналізованого періоду. В цілому за 2006–2010 років для трамвайних та 

тролейбусних господарств відповідно було придбано 131 вагон та 404 

машини. Це, згідно з даними табл. 3, станом на 01.01.2011 року 

відповідало значенням коефіцієнтам оновлення рухомого складу 
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відповідно для трамваїв та тролейбусів – 0,83 та 0,28. Також слід 

зазначити, що в цілому дана ситуація не сприяла й суттєвому 

покращенню загального технічного стану рухомих одиниць підприємств 

міського електротранспорту, середній вік яких для трамвайних 

господарств на початку 2011 року перевищував 25 років при терміні 

служби вагона 20–23 роки та відповідно для тролейбусних господарств 

– 17 років при терміні служби машини 15–17 років. 

Підвищення фізичного зносу вагонів та машин українських 

підприємств міського електротранспорту внаслідок наднормативного 

використання одиниць рухомого складу, систематичне несвоєчасне 

виконання планів поточного та капітальних ремонтів трамваїв і 

тролейбусів через відсутність достатнього обсягу коштів при 

одночасному зниженні пасажирообороту на обох видах міського 

транспорту призвели до того, що наприкінці 2010 року коефіцієнт 

випуску транспорту на лінії не перевищував відповідно 56,3% для 

трамвайних господарств та 62,0% – для тролейбусних. Додатковою 

причиною загострення даної ситуації також можна вважати наявність 

недокомплектованості рухомого складу трамвайно-тролейбусних 

господарств України водійськими кадрами та кондукторами, що також 

сприяло неповному та недостатньо ефективному використанню усіх 

наявних на підприємствах потужностей та можливостей. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викл. Красуліна О.С., викл. 

вищої  категорії, директор ДНЗ «МЦПТО» Яковлєвої Л.В. 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ 

А.Р. Коробкін, ст. гр. 23, ДНЗ «МЦПТО» 

 

Транспортна система України забезпечує зв’язки між галузями, 

підприємствами, регіонами країни, зарубіжними державами. Для 

сучасного транспорту властива велика різноманітність видів, кожен з 

яких має свої специфічні виробничі особливості. 

Серед усіх видів транспорту в Україні, як і в багатьох країнах, 

провідне місце займає залізничний транспорт, що пояснюється його 

універсальністю: можливістю обслуговувати всі галузі економіки і 

задовольняти потреби населення в перевезеннях практично у всіх 

кліматичних зонах і в будь-який час. Подальший розвиток залізничної 

галузі стає важливим державним завданням, від вирішення якого 

залежить економічний і соціальний розвиток держави, її інтеграція у 

світове співтовариство 

Важливість залізничного транспорту полягає, по-перше, у тому, що 

Україна знаходиться на шляху між країнами Європи та Азії, які стрімко 
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розвиваються. Через територію України проходять транспорті коридори 

як Схід – Захід та Балтика – Чорне море. По-друге, він має такі переваги 

як низькі тарифи, відносна безпека і регулярність перевезень. 

Головна функція залізничного транспорту – перевезення масових 

промислових і сільськогосподарських вантажів (вугілля, сталь, зерно та 

ін.) на великі відстані. Відмітна особливість – регулярність руху 

незалежно від погоди і пори року. Для залізничного транспорту 

характерна масовість і порівняно низька собівартість перевезень. 

Переваги залізничного транспорту полягають в тому, що залізниці 

можна прокладати у будь-якому напрямку. Він забезпечує швидкий і 

регулярний рух незалежно від пори року. 

До недоліків його слід віднести: низьку маневреність; необхідність 

додаткових робіт при довезені вантажів іншими видами транспорту; 

досить високу вартість прокладання залізниць; низький рівень 

конкуренції на ринку залізничних перевезень; високий рівень зносу 

транспортних засобів. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викл. Красуліна О.С., викл. 

вищої  категорії, директор ДНЗ «МЦПТО» Яковлєвої Л.В. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІІ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ 

В.Д. Врадій, ст. гр. ПТ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Залізничний транспорт одна з найважливіших галузей в Україні. 

Управління процесами перевезень здійснюється за допомогою засобів 

сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) і зв'язку. Системи 

управління перевезень виконують наступні функції: введення моделі 

диспетчерської ділянки з визначенням ситуації потягу, стан об'єктів 

управління і контролю; відстежують в автоматичному режимі фізичні 

номери і індекси потягів, їх швидкість, технологічні операції з ними і т. 

д.; автоматичне управління рухом потягів за відсутності відхилень від 

заданого графіку; прогноз можливих відхилень від заданого графіку і 

надання рекомендацій диспетчерові по відходу від таких відхилень; 

ведення графіку виконаного руху і його аналіз, що відображається на 

моніторі автоматизованого робочого міста (АРМ), а також 

диспетчерського і системного журналів з внесенням їх в архів (чорний 

ящик); управління швидкістю потягів залежно від ситуації і стану колій; 

формування і передача відповідних команд на лінійні пункти; вибір 

режиму роботи (автоматичний, напівавтоматичний, ручний); обмін 

необхідною оперативною і довідковою інформацією з облаштуваннями 

системи, сусідніми диспетчерськими пунктами і системами, що 
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інформаційно-управляють, верхнього рівня. 

Зараз в Україні активно впроваджують мікропроцесорні системи 

залізничної автоматики (СЗА). Основними функціями СЗА є: 

централізоване і розподілене управління і контроль об'єктів на станції; 

управління і контроль стану сусідніх зон управління на великих 

станціях з необхідною мірою деталізації інформації; автоматизацію 

завдання маршрутів з використанням пріоритетів і за принципом 

черговості за часом виконання; реалізацію функцій лінійного пункту 

диспетчерської централізації; реалізацію функцій кодування рейкових 

колій; реалізацію функцій автоблокування і так далі. 

Сучасні інформаційні і телекомунікаційні мобільні технології 

(ІТМТ), вирішують питання оперативності на залізниці. Стане 

можливим створення системи диспетчерської індивідуальної 

інформатизації (СДІІ). 

Створення СДІІ дозволить розширити функціональні можливості 

перспективних СЗА: отримання індивідуальної інформації 

працівниками станцій, важливою для роботи кожної категорії; перегляд 

поточного стану системи на смартфонах; постійний збір інформації про 

поточне місце розташування працівників станції через Wi-Fi і GPS і т.д. 

Створення перспективних систем диспетчерської індивідуальної 

інформатизації дозволить значно поліпшити оперативність роботи 

диспетчерів, розширити функціональні можливості контролю стану 

технічних засобів СЗА, процесу перевезень, створити систему 

сповіщення тощо. 

Роботу виконано під керівництвом асист. Кіріцевої О.В. 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

О.О. Андріяш, ст. гр. 101-М, ДНМУ 

 

Сьогодні ми не уявляємо своє життя без сучасних засобів 

пересування (трамвай, тролейбус, літак, потяг, автомобіль  тощо). Вони 

допомагають нам бути мобільними і витрачати менше часу на 

пересування з пункту А до пункту В. Але мало хто замислюється, якій 

загрозі піддає людина своє здоров'я і життя, сідаючи за кермо або в 

салон автомобіля, потягу, літака або навіть тролейбуса або трамвая. 

На людину діють електромагнітні поля, що створюються силовими 

установками, електротехнічними засобами, якими оснащений 

транспортний засіб. 

Встановлено, що рівень електромагнітних випромінювань у 

вагонах громадського електричного транспорту під час роботи двигунів 
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в 10 000 разів перевищує природний електромагнітний фон планети 

Земля. 

За характером біологічної дії джерела електромагнітних 

випромінювань розділяються на дві групи. 

До першої групи відносяться джерела украй низьких і наднизьких 

частот. Під їх дією відбувається порушення електрофізичних процесів у 

центральній нервовій і серцево-судинних системах, функції щитовидної 

залози і систем гіпофіза. 

До другої групи відносяться джерела ЕМВ радіочастотного і 

мікрохвильового діапазонів. При знаходженні людей і тварин під таким 

полем у тілі виникають теплові розряди. 

Вони серйозно порушують роботу організму. Першою страждає 

нервова система. Згодом порушується серцево-судинна система. 

 Найбільш схильні до впливу ЕМВ  машиністи електровозів і їх 

помічники. Вони займають перше місце по рівню захворюваності і 

смертності від інфаркту міокарду і інсульту. За статистикою тривалість 

їх життя в середньому складає 50 років. 

В ході міжнародних досліджень вдалося з'ясувати, що і на 

швейцарській залізниці машиністи електропоїздів також хворіють на 

25% частіше, ніж середньостатистичні залізничники. Смертність у 

результаті серцево-судинних захворювань серед них також вище, 

причому і у молодому віці. Обстеження працюючих на тяговій 

підстанції залізниці показало, що машиністи і їх помічники частіше 

страждають гіпотрофією і ішемічною хворобою серця. 

Ішемічна хвороба серця у машиністів електролокомотивів 

реєструється, починаючи з 20 — 29 років, і зустрічається в 2 рази 

частіше, ніж у машиністів приміських електропоїздів. 

За результатами досліджень були виявлені шкідливі чинники 

впливу на людину і запропоновані заходи захисту. Від дії 

електромагнітних полів радіочастот захист здійснюється шляхом 

проведення організаційних і інженерно-технічних, лікувально-

профілактичних заходів, а також використання засобів індивідуального 

захисту. 

Роботу виконано під керівництвом асист. Кіріцевої О.В. 
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СЕКЦІЯ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 
 

БЕЗПЕКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

О.Ф.Васілянська, ст. гр. ОМП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Застосування інтелектуальних систем на транспорті, пов'язане з 

ризиками прийняття рішень комп'ютером, по алгоритмам які можуть 

бути змінені від первісного вигляду навчання системи. Тим більше що 

навчання відбувається на статистичних даних, не позбавлених помилок, 

нечіткості і похибок. Таким чином, в транспортних системах 

інтелектуалізація використовується для імітації і вироблення 

оптимальних рішень експертом.  

Однак, є транспортні системи, для яких інтелектуалізація є 

питанням важливим і єдино можливим шляхом розвитку. До даних 

систем можна віднести роботу роботів при надзвичайних ситуаціях, у 

ворожому середовищі і космосі, а так само роботу автопілота на 

повітряному і морському транспорті, де є можливість уникнути зіткнень 

і людських жертв. У таких системах важливу роль відіграє 

радіоелектроніка, так як стабільний зв'язок дозволяє більш оперативно 

змінювати цілі та завдання функціонування систем, а надійність 

електронних схем забезпечує нормальну роботу інтелектуальних систем 

прийняття рішень. Тоді, основним науковим підходом для таких систем 

є принципи системотехніки, де виробляється інтерфейс взаємодії 

людини, знань з різних областей фізики, математики і т.і. і машин. 

Як видно з проведеного аналізу, роль людини в будь-яких 

інтелектуальних системах є основною і не терпить ніяких замін. Однак, 

в умовах ризику для життя або нестабільного зв'язку з транспортною 

системою, допускається автономна робота подібних систем з 

виключенням взаємодії їх з людьми. Забезпечити їх безпеку для людини 

на даний момент неможливо. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧІХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІХ 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

Х.В. Ковальчук, ст. гр. ОМП-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Інтелектуалізація у всіх сферах людської діяльності носить 

лавиноподібний характер. 

При цьому, впровадження будь-якої оптимізаційної надбудови 

вимагає економічного обґрунтування і складної технічної опрацювання. 

Інтелектуальні системи на транспорті не можуть застосовуватися 
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для масових, однорідних, традиційних і нормованих вантажопотоків, 

так як несуть зайві додаткові витрати. 

При цьому, на ексклюзивних і не нормованих перевезеннях такі 

оптимізаційні надбудови вкрай бажані.  

Саме по собі впровадження інтелектуальних систем є 

вдосконаленням транспортної системи, так як включає в себе нові види 

інформаційних технологій та передових транспортних систем. 

Однак, шляхів вдосконалення існуючих інтелектуальних систем 

кілька: це розвиток логістичних принципів, розвиток теорії систем і 

системотехніки, штучний інтелект і самонавчанних системи і нові 

методи прийняття рішень і бази знань. 

Який би шлях не був обраний, враховуючи досвід впровадження 

логістичних систем, можна зробити висновок, що вдосконалення 

інтелектуальних систем на транспорті буде не однорідним і різним по 

важливість справ транспортним завданням. Це тягне за собою наявність 

безлічі тлумачень інтелектуалізації та як наслідок скорочення 

очікуваного ефекту від впровадження. 

Тому пропонується вирішити основне координаційне завдання 

роботи інтелектуальних транспортних систем у вигляді системних 

принципів системотехніки. Такий підхід дозволить знайти витоки 

виникнення проблем і ефективно їх усунути. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

ПРОБЛЕМИ УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ 

С.Д.Коваленко, ст. гр. ТС-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Саме використання терміна «транспортна система» має на увазі 

наявність зовнішнього середовища, без якої система не може бути ні 

керованою, ні мати зв'язку об'єднати її елементи в єдине ціле. 

Тоді основний критерій оцінки впливу навколишнього середовища 

на транспортну систему, це вплив на керованість і на зв'язок між 

елементами. 

При цьому будь-який вплив з зовнішнього середовища можна 

віднести до обурення, стабілізуючому або «несуттєвому». При цьому 

стабілізуючими є керуючі потоки, возмущающими є всі види потоків 

впливають на критеріальні оцінки системи, несуттєвими є параметри 

впливу зовнішнього середовища які не можуть розірвати зв'язки 

елементів системи або їх послабити до повного її руйнування, а також 

параметри які не впливають істотно на вихідні параметри системи, що 

вимагають коректування. 
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Основним завданням ефективного управління при даній 

класифікації впливів, що обурюють, є поділ параметрів на ті, хто 

підбурює і несуттєві, для зниження навантаження на пошук параметрів 

стабілізації і управління.  

Такий поділ скоротить час на пошук рішення транспортної задачі, 

розмірність бази знань і спростити інтерфейс взаємодії елементів 

системи між собою. 

Крім спрощення вхідних даних, пропонується спростити і 

отримання стабілізуючих параметрів управління, розділивши їх на 

області ефективного використання і ступеня впливу на систему, яка 

може бути непрямим і прямим. Все це дозволить використовувати не 

тільки логістичні, але і системотехнічні принципи управління. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПАКУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ 

ВАНТАЖІВ 

М.В. Бірюков, ст. гр. З-18-ОМП-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Перевезення експортних вантажів для України має стратегічне 

значення, при цьому їх упаковка та маркування є важливою і 

невід'ємною частиною, що впливає на вартість перевезення та її якість 

безпосередньо. 

Одним з видів упаковки є укладання вантажів на піддони, які в 

свою чергу розрізняються розмірами, оборотністю, видами 

використовуваних матеріалів. 

Для багаторазових піддонів розміри краще підбирати відповідно до 

ГОСТ або євро стандартам, тоді можна уникнути проблем в складуванні 

та укладанні вантажів.  

Проблеми обертається тари, це необхідність її повернення і 

проходження Недешево фітосанітарного контролю, що різко впливає на 

вартість перевезення, враховуючи і її вартість у порівнянні з 

одноразовою тарою (безповоротні піддони) з менш якісних матеріалів. 

Як використовуваних матеріалів найбільшу кількість це дерев'яні 

або пластикові вироби, з різними ступенями жорсткості і зносостійкості. 

Вантажі розміщуються на піддоні закріплюються кріпильними 

ременями або термоусадковими плівками. Не можна кріпити вантажі 

цвяхами або металевими скобами, так як це призводить до псування 

піддону і товару. Вантаж розміщений на піддоні називається палетою. 

Піддони, побудовані на принципі модульності, крім економічної 

вигоди за рахунок спрощення складських операцій дозволяють 

економити місце, а також легкі в експлуатації і обслуговуванні. 

Крім того використання піддонів дозволяє вести електронний облік 
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транспортних операцій і значно збільшити автоматизацію 

технологічних операцій по доставці і оформлення вантажів. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

ДОПОМІЖНІ ПОСЛУГИ ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ З 

УКРАЇНИ 

С.С. Ганчев, ст. гр. З-18-ОМП-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Розвиток інформаційних технологій на транспорті, дозволило 

впровадити їх в усі сфери управлінської діяльності і зробити основним 

джерелом підвищення ефективності роботи. 

Однак, інформаційні потоки є ще й способом розвитку додаткових 

послуг на транспорті та отримання, відповідно, додаткового прибутку. 

Так розвинені служби інформування, онлайнових довідкових бюро, 

замовлень і бронювання квитків через Інтернет, пошук вантажу в 

реальному часі і супутникові системи спостереження і коригування 

маршрутів слідування. 

Але інформаційні технології дозволяють ще більш розширити цей 

перелік, за рахунок можливості повного управління вантажопотоком в 

транспортних системах експорту готової продукції підприємств. 

Особливо важливу роль управління вантажопотоками грає для 

промислових підприємств металургійної промисловості України, чия 

продукція не може бути випущена з запасом на увазі їх перетворення в 

«мертвий вантаж» з неминучим банкрутством підприємства.  

Отримана гнучкість, за рахунок використання сучасних 

інформаційних технологій дозволить металургійним підприємствам 

змінювати терміни поставок і напрямку курсування вантажів згідно з 

вимогами клієнта і іншим економічним і комерційних міркувань. 

А також дозволить промисловим підприємствам підняти сектор 

роздрібної торгівлі власної продукції минаючи посередників і 

неефективних ланцюжків експорту.  

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКСПОРТУ 

МЕТАЛОВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ 

Л.Д.Дроженко, ст. гр. З-18-ОМП-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Експорт металогрузов для України є важливим і актуальним 

економічним питанням, тому будь-які шляхи вдосконалення 

приймаються державою і металургійним сектором України. 

Основними напрямками вдосконалення систем експорту 

металогрузов України є: 
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- розвиток різних комбінованих перевезень, що включають 

морський, залізничний та автомобільний види транспорту; 

- вдосконалення конструкційних якостей транспортних засобів та 

інфраструктури транспортних систем, особливо при міжнародних 

переходах Європа-Україна; 

- впровадження новітніх інформаційних технологій в транспортні 

системи, для контролю, управління і звітної діяльності не тільки 

підприємств транспорту але і всієї логістичної системи експорту готової 

продукції; 

- впровадження новітніх технологічних систем і устаткування, які 

дозволять прискорити технологічний процес експорту металопродукції. 

В останньому випадку мається на увазі вдосконалення пакетування 

і обслуговування транспортних одиниць. 

У науковій літературі мало уваги приділяється конструкції 

транспортних засобів і новітнім технологічним розробкам у сфері 

транспорту, а на підприємствах дана інформація засекречена. 

Тому пропонуємо розглянути саме ці види вдосконалення експорту 

металогрузов. 

Падіння машинобудування в Україні і роз'єднаність нових 

розробок в галузі транспорту можливе подолати лише з використанням 

системотехнічного підходу до отриманих знань. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЕКСПОРТУ МЕТАЛОВАНТАЖІВ 

ПРИ ПЕРЕТИНАННІ ВЕЛИКИХ МІСТ 

В.В. Муза, ст. гр. З-18-ОМП-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Особливістю експорту металогрузов з використанням 

автотранспорту є їх вагове навантаження на дорожнє полотно і 

необхідність перетину вулиць міст і населених пунктів. 

Для вирішення поставлених завдань розвиваються міська логістика 

та інтелектуальні транспортні системи.  

Так міська логістика виділяє основними особливостями міських 

перевезень: 

- наявність великої кількості резервних елементів для транспортної 

системи, що вимагають нового підходу до використання та управління; 

- наявність великої кількості шкідливих чинників, до яких 

віднесено і власний транспорт громадян; 

- жорстких вимог до безпеки перевезень, екологічного 

навантаження на місто і шумового навантаження; 

- наявність прихованих обмежень, у вигляді аварій, сезонних форс-
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мажорних обставин і т.п. 

Інтелектуальні транспортні системи покликані вирішити першу і 

другу особливість міських перевезень. Використовуючи бази знань дані 

системи збільшуючи розмірність транспортної системи, скорочують час 

на прийняття рішень людиною. Для внесення безлічі даних 

використовуються новітні інформаційні технології. 

Для третьої особливості розвивається екологічна логістика, яка 

дозволяє знайти компроміс між економічної та екологічної складових 

витрат транспортних систем. 

Четверта особливість повинна регулюватися державою і не може 

бути вирішена жодним елементом транспортної системи. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ 

ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

С.В. Шостак, ст. гр. З-18-ОМП-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Всі промислові підприємства мають внутрішні і зовнішні вантажні 

потоки. При цьому внутрішні вантажопотоки є технологічними, 

стабільними і типовими. 

Зовнішні вантажопотоки промислових підприємств можна 

розділити на перебувають і вихідні. 

Перебувають потоки сировини, напівфабрикатів і вузлів 

обслуговування основного виробництва носять найчастіше 

стохастичний характер. Однак, вихідні потоки, як правило експортні, 

йдуть з запасом часу на прийняття рішень і вибір технологічних ліній 

обслуговування транспортних систем. 

В таких умовах функціонування промислових підприємств, для 

зовнішніх експортних вантажних потоків, можна використовувати 

широкий математичний апарат, що включає як і самі математичні 

формулювання, так і готові програмні продукту засновані на статистиці 

або нечіткому моделюванні в реальному часі. 

Все це дозволить виробляти імітацію поведінки транспортних 

систем з перебуванням вузьких місць і відповідно накопичувати базу 

знань на рішеннях експертів в тому чи іншому випадку поведінки 

системи. 

Методи штучного інтелекту крім знань експертів, можуть 

використовувати власні навчаються системи і пророкують генетичні 

алгоритми. 

Як видно з проведеного дослідження, для зовнішніх потоків 

промислових підприємств необхідні методи штучного інтелекту 
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засновані на правилах, знаннях і здатні швидко застосовуватися в 

умовах великого числа додаткової інформації та нечіткості в параметрах 

систем. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 

Н.О. Кладовщікова, ст. гр. ТС-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Розвиток інформаційних технологій дозволило розвинути нові 

методи оптимізації в транспортних технологіях. Це пов'язано з 

розвитком методів штучного інтелекту, методів математичного аналізу і 

систем стеження і обробки інформації. 

Розглянемо питання ефективності використання новітніх 

інформаційних технологій в транспортних системах. 

Будь-яка інформаційна система управління на транспорті носить в 

даний час радить або інформаційний характер. Тому підвищення 

ефективності роботи транспортної системи в цілому досягається за 

рахунок зниження часу прийняття рішення, підвищення достовірності і 

точності інформації і прогнозів розвитку подій, а також накопичення 

баз знань і критеріальною коригування параметрів транспортної 

системи в цілому. 

Таким чином, ефективність використання новітніх інформаційних 

технологій знижується у випадках визначеності інформації, алгоритмів 

виконання робіт і методів оптимізації, і зростає у випадках 

невизначеності, ризику, багатоваріантності рішень і обмеження термінів 

прийняття рішень. 

Неможливо знайти абсолютно стабільну транспортну систему, 

тому ефективність впровадження новітніх інформаційних технологій 

необхідно розглядати на кожному її елементі, що знизить витрати на 

впровадження і одночасно підвищить ефективність роботи всієї системи 

в цілому, так як елементи розглядаються як частина системи, а не 

окремо. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук, доцента 

КіркінаО.П.  

 

РОЗВИТОК КОМБІНОВАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

А. Зайцева, ст. гр. ОМП-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Як показала практика використання унімодальних транспортних 

систем неефективне, що пов'язано в першу чергу з недоліками кожного 

з видів транспорту, які можна зменшити, іноді багаторазово, при 
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використанні комбінованих перевезень вантажів. 

Для транзитної держави, розвиток транспортних систем є життєво 

важливим завданням, тому для України це питання є важливим і 

актуальним. 

В даний час основними комбінованими системами 

використовуваними в Європі є залізнично-автомобільні перевезення 

вантажів, де напівпричепи або постачають залізничними 

пристосуваннями пересування або кріпленнями, або поміщають цілком 

на залізничний рухомий склад. Для України є ще й проблема 

прикордонних переходів з однієї колії на іншу, що максимально 

ускладнює завдання. 

Тоді, розвиток комбінованих перевезень необхідно виконувати з 

використанням логістичних принципів, досягаючи сумарного 

максимального ефекту і не розглядаючи локальний ефект в окремо 

взятому елементі системи. 

Такий підхід дозволить скоротити витрати на переоснащення 

існуючих транспортних систем і їх елементів. 

Тим часом розвиток комбінованих перевезень навіть при високому 

рівні ефективності, як показав зарубіжний досвід, неможливо без 

дотацій і підтримки держави. Особливо в області екології та безпеки 

перевезень. 

Також, слід враховувати стан машинобудування України, що 

скорочує число варіантів розвитку, виключаючи зміни конструкції і 

переоснащення вантажних транспортних засобів. Технологія ж 

здійснення комбінованих перевезень в Україні вимагає розвитку і 

доповнення системотехнічне, логістичними та системними принципами. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ДЕКІЛЬКОХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ 

О. Янова, ст. гр. ОМП-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Взаємодія видів транспорту завжди було актуальною темою для 

розгляду. Так як безпосередньо впливає на ефективність всього 

транспортного ланцюжку обслуговування. 

В даному випадку, операції оформлення, поєднання операцій та їх 

послідовність, несуть 90% всієї роботи по взаємодії і, відповідно, 

додаткових витрат. 

Розглянемо системи взаємодії властиві Україні:  

- взаємодія автомобільного та залізничного видів транспорту, 

вимагає наявність складів при поганій ступеня узгодження і засобів 

перевантаження; 
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- взаємодія автомобільного та морського видів транспорту, 

найменш витратний по обслуговуванню, але найтриваліший з 

накопичення вид взаємодії; 

- взаємодія морського і залізничного видів транспорту, найбільш 

ефективний спосіб взаємодії, але вимагає наявність і другого виду 

взаємодії з автомобільним транспортом. 

Сучасні роботи по взаємодії, пов'язані з розвитком контейнерних 

перевезень або знімних кузовів. 

Іншими словами ефективність даного питання безпосередньо 

залежить від ступеня розвитку машинобудівного потенціалу країни, 

який на думки аналітиків дорівнює нулю. А значить потрібні пошуки 

інших способів підвищення ефективності операцій взаємодії видів 

транспорту при змішаних перевезеннях вантажів. 

Наступним етапом підвищення ефективності, є автоматизація, що 

дає 10-15% підвищення ефективності роботи. В даному випадку це 

узгодження операцій в часі, побудова типових графіків робіт і 

дистанційне керування транспортною системою. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 

Ю. Канавіна, ст. гр. ОМП-17-У, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В даний час при ринковій економіці, всі підприємства прагнуть до 

універсальності дій, для скорочення часу робіт і витрат на відновлення. 

Такий же стан і в транспортній галузі, де транспортні засоби прагнуть 

закупити універсальні транспортні засоби, які підходять практично всім 

учасникам транспортного процесу. 

Таким чином машинобудування України зсувається в площину 

універсальності і придатності для всіх видів робіт. Таким чином, 

навантаження і кріплення не можуть бути ні ефективні, ні оптимальні. 

Тим часом конструкційні особливості рухомого складу впливають 

на безпеку, екологічність, вантажопідйомність, ремонтопридатність, 

довговічність рухомого складу, а так само на якість перевезення і т.д. 

Зарубіжний досвід показав ефективність контейнерних перевезень 

і перевезень вантажів в універсальних вагонах з розділяються секціями. 

Не малу роль грає дорога і залізничне полотно, які традиційно не 

розглядаються транспортниками і має бути спочатку у відмінному стані. 

Для подальшого розгляду даної проблеми необхідний запуск 

вітчизняного машинобудування, що дозволяє відчувати рухомий склад 

в польових умовах і за допомогою математичного моделювання. 
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І другим завданням є навчання машинобудівників новим видам 

комп'ютерної техніки і новітнім технологічним рішенням та 

програмного забезпечення. 

Роботу виконано під керівництвом канд.техн.наук, доц. Кіркіна О.П. 

 

СARGO-АВIАЦIЯ В УКРАЇНI 

К.О. Александров, ст. гр. ОМП -17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

На сьогоднішній день фактично єдиний діючий вантажний 

авіатермінал України знаходиться в міжнародному аеропорту 

«Бориспіль». Його керівництво, з метою розвитку сargo-авiацiї, має 

намір зробити ставку на доставку товарів, придбаних через інтернет.  

В перспективі транзит «схід-захід» буде основним вектором 

доставки вантажів авіатранспортом в Україні або через українську 

територію до країн Європи.Тим більше, що українські споживачі 

освоїли покупку товарів безпосередньо в Азії і Північній Америці через 

електронні торгові майданчики. 

Розвиток вантажного авіасполучення має йти не тільки в режимі 

транзиту, але і забезпечувати поставки на внутрішній ринок. 

Бажано, щоб в аеропорту влаштувалася «якірна» авіакомпанія, яка 

спеціалізується на вантажних авіаперевезеннях. Наприклад, зараз в 

«Борисполі» активно працюють українська «Міжнародні авіалінії 

України» (МАУ) і німецька DHL. 

Компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), яка є для 

«Борисполя» базовим пасажирським авіаперевізником, за останні роки 

перевезла майже половину від усього обсягу вантажів, відправлених 

через українські аеропорти. Близько 40% вантажообігу - транзит. При 

цьому потужності найбільшого аеропорту країни не в змозі витримати 

зростаюче навантаження.Однак вантажні перевезення для авіакомпаній 

економічно більш привабливі, ніж пасажирські. Експерти відмічають, 

що рентабельність може досягати 3-5% і більше проти 1,5-2% в 

пасажирських авіаперевезеннях. 

Основними клієнтами МАУ є сертифіковані вантажні агентства, 

які забезпечують зв'язок з ринком вантажовідправників і організацію 

підготовки вантажу до перевезення повітряним транспортом. Також 

МАУ активно працює зі світовими логістичними операторами. У 

авіакомпанії діє глобальний контракт з Federal Express Europe, 

DPGermany по транзиту товарів для e-commerce через Україну. 

Налагоджено контакти з вітчизняними лідерами експрес-доставки - 

MeestGroup, «Нова пошта». 

Компанія «Укрпошта» 75% міжнародної кореспонденції відправляє 

і отримує авіатранспортом. «Укрпошта» працює з ключовими 
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авіалініями, які готові перевозити поштові відправлення, а саме MAУ, 

KLM, AirFrance, Lufthansa, TurkishAirlines, BelAvia, AirBaltic, Silkway, 

LOT. 

Експерти вважають, що вантажні хаби повинні бути в кожному 

місті-мільйоннику України - це дозволить розвивати експрес-доставку 

між ними.Серед найбільш цікавих міст для створення карго-хабів в 

компанії «Нова Пошта» називають Київ. Доцільніше розвивати 

вантажний хаб на базі не «Борисполя», а будь-якого іншого 

регіонального аеропорту. Краще розвести пасажирські потоки з 

вантажними, оскільки їх перетин тільки заважає вантажний 

авіалогістиці і ускладнює її. Крім Києва, потенційно можуть бути цікаві 

Одеса, Харків, Дніпро, Львів. 

Аналіз дозволяє зробити висновок, що сусідні країни зараз більш 

успішні в сегменті вантажних авіаперевезень. В першу чергу це 

аеропорти Польщі, Угорщини і Туреччини. Також Білорусь продовжує 

розвивати головний аеропорт – «Мінськ». Всі ці країни усвідомлюють 

важливість швидкісний доставки, особливо в умовах розвитку 

цифрових технологій і потреб онлайн-покупців. 

В компанії «NovaPoshtaInternational» крім недостатньо розвиненої 

авіа інфраструктури вказують на: 

− повільну обробку комерційних вантажів; 

− відсутність прямого авіасполучення з найбільшими 

вантажними хабами в світі (наприклад, при доставці з Гонконгу в 

Україну, вантажі проходять кілька аеропортів); 

− присутність в Україні не всіх найбільших вантажних 

авіакомпаній; 

− складність і затягненість митних процедур. 

Виходячи з усього, дослідження показує, що багато проектів cargo-

авіації в Україні мають перспективні шляхи розвитку. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук, доцента 

Ніколаєнко І.В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА 

СКЛАДАХ 

А.В. Вялков, ст. гр. ОМП-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Якість медичних препаратів і лікарських засобів, а, отже, і їх 

реальна користь для здоров'я людей, залежить від суворого дотримання 

вимог по їх виготовленню, транспортування та зберіганню, на всіх 

етапах – від заводу до пацієнта. У цьому ланцюгу велике значення має 

дотримання необхідних температурних умов та умов вологості на 
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аптечних складах, в аптеках або на фармацевтичних дистриб'юторських 

складах. 

Організація зберігання лікарських препаратів на складах 

здійснюється у відповідності до Закону України «Про лікарські засоби» 

та Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і 

подвійні складські свідоцтва». 

Основними контрольованими кліматичними факторами при 

зберіганні медпрепаратів і ліків є показники температури та вологості 

повітря в приміщенні складу. Температуру і вологість необхідно 

регулярно контролювати і реєструвати. Записи про температуру і 

вологість необхідно регулярно перевіряти. Лікарські засоби слід 

зберігати окремо від інших товарів, за групами і в умовах, зазначених 

виробником, щоб уникнути псування внаслідок впливу світла, вологості 

або невідповідною температури. 

Лікарські засоби та вироби медичного призначення слід 

розташовувати на стелажах, в шафах, а в разі необхідності - на підлозі, 

попередньо підклавши піддон, підтоварник, спеціальну плитку. 

Необхідно організовувати раціональне розміщення товарів за 

місцями зберігання у відділах складу, а всередині їх за окремими 

групами, найменуваннями та іншими ознаками, що забезпечує вільний 

доступ до товарів на стелажах, піддонах, полицях з таким розрахунком, 

щоб забезпечити їх швидку приймання, відпустку і перевірку наявності. 

Зберігання специфічних груп лікарських засобів, наприклад, 

отруйних, наркотичних і психотропних лікарських засобів та 

прекурсорів, повинно здійснюватися в окремих спеціально укріплених 

приміщеннях, обладнаних згідно з чинним законодавством, а також 

оснащених обладнанням для зберігання з урахуванням їх фізико-

хімічних властивостей (холодильники для термолабільних лікарських 

засобів цієї групи). 

При наявності на аптечній базі (складі) імунобіологічних 

препаратів або лікарських засобів, для зберігання яких необхідний 

особливий температурний режим зберігання, загальний об'єм 

холодильного обладнання повинен забезпечувати зберігання усієї 

кількості таких лікарських засобів, наявних на складі. 

Складські приміщення для зберігання вогненебезпечних та 

вибухонебезпечних речовин повинні бути ізольованими, захищеними 

від світла прямих сонячних променів, атмосферних опадів та ґрунтових 

вод. Легкозаймисті речовини потрібно зберігати в окремих сховищах. 

При відсутності окремих сховищ для цих речовин допускається 

зберігання їх в загальних вогнетривких будівлях, а також в будівлях, 

поділених на секції при обов'язковій ізоляції приміщень, виділених для 



264  

зберігання речовин від сусідніх приміщень вогнетривкими стінами, які 

відповідають вимогам пожежної безпеки та узгоджені з органами 

Державного пожежного нагляду. Такі приміщення повинні мати 

вентиляцію. 

На складі повинна діяти система, що забезпечує оборотність 

складського запасу, правильність роботи цієї системи слід регулярно і 

часто перевіряти. Лікарські засоби, термін придатності яких минув, не 

можна ні продавати, ні постачати, їх слід зберігати окремо від 

придатного до реалізації запасу до утилізації або знищення. 

Зберігання бракованих, негідних і прийнятих на відповідальне 

зберігання товарів у випадках пред'явлення претензій здійснюється в 

окремих приміщеннях або зонах з обов'язковим маркуванням 

етикетками «Брак», «Карантин», «Відповідальне зберігання». 

На складах лікарських препаратів ефективними і перспективними 

є: освоєння і застосування нових логістичних технологій; використання 

сучасного енергоефективного кліматичного обладнання та систем 

автоматичного контролю мікроклімату. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук, доцента 

Ніколаєнко І.В. 

 

УПАКОВКА ТОВАРІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

С.Р. Писаренко, ст. гр. ОМП-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Швидкий розвиток пакувальної індустрії, прагнення виробників 

виготовляти конкурентноспроможну продукцію в сучасній упаковці, 

масовий ввіз упакованої продукції і таропакувальних матеріалів з-за 

кордону, відсутність в Україні єдиного, комплексного відпрацьованого 

механізму збирання, утилізації та переробки використаних 

таропакувальних матеріалів створюють загрозу для екологічної безпеки 

нашої держави. З погляду екології, найкращі характеристики упаковок – 

тривалий строк експлуатації, багаторазове використання, незалежність 

від сировини у процесі переробки. Один із недоліків упаковок – висока 

початкова вартість.  

Полімери становлять вагому і все зростаючу частку у виготовленні 

пакувальних матеріалів, їх використання негативно впливає на довкілля. 

Це пов’язано з тим, що в основному полімерні матеріали виробляються 

із невідновлюваної сировини: нафти і газів. Їх запаси помітно 

вичерпуються, тому виникає необхідність у використанні полімерів, які 

б виготовлялися із відновлюваних джерел сировини, наприклад дерев, 

рослин. Важливим фактором, який впливає на погіршення екологічної 
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обстановки, є повільний темп асиміляції відходів полімерних матеріалів 

при виробництві і після використання. Приблизно протягом 80 років під 

дією світла, тепла, вологи і мікроорганізмів полімерний матеріал може 

деградувати настільки, що його компоненти будуть засвоєні природою. 

Шкідливі екологічні наслідки використаних упаковок харчової 

продукції на довкілля можна знизити різними способами: збиранням і 

вторинною переробкою використаних упаковок традиційними 

способами, застосуванням полімерних композицій, здатних переходити 

в розчин і підлягати вторинній переробці, розробкою і використанням 

біорозкладувальних полімерних матеріалів. Також запропоновано 

використовувати спеціальні нешкідливі речовини, які наносять на 

поверхню готових до вживання продуктів або напівфабрикатів, що 

виконують роль захисних упаковок. 

У розвинутих країнах збільшуються обсяги повторної переробки 

алюмінієвих банок. Тому споживачі прогнуть придбати харчові 

продукти, фасовані в таку тару, яку після використання можна здати за 

гроші. Переробка використаних алюмінієвих банок значно простіша за 

утилізацію жерстяних (відпадає необхідність видалення поздовжнього 

шва), а розроблені технології дозволяють практично переробляти всю 

використану тару.  

Серед упаковок, які не шкодять навколишньому середовищу, 

можна відзначити скло, папір і картон.Вироби зі скла відрізняються 

абсолютною безпекою і екологічністю. Вони використовуються для 

зберігання алкогольних і безалкогольних напоїв, молочної та 

кисломолочної продукції, соусів, кетчупів. Скляні банки та пляшки 

забезпечують надійний захист виробу від агресивного впливу кисню і 

мікрофлори, а темне скло - також від сонячних променів. Мінусами 

подібної тари є її недостатня механічна міцність (висока крихкість), 

значна вага (до 30% брутто) і досить висока вартість самої тари та її 

транспортування.Яскравим прикладом використання скляних упаковок 

є The Coca-Cola Company - американська харчова компанія, найбільший 

світовий виробник і постачальник концентратів, сиропів і 

безалкогольних напоїв. 

Папір і картон відрізняються легкістю, компактністю, і 

екологічністю. Вони використовуються для виробництва етикеток, 

обгорткового паперу, паперових мішків, склянок, тарілок, картонних 

ящиків і коробок. Найбільш широко папір і картон застосовуються для 

пакування кондитерських виробів, а також в індустрії швидкого 

харчування. Мінуси подібної тари - недостатній захист від неприємних 

запахів, низька вологостійкість і висока вартість. Прикладом 

використання паперових і картонних упаковок може бути кафе-
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пекарня«Хліб Дю Солей» (м. Маріуполь), випічка якої упаковується в 

картонну тару. 

Серед інноваційних технологій і рішень в цій галузі можна 

відзначити GlassPolymer. Німецький виробник упаковки Rebhan 

представляє інноваційний матеріал GlassPolymer. Це полімер, що не 

відрізнити від скла, одночасно він має всі переваги пластика, в тому 

числі ціною. Упаковка з унікального матеріалу GlassPolymer 

характеризується зовнішнім виглядом, яким раніше володіла тільки 

скляна упаковка, може мати товсте дно і стінки, але на відміну від 

скляної не б'ється. Матеріал надає широкі можливості в дизайні і 

обробці.  

Отже, одним із критеріїв екологічної безпеки є більш широке 

використання багаторазових упаковок, які підлягають поверненню. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук, доцента 

Ніколаєнко І.В. 

 

СУЧАСНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

СКЛАДІВ 

В.О. Ржевский, ст. гр. ОМП-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Зараз для автоматизації складів застосовують систему управління 

складом (англ. WarehouseManagementSystem) - це інформаційна 

система, що забезпечує автоматизацію управління бізнес-процесами 

складської роботи профільного підприємства. Більшість WMS-систем 

містять достатньо даних, для того, щоб побудувати досконалу систему 

звітності за завданнями, виконаних кожним з працівників. Це дозволяє 

вести гнучку політику по відношенню до персоналу і підвищувати 

ефективність роботи, мотивуючи працівників винагородами за кількість 

зібраних замовлень і т.д. 

В якості актуальних технологічних тенденцій автоматизації складів 

виділяють: технології Pick-by-Voice і Picktolight, RFID (англ. 

RadioFrequencyIdentification, радіочастотна ідентифікація), мобільні 

технології, двомірне штрих-кодування, інтеграцію з іншими системами і 

роботизовані склади. 

Pick-by-Voice - дана технологія отримала визнання, тому що 

системи голосового відбору досить доступні за ціною і мають значний 

потенціал для оптимізації процесів.Picktolight- система безпаперового 

відбору, яка базується на обладнанні європейського виробника 

«PicktolightSystems». Система підвищує ефективність логістичних 

процесів на складських комплексах і в дистриб'юторських центрах будь-

яких типів, а також на виробничих лініях зборки.Висока ціна 
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перешкоджає повсюдному розвитку RFID на світовому ринку. 

Для більшості складів різних типів найбільш перспективними 

вважаються мобільні технології. При автоматизації невеликих складів 

використання більш дешевих мобільних пристроїв є виправданим. 

Традиційні повнофункціональнітермінали збору даних (ТСД) коштують 

близько 1,5-2 тисяч євро за одиницю. Для великих компаній це цілком 

обґрунтовано, тому що у них великий вантажообіг і клієнтська база. Для 

складів площею менше 2-3 тисяч кв. метрів є сенс використовувати 

пристрої вартістю приблизно 300-500 євро. 

Новим явищем в складських технологіях є повністю роботизовані 

склади (не припускають людської праці). Це дорогі технології і 

використовуватися вони будуть, де потрібно нівелювати вплив 

людського фактору, наприклад, при зберіганні шкідливої або легко 

псується продукції. Слід зазначити, що в найближчому майбутньому 

буде діяти відкладений попит на WMS, що виник внаслідок економічної 

кризи і складності його прогнозування за часом. 

Одним із прикладів використання автоматизації на складі є 

компанія «Lamoda» - великий інтернет-продавець одягу та аксесуарів. 

На сьогоднішній день склад компанії пережив дев'ять етапів 

модернізації. 

На першому і другому етапах вони автоматизували процеси 

відвантаження замовлень - додали конвеєри, логіку з сортування 

товарів, автоматизоване сортування замовлень по паллетам.На третьому 

і четвертому етапах зосередилися на процесах приймання: навчилися 

розділяти потоки вхідних товарів за різними типами і зонам зберігання. 

П'ятий етап додав автоматизовані ліфти між поверхами - так почалася 

робота в зоні зберігання.Шостий етап - зони приймання та 

відвантаження з’єднали, закільцьовуючи таким чином всю 

автоматизацію.На сьомому і восьмому етапах вони внесли зміни в 

процеси в зоні приймання і додали нові зони, ліфти і конвеєри: 

масштабували вже наявну автоматизацію.Дев'ятим етапом приєднали до 

складу нову будівлю і інтегрували її з існуючою системою 

автоматизації. 

Технології, які використовує компанія: Java, Postgres, Wildfly, 

Redis, ActiveMQ. WMS написана на Java 8, але незабаром буде 

використовуватисяJava 11. Під WMS відведена серверна стійка, 

встановлена прямо на складі. Це дає набагато більше впевненості в 

тому, що WMS буде працювати навіть в тому випадку, якщо електрику 

і/або інтернет відключать. В якості сервера додатків використовується 

WildFly (сервер додатків з відкритим вихідним кодом, поки не 

останньою версією). 
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Дані зберігаються в PostgreSQL (вільна об'єктно-реляційна система 

управління базами даних). Основною одиницею в системі є товар. Іноді 

співробітники складу вигадують обхідні способи спростити собі роботу, 

наприклад, сканують один і той же штрих-код 50 разів, а сам товар 

просто перекидають вручну без сканування, не вдаючись у деталі, 

джинси це або футболки, тому були введені етикетки, що ідентифікують 

конкретну одиницю товару, підтвердивши це в інфраструктурі. 

Інформація про ці одиниці якраз і зберігається в 2-терабайтній базі 

PostgreSQL. 

Більшу частину місця займають навіть не товари, а аудит дій 

працівників складу. Будучи критичною для бізнесу системою, склад 

повинен знати, чому щось з'явилося в системі або пропало. Дуже скоро 

вони винесуть це в окрему базу даних в MongoDB 

(документоорієнтована система управління базами даних з відкритим 

вихідним кодом, яка не потребує опису схеми таблиць). 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук, доцента 

Ніколаєнко І.В. 

 

РОЗВИТОК РІЧКОВИХ ТЕРМІНАЛІВ В УКРАЇНІ 

В.А. Мороз, ст. гр.ТС-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В Україні, як і в усьому світі, нині зростає попит на перевезення 

внутрішнім водним транспортом. Вантажовласники, насамперед 

виробники металопродукції і зернотрейдери, в умовах економічної 

нестабільності, зростання цін на пальне, збільшення випадків перебоїв у 

роботі залізничного та автомобільного транспорту через конфлікт на 

сході країни намагаються скоротити транспортні витрати та покращити 

логістику перевезень. 

Річкове судноплавство стає все більш актуальним і затребуваним в 

Україні. Внутрішній водний транспорт вже в найближчій перспективі 

може відновити втрачені позиції і скласти серйозну конкуренцію 

залізничному та автомобільному транспорту. 

Перевезення внутрішніми водними шляхами розглядаються 

Урядом України як вид транспорту, який необхідно розвивати для 

підтримки української економіки через збільшення кількості 

транспортних та логістичних альтернатив з метою створення більш 

ефективної та стійкої логістичної системи. Розвиток річкового 

транспорту, що забезпечує «зелені» перевезення, може мати значний 

вплив також на соціальний розвиток та навколишнє середовище 

України. 

Згідно даних агентстваFood&Agri перша десятка річкових 

терміналів України 2019 року за обсягом перевалки виглядає наступним 
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чином: 

1. Перевантажувальний термінал для перевалки зернових та 

олійних вантажів, м. Миколаїв («Нібулон») – 3,284 млн. тонн. 

2. Київський річковий порт – 2,2 млн. тонн. 

3. Запорізький річковий порт («Укррічфлот») – 1,6 млн. тонн. 

4. Миколаївський річковий порт («Укррічфлот») – 1,2 млн. тонн. 

5. Дніпропетровський річковий порт («Укррічфлот») – 1 млн. 

тонн. 

6. Херсонський річковий порт («Укррічфлот») – 600 тис. тонн. 

7. Філія "Вознесенська" («Нібулон») – 556,9 тис. тонн. 

8. Кременчуцький річковий порт – 487 тис. тонн. 

9. Філія "Козацька" («Нібулон») – 408,6 тис. тонн. 

10. «Максігрейн», м.Херсон – 354,4 тис. тонн. 

Загалом 27 опитаних агентстваFood&Agri річкових терміналів, 

розташованих на Дніпрі та Південному Бугу у 2019 році перевалили 

15,4 млн.тонн вантажів, що на 16% більше, ніж у 2018 році. 

Термінали компаній «Нібулон» та «Укррічфлот» все ще домінують 

– сумарно їхня частка становить понад 75%, проте найвищу динаміку 

росту демонструють так звані «оператори другої ліги». 

Для річкового транспорту підходить обслуговування 

вантажопотоків, для яких важлива не швидкість, а ритмічність доставки, 

це зерно, пісок, метал, добрива, руда тощо. Саме тому, за нинішніх умов 

економічно обґрунтованим в Україні розглядається перевезення 

річковим транспортом до 25 млн т вантажів (що у 3-4 рази більше, ніж 

зараз). 

Проте, на шляху перспектив існує ряд проблемних питань, які 

стримують зростання перевезень внутрішні водні транспорт України та 

потребують розв'язання: 

1. Недосконала, застаріла або відсутня інфраструктура (в т.ч. 

шлюзи, навігація, габаритно-судовий хід), яка не забезпечує ефективну 

логістику, в тому числі повноцінну участь водного транспорту в 

мультимодальних перевезеннях. 

2. Старіння та дефіцит сучасного вантажного та технічного флоту. 

3. Брак кваліфікованого персоналу на внутрішніх водних шляхах. 

4. Недосконале законодавство не забезпечує чітке регулювання, 

створює надлишкове бюрократичне навантаження та не створює 

привабливого інвестиційного клімату. 

5. Відсутність закону про внутрішній водний транспорт та, 

відповідно, відсутність стійкого механізму фінансування галузі. 

6. Відсутність цілісного, системного державного управління 

галуззю. 
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7. Відсутність чіткого розподілу відповідальності за утримання та 

розвиток внутрішніх водних шляхів, дублювання функцій між органами 

виконавчої влади.Крім того, річка Дніпро закрита для вільного 

проходження суден під іноземним прапором без відповідного 

одноразового дозволу, а також для роботи іноземного флоту між 

портами України (каботаж) без дозволу на каботажні перевезення. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук, доцента 

Ніколаєнко І.В. 

 

СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ» 

В.М. Помазков, ст. гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Сучасні міста і мегаполіси потребують постійного збільшення 

обсягу транспортного сполучення, підвищення його надійності, безпеки 

і якості. Для пошуку ефективних стратегій управління транспортними 

потоками, оптимальних рішень з проектування вулично-дорожньої 

мережі та організації дорожнього руху необхідно враховувати широкий 

спектр характеристик транспортного потоку, закономірності впливу 

зовнішніх і внутрішніх факторів на динамічні характеристики 

змішаного транспортного потоку. 

У європейських і азіатських країнах транспортні проблеми 

практично не відрізняються від українських: затори, дорожньо-

транспортні події та забруднення навколишнього середовища. 

Загальновизнані критерії якості дорожнього руху: попередження 

утворення і поширення транспортних заторів, мінімізація витрат палива, 

зниження рівня забруднення навколишнього середовища і надмірного 

рівня шуму - застосовні до українських автомагістралей. Затори можуть 

бути викликані умовами дорожнього руху, наприклад червоним 

сигналом світлофора або ДТП. 

Як показує досвід Сінгапуру, одним з найбільш радикальних і 

ефективних шляхів підвищення ефективності роботи міських 

транспортних систем є впровадження технології GreenLinkDetermining 

(GLIDE). Система визначення «зеленої лінії зв’язку» (GLIDE) 

контролює всі сигнали дорожнього руху, регулюючи зелений час при 

зміні потоку трафіку. GLIDE також пов'язує сусідні світлофори, щоб 

дозволити транспортним засобам рухатися від одного перехрестя до 

іншого з мінімальними зупинками. GLIDE використовує петльові 

детектори для виявлення присутності транспортних засобів і пішоходів і 

вносить корективи в сигнали світлофора, щоб: 

− виділити зелений час для автомобілістів і пішоходів на основі 

їх пересування; 
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− забезпечити «зелену хвилю» між сусідніми розв'язками, щоб 

мінімізувати кількість зупинок на транспортних засобах; 

− дозволити швидке усунення несправності світлофорів. 

Система GLIDE виявляє присутність транспортних засобів і 

пішоходів на перехрестях світлофору і використовує логіку і алгоритми 

для аналізу даних про рух в реальному часі. 

Дротові датчики, прокладені під дорожнім покриттям на 

перехрестях, визначають присутність транспортних засобів. Це активує 

локальний контролер, який регулює час світлофора так, щоб більше 

зеленого часу відводилося в напрямку з більш високим обсягом трафіку. 

Система також виявляє пішоходів, коли вони натискають кнопку 

на перехресті. Система натискних кнопок на світлофорах дозволяє 

«зеленої хвилі» активуватися тільки при натисканні, так що 

автомобілістам не потрібно чекати непотрібного червоного світла, і 

вони можуть насолоджуватися великою кількістю зеленого сигналу 

світлофора, коли немає пішоходів, що перетинають дорогу. Система 

GLIDE пов'язує світлофори в сусідніх перехрестях уздовж основних 

коридорів, координуючи початок їх зелених часів. Це дозволяє 

автомобілістам ловити «зелену хвилю» і переміщатися від одного 

перехрестя до іншого, не зупиняючись на червоних вогнях так часто. 

В сучасних умовах стан транспортної системи і розвиток її 

інфраструктури в Україні має особливе значення для розвитку 

виробничого потенціалу і економіки країни в цілому, а також 

забезпечення національної безпеки і зміцнення регіонів. 

Таким чином, сучасна транспортна система має дуже складну і 

розгалужену структуру, кожна частина якої невід'ємно пов'язана з 

ефективним функціонуванням системи в цілому. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Романенко О.А. 

 

SCRUM МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 

ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ  КРИЗОВОГО 

СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПЛОЩ ПРОМИСЛОВИХ ЗОН 

А.В.Сарахман, ст. гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Значна частина складних управлінських систем в умовах кризи 

функціонує за допомогою процесів, що допускають деяку неточність. 

Коливання коліс, тряска циліндрів, тремтіння гальм - все це 

відбувається непомітно для нас і не перешкоджає управлінню 

автомобілем і їзді. При складанні машини деталі пристосовуються з 

достатньою для її застосування точністю. Ми можемо управляти 
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багатьма процесами тому, що точність одержуваних результатів 

відповідає обмеженням наших органів сприйняття. Наприклад, 

диспетчер, формуючи маршрут розвезення, приділяє першочергову 

увагу точності в тимчасовій площині транспортного обслуговування 

настільки, щоб результат був прийнятний для споживача. Якщо ж 

поставить перед диспетчером завдання при транспортному 

обслуговуванні ще забезпечувати вантажну позицію кондиція метою 

буде лише функціональність транспортної системи, але при цьому 

навколишнє середовище і соціум виявляться в зоні значних 

транспортних ризиків. 

Але що, якщо точності, яку одержують шляхом усереднення, 

недостатньо і необхідно створити щось більш точне? Що станеться, 

якщо похибка будь-якого розробляється нами процесу складання 

автомобілів виявиться занадто великий для наших клієнтів і нам 

потрібно буде зменшити її? У цих випадках ми повинні уважно пройти 

по процесу крок за кроком, на кожному етапі отримуючи 

підтвердження, що він призводить до продукту достатній мірі точності. 

Інакше ми повинні адаптувати етапи процесу, щоб повернути процес в 

діапазон допустимої похибки. 

Процес, який дозволяє раз за разом отримувати результат 

прийнятної якості, називається визначеним (детермінованим) процесом 

управління. У випадках, коли з-за комплексну природу проміжних дій 

неможливо досягти прогнозованої визначеності процесу, необхідно 

використовувати емпіричний процес управління. 

Будь-яке впровадження управління емпіричним процесом 

ґрунтується на трьох китах: прозорість, інспекція і адаптація. 

Прозорість означає, що характеристики процесу, що впливають на 

результат, повинні бути видні і відомі тим, хто цей процес контролює. 

Однаково важливо і те, щоб ці характеристики були видні, і то, щоб 

вони були правдиві. При управлінні емпіричним процесом немає місця 

обману. Наприклад, якщо хтось говорить, що конкретна 

функціональність відзначена як «готова», що мається на увазі? У сфері 

розробки ПЗ твердження про готовність функціональності може мати на 

увазі виконання всіх наступних умов: акуратно написаний програмний 

код, зроблений рефакторинг, протестовані окремі компоненти, зібраний 

дистрибутив для установки, зроблене приймання користувачами. При 

цьому хтось інший може мати на увазі, що програмний код був тільки 

написаний, протестований і зібраний в дистрибутив. Якщо немає 

єдиного розуміння того, що означає слово «готове», то і від наявності 

інформації про «готовність» конкретної функціональності користі мало. 

Другий кит управління емпіричним процесом - інспекція. 
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Необхідно досить часто інспектувати різні характеристики процесу, 

щоб мати можливість вчасно виявити неприйнятні відхилення. При 

виборі частоти перевірок слід враховувати і те, що в результаті акту 

перевірки змінюються і самі процеси. Цікаво, що необхідна частота 

інспекцій часто перевищує толерантність процесу до перевірок, тому 

для належного управління процесом потрібно виробляти перевірки з 

такою частотою, при якій вони не шкодять процесу. На щастя, зазвичай 

це не відноситься до розробки програмного забезпечення. 

Третій кит управління емпіричним процесом - адаптація. Якщо в 

ході перевірки інспектор виявляє, що одна або кілька характеристик 

процесу виходять за допустимі межі значень і отриманий продукт буде 

неприйнятним, то інспектор коригує процес або використовується 

сировина. Коригування повинна бути проведена якнайшвидше, щоб 

звести до мінімуму подальше відхилення. 

Всі ці теоретичним кита входять в основи сучасного інноваційного 

механізму управління складними процесами - SCRUM. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук., доц. Лямзін А.О. 

 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СКЛАДОВИХ КОРЕГУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ РОБОТИ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

М.О. Литвинов, ст. гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Цифрова трансформація торкнулася багатьох аспектів нашого 

життя. Замовленням таксі або банківським переказом через мобільні 

додатки вже є звичайними процесами сучасного суспільства. 

Промисловість vs транспорт. Якщо поглянути на транспортну 

галузь з позиції інформаційної безпеки, то можна побачити багато 

спільного з промисловим сектором. По-перше, і там і там є технологічні 

процеси, а по-друге, спів мірні самі наслідки, які, на відміну від 

класичних офісних систем, можуть бути у вигляді фізичних ушкоджень 

або навіть людських жертв. Так, якщо в промисловості втручання ззовні 

може спричинити за собою зупинку конвеєра, то в транспортній галузі 

можна зупинити поїзд або навіть перехопити керування літаком. 

Інший приклад - на підприємстві, яке здійснює очищення води, 

несанкціонованих змін параметрів технологічного процесу, наприклад, 

пропорцій хімічних речовин, може привести до отруєння великої 

кількості людей. Так само і з транспортом - на якійсь ділянці шляху 

можна несанкціоновано збільшити гранично допустиму швидкість або 

інший параметр руху і це може привести до аварії і людських жертв. 

Уразливість транспортних ІТ-систем. Насправді серйозно про 
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інформаційну безпеку транспортні організації тільки починають 

замислюватися. В першу чергу це пов'язано з тим, що в більшості 

випадків хакери атакують то, що може принести фінансову вигоду. На 

транспорті такої прямої вигоди немає, проте, хакери можуть атакувати 

транспортні системи за вказівкою третіх сторін, що переслідують, 

наприклад, геополітичні цілі. 

Питання регулювання. На даний момент питання забезпечення 

інформаційної безпеки в галузі транспортної інфраструктури практично 

не регламентований - немає обов'язкових детальних вимог щодо захисту 

інформації та відсутня галузева модель загроз, на яку можна було б 

спиратися при розробці транспортними організаціями власних моделей 

загроз і побудові систем захисту. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук., доц. Лямзін А.О. 

 

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ МЕХАНІЗМУ BIGDATA 

В МІСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 

В.Є. Шабан, ст. гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

На сьогоднішній день інформація розширюється з геометричною 

прогресією за рахунок розвитку технологій в цій галузі і появи нових 

пристроїв. Однак обробка цих даних ставить все нові завдання перед 

дослідниками, так як в переважній більшості вони є неструктурованими 

і хаотичними. Це призвело до появи нового напряму BigData, в рамках 

якого формуються підходи до дослідження великих обсягів даних для 

виявлення шаблонів і розкриття нової інформації. В рамках бізнес-

процесів найбільш успішним і перспективним напрямком є 

використання даних технологій в рамках транспортних процесів в 

умовах великих міст. У зв'язку з цим на підставі емпіричного вивчення 

життєвого досвіду зарубіжних і російських компаній в цій галузі автори 

систематизували найбільш успішні, на їхню думку, приклади, коли 

технологічні нововведення в області BigData дозволили транспортним 

компаніям принципово збільшити ефективність їх діяльності. В 

результаті було виділено п'ять найбільш успішних напрямків в області 

логістики: маршрутизація товарів і транспортних засобів; планування 

оперативної потужності компаній, аналіз ступеня задоволеності 

клієнтів, планування бізнес-попиту.  

В рамках проведеного аналізу автори не тільки фіксують появу 

нових специфічних трендів і інформаційних рішень в даній області, а й 

роблять акцент на тому, як використання певних технологій в області 

BigData сприяло підвищенню ефективності роботи компанії в цілому. 

Разом з тим, незважаючи на досягнення в області технологічних і 
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методологічних аспектів великих даних, існує великий невикористаний 

потенціал в цій галузі для українських компаній, не розкриття якого 

може привести до ослаблення їх позицій вже в найближчому 

майбутньому в висококонкурентних галузях. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук., доц. Лямзін А.О 

 

МОНІТОРИНГ АВАРІЙНОГО СТАНУ СКЛАДОВИХ 

СИСТЕМИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ 

ОБМЕЖЕНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ МІСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Д.Я. Коровін, ст. гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Світова статистика свідчить: широкі дороги провокують більше 

аварій з фатальними наслідками. І щоб істотно змінити ситуацію, 

самого звуження проїзних смуг обмежено. Наступне випробування 

чекає українських водіїв: за оновленими Державними будівельними 

стандартами (ДБН), автодороги в містах повинні стати вузькими. З 

звичних 3,5-3,75 метрів смуги "схуднуть" на головних магістралях з 

безперервним рухом до 3,5 метрів; на вулицях загальноміського та 

районного значення, де є "перешкоди" - світлофори, переходи, 

перехрестя тощо, - до трьох метрів; на решті вулиць, зокрема, житлових 

- до 2,75 метрів. Нові ДБН запрацюють з 1 вересня 2018 року і будуть 

впроваджуватися поступово - під час реконструкції старих і 

проектуванні нових доріг. 

В Україні заборонять автобуси без ременів безпеки 

"Європейська практика показала, що дороги з меншою шириною 

смуг руху (3-3,25 метра) підсвідомо спонукають водіїв їхати 

обережніше і з меншою швидкістю,тому кількість аварій у них набагато 

менше. Він додав, що на вивільнених після перепланування площах 

облаштують велодоріжки або додаткові смуги, зокрема, для 

громадського транспорту. 

Ширина має значення. Як повідомляють в Національній поліції, 

саме перевищення швидкості є причиною більшості смертельних аварій 

в Україні: за перші півроку 2018 у таких ДТП загинули 212 осіб, тоді як 

в результаті порушення правил маневрування - 52 людини, з-за водіння 

п'яним - 23. Про точність цих даних можна сперечатися, однак на думку 

іноземних експертів, є доведена залежність між шириною смуг в містах, 

швидкістю руху і рівнем небезпеки. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук, доцента 

Помазкова М. В. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ 

ВЕЛИКОВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ КОМЕРЦІЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ 

СЕРЕДОВИЩА ПРОМИСЛОВИХ ЗОН 

М.С. Вовк, ст. гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

У сучасному світі все рідше зустрічаються люди, що відкидають 
комфорт і зручності, якими насолоджуються власники автомобілів. У 
зв'язку зі збільшенням кількості виробленого транспорту зменшується 
термін служби автомобілів, наприклад, на сьогоднішній день по Україні 
він становить в середньому близько 12 років. Після виходу автомобіля з 
експлуатації його власник стикається з необхідністю утилізації старого 
транспортного засобу. Це питання і естетики та екології, оскільки 
іржавіє нерухомий апарат не тільки псує вигляд місцевості, а й, 
виділяючи шкідливі токсичні речовини, забруднює навколишнє 
середовище. Утилізація старого непотрібного автомобіля автоматично 
закриє ці питання, а також господар отримає фінансову винагороду за ті 
матеріали, які можна використовувати в якості вторинної сировини. 

В Україні процедура утилізації старого автомобіля відбувається за 
таким сценарієм: власник з паспортом повинен: 
- з'явитися в МРЕВ за місцем обліку утилізованого автомобіля; 
- написати заяву за встановленою формою про зняття машини з обліку в 
зв'язку з утилізацією; 
- звернутися в компанію, що спеціалізується на утилізації старих авто; 
- отримати документальне підтвердження про проведення утилізації. 

Спеціальні компанії повинні мати відповідні сертифікати, що 
дозволяють виробляти їм утилізацію автомобілів. В обов'язки такого 
підприємства входить: 
- прийом відслужило автомобіля; 
- злив всіх експлуатаційних рідин; 
- демонтаж обов'язкових і екологічно небезпечних компонентів; 
- демонтаж комплектуючих, придатних як запчастини або для 
економічно вигідного вторинного виробництва. 

Обов'язковими компонентами для демонтажу є: всі експлуатаційні 
рідини, акумуляторні батареї, масляні фільтри, баки для палива, шини, 
каталітичні нейтралізатори, подушки безпеки, інша піротехніка, 
свинцеві важки для балансування коліс, компоненти, що містять 
вуглеводороди, певні компоненти, що містять ртуть та свинець. І тільки 
після отримання цих складових, автомобіль спеціальними пристроями 
розбивають на частини, збивають фарбу, окалину і інші забруднення і 
піддають подальшій обробці. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук., доцента 
Помазкова М. В. 
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SMARTМЕХАНІЗМИ  ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ В УМОВАХ 

ІСНУЮЧОЇ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКИ РУХУ 

А.І. Мітічкін, ст. гр. ТТ-19-3, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В Україні відбулися зміни в процедурі видачі водійських 

посвідчень, підготовки водіїв і акредитації автошкіл. Таку інформацію 

поширили в Головному сервісному центрі МВС, пише ЦТС. 

"Введена відеофіксація складання іспитів із знань правил 

дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами. Для 

цього в кожному екзаменаційному авто буде встановлено спеціальне 

обладнання", - йдеться в повідомленні. 

Відтепер неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному 

територіальному сервісному центрі МВС, а практичний - в іншому. 

До двох років скорочено термін дії отриманого в автошколі 

свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв 

транспортних засобів. Також отримати або обміняти посвідчення водія 

буде неможливо без позначки про місце реєстрації в документі, що 

посвідчує особу. 

Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити в 

спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення 

теоретичних і практичних занять, а також про транспортний засіб, на 

якому буде проводитись практичне заняття. 

Для автошкіл скасовується вимога щодо придбання в 

територіальних сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення 

закладу з підготовки водіїв транспортних засобів. 

Акредитацією автошкіл тепер будуть займатися регіональні 

сервісні центри МВС за місцем знаходження закладів. Для автошкіл, які 

належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, 

запроваджується спрощений механізм акредитації. 

Всі випускники, які пройшли підготовку водіїв в закладах 

професійно-технічної освіти, будуть допущені до здачі іспитів без 

додаткового навчання в автошколі. 

Крім того, на сайті Головного сервісного центру МВС можна 

підготуватися до теоретичної частини іспиту з правил дорожнього руху 

завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру. Уточнюється, що він є 

ідентичним іспиту, який здається в сервісному центрі МВС. Також на 

сайті можна скачати повний перелік питань по ПДР і варіанти 

відповідей на них. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук., доцента 

Помазкова М. В. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ВАНТАЖНИХ 

АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ 

О.О. Романов, ст. гр.ОМП-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Цифрова трансформація зачіпає всі сфери економіки, якщо 

розглядати транспортну галузь - необхідним є збільшення ефективності 

та конкурентоспроможності транспортної галузі, на що i направлена 

транспортна стратегія України на період до 2030 року.  

Стратегія передбачає впровадження новітніх технологій та 

інформаційного супроводу перевезень, зокрема шляхом створення 

єдиної інформаційної системи технологічної взаємодії різних видів 

транспорту (залізничного, водного, автомобільного, авіаційного), 

вантажовласників, експедиторів та державних органів контролю на 

транспорті та в пунктах пропуску; 

− впровадження інноваційних рішень та кращих світових 

практик, зокрема спільного митного та прикордонного контролю, під 

час проведення митних та інших контрольних процедур у разі 

здійснення перевезень, а також інтеграція систем обміну інформацією 

між прикордонною та митними службами та перевізниками для 

прискорення проходження процедур контролю; 

− спрощення формальностей та удосконалення технологій 

обробки вантажів в логістичних терміналах, аеропортах та портах 

України; 

− стимулювання впровадження інноваційних технологій (смарт-

інфраструктури та смарт-мобільності) та інтелектуальних транспортних 

систем; 

− поширення використання “хмарних” технологій зберігання 

даних, віртуалізації, центрів обробки даних тощо; 

− підвищення пропускної спроможності дорожньої мережі 

шляхом впровадження інтелектуальних транспортних систем; 

− впровадження систем автоматизованого контролю збереження 

вантажів під час транспортування всіма видами транспорту; 

− створення умов для розвитку транспортно-логістичної 

діяльності та конкурентоспроможних ЗРL - 5РL - провайдерів; 

Якщо перевести погляд з транспортної стратегії на фактичні зміни 

в роботі, можемо побачити впровадження автоматизації процесу 

контролю запасів на складі в рамках всього ланцюга поставок, що 

дозволяє прискорити доставку товару покупцеві. Також впровадження 

електронної системи «Кабінет перевізника», що дозволяє цілодобово 

отримувати важливі адміністративні послуги в електронному вигляді та 

перевіряти наявність ліцензії у перевізників онлайн та державна система 
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«Дія», що направлена на створення державного реєстру електронних 

документів для усіхжителів, у Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі, 

Білій Церкви та інших містах введено систему автоматизованої оплати 

проїзду «е-квиток». Поступове впровадження таких сервісів дозволяє 

зменшитипаперообмін і кількість помилок при заповненні документів. 

Підключення автотранспорту до інтернету і віддалений моніторинг 

автопарку скорочують операційні витрати за рахунок оптимізації 

ремонту та обслуговування техніки. Автоматичні системи 

диспетчеризації керують товарними і транспортними потоками. 

Очікується, що навіть такий рівень інтеграції цифрових технологій 

в сферу вантажних автоперевезень здатен підвищити ефективність на 

30-35%. 

Роботу виконано під керівництвом канд. техн. наук., доцента 

Ніколаєнко І.В. 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 

УЗБЕКИСТАНА 

М. Улашев, ст. гр.ОМП-17, ГВУЗ «ПГТУ» 
 

До 1991 года фрагментированная и однобокая транспортная 

система Узбекистана затрудняла сообщение не только с внешним 

миром, но и внутри страны. Например, железнодорожные пути, 

связывающие северо-западные и юго-западные регионы Узбекистана, 

проходили по территории Туркменистана, автомобильное и 

железнодорожное сообщение между областями Ферганской долины и 

остальными регионами – через Таджикистан. Транспорт страны не имел 

выхода к южным, западным и восточным международным 

транспортным коридорам. 

Первым шагом на пути создания современных транспортных 

коммуникаций, связывающих Узбекистан с другими регионами мира 

стало строительство железнодорожной линии Навои-Учкудук-

Султонувайстог-Нукус протяженностью 700 км, а также единственного 

в Центральной Азии современного совмещенного железнодорожно-

автомобильного моста длиной 681 м через Амударью. До этого даже у 

соседствующих друг с другом Каракалпакстана и Хорезмской области 

не было внутреннего транспортного коридора. В результате Республика 

Каракалпакстан и Хорезмская область получили прямое 

железнодорожное сообщение с остальными регионами страны, 

значительно ускорилось время доставки грузов и пассажиров. 

Следующим важным шагом стала сдача в эксплуатацию 

железнодорожной линии Ташгузар-Байсун-Кумкурган протяженностью 

223 км. Этот проект был еще более сложным для инженеров: 43 моста, 
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станции Кумкурган, Дехканабад, Окрабат, Дарбанд и Байсун, девять 

платформ и остановок, пункты обслуживания локомотивов и вагонов, а 

также объекты, обеспечивающие безопасность движения – все это 

национальные строители воплотили в жизнь собственными силами. 

Самые высокие участки дороги и мостов пролегали на высоте до 1,8 

тыс. метров над уровнем моря. 

Ввод в эксплуатацию этой стальной магистрали сократил 

расстояние грузовых и пассажирских перевозок до 170 км, а время – на 

семь часов и стал очередным важным этапом в создании в нашей стране 

единой национальной железнодорожной сети. Кроме того, это не только 

освободило Узбекистан от необходимости платить за транзит до 50 млн. 

долларов в год, но и обеспечило поступление дополнительных 

валютных средств в объеме до 15 млн. долларов за перевозку 

транзитных экспортно-импортных грузов других стран. 

Завершение реализации крупномасштабного проекта стоимостью 

почти 1,635 млрд. долларов – строительства 123,1 км 

электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап и тоннеля 

на перевале Камчик протяженностью 19,2 км на высоте 2200 м над 

уровнем моря позволило связать области Ферганской долины с другими 

регионами нашей страны. Тем самым практически все регионы 

Узбекистана объединила единая транспортная система. 

В последние годы в Узбекистане проложена новая 

железнодорожная сеть общей протяженностью более 1200 км, 

модернизировано и реконструировано свыше 3800 км дорог, 

электрифицировано почти 1100 км железнодорожных магистралей. В 

результате общая протяженность железных дорог, охвативших все 

регионы страны, составила 6500 км. 

В 2011 году было введено первое в Центральной Азии 

высокоскоростное сообщение, связавшее Ташкент с Самаркандом. 

Высокоскоростной маршрут открыли также до Карши. По обоим 

направлениям уже перевезено более одного миллиона пассажиров. 

Для хозяйствующих субъектов, активно участвующих во 

внутренних поставках, и населения, путешествующего по стране, 

открылись качественно новые возможности. Об этом свидетельствует 

тот факт, что со времени создания Акционерного общества 

«Узбекистонтемирйуллари» объем перевозки грузов увеличился в 1,5 

раза, перевозки пассажиров – в 1,3 раза. В настоящее время более 60% 

всех грузов страны и свыше 75% пассажиров перевозятся 

железнодорожным транспортом. 

Развитие железнодорожной сети влечет за собой динамичное 

развитие всех смежных отраслей экономики, образуются новые 
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субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, пункты 

обслуживания. Вдоль трасс вводятся в строй объекты социальной и 

коммунальной инфраструктуры, включая школы, медицинские 

учреждения, объекты водо- и газоснабжения, обеспечивающие 

комфортные условия для жизни и работы населения, создаются тысячи 

новых рабочих мест. 

Узбекистан является сегодня промышленным и транспортным 

центром Центральной Азии. Сегодня железные дороги Узбекистана, как 

важнейшее звено трансрегионального транспортного коридора, 

занимают достойное место в системе международных 

железнодорожных перевозок. Ведь магистральные железнодорожные 

линии страны обладают большим транспортно-коммуникационным и 

транзитным потенциалом, объединяющим Восток и Запад, Юг и Север. 

Работа выполнена под руководством канд. техн. наук, доцента 

Николаенко И.В. 

 

 

СЕКЦІЯ: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА РОБОТИ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ 

ПРОМИСЛОВО-АГРАРНОМУ РЕГІОНІ 

К.М. Шаліна, студентка групи АТ-17,  ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Східна Україна є поясом промислово-аграрних областей країни. 

Галузева структура промислового виробництва поєднує в себе наступні 

види промисловості: видобувна, металургійна, металообробки, 

електроенергетична, хімічна, будівельних матеріалів, текстильна, 

харчова та інші види промисловості. Для перспективного розвитку та 

ефективної взаємодії між собою всіх цих галузей, необхідна злагоджена 

і надійна робота всіх видів транспорту.  

Промислово-аграрний регіон має найбільш розгалужену і 

найщільнішу транспортну систему в Україні завдяки вигідному 

географічному положенню- на перехресті шляхів сполучення між 

Європою та Азією. Транспорт і зв'язок дають 14,3% обсягу наданих 

послуг галузі. У такому складному Східному регіоні широко 

використовується різного виду автотранспорт, роботу якого необхідно 

оцінити на багатокритеріальній основі. 

Підводним каменем на шляху до застосування методів 

математичного програмування в реальних задачах оцінки роботи 

автотранспорту є наявність різнорідних критеріїв. Коли оцінювання 

роботи автотранспорту проводиться на підставі більше двох критеріїв, 
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метод полягає в знаходженні шляхом чисельних розрахунків 

характерних ділянок кривої ефективних значень, на яких особа, яка 

приймає рішення (ОПР), може вибрати точку, яка найбільш відповідає її 

перевагам.   

Структура ранжирування етапів і логістичних критеріїв для 

визначення витрат складається на підставі великої кількості технічних, 

технологічних, природних, економічних , екологічних та інших умов і 

обмежень. Всі ці параметри зводяться в таблицю оцінювання за 

критеріями та етапами автоперевезення. Складена таким чином 

структура ранжирування етапів і логістичних критеріїв для визначення 

витрат в транспортно-технологічній системі може бути використана 

особою, яка приймає рішення, для оцінки відповідного елемента і 

розподілу засобів його реалізації. 

Робота виконана під керівництвом д.т.н., професора Берестового А.М. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРІОРИТЕТНОГО РУХУ ДЛЯ МАРШРУТНИХ АВТОБУСІВ НА 

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА   

Р.В. Сенатосенко, студент групи АТ-18,  ДВНЗ «ПДТУ»  
 

Аналізуючи ситуацію, що склалася за останні роки, можна 

стверджувати, що збільшення кількості транспортних засобів (ТЗ) в 

Україні буде продовжуватись, не зважаючи на зменшення чисельності 

населення. Для ефективного функціонування індивідуальних ТЗ у 

містах необхідно, щоб між їх кількістю та вулично-дорожньою мережею 

(ВДМ) не існувало диспропорції. ВДМ міст зазвичай відстають від 

розвитку рухомого складу, в результаті чого функціонують у 

перевантаженому стані, про що свідчать регулярні затори. 

Сьогодні у містах України серед усіх видів міського громадського 

транспорту існує гостра необхідність у розвитку саме міських 

маршрутних автобусних перевезень, оскільки вони є основними та 

найпоширенішими видами маршрутних пасажирських перевезень 

міського населення.  

Для підвищення якості перевезення і транспортного 

обслуговування пасажирів цим видом транспорту на ВДМ потрібно 

покращувати його конкурентоздатність шляхом надання переваги у русі 

по відношенню до інших учасників руху. Така перевага реалізується за 

допомогою застосування методів забезпечення пріоритетного руху, до 

яких, насамперед, відносяться впровадження спеціальних смуг на 

перегонах вулиць та забезпечення пріоритету на перехрестях.  

Впровадження спеціальних смуг на перегонах вулиць ВДМ 

залежить від багатьох чинників, однак умови їх впровадження сьогодні 
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визначаються загальними і недостатньо точними рекомендаціями, тоді 

як щодо самої доцільності впровадження спеціальних смуг фактично 

відсутні адекватні і чіткі критерії.  

Забезпечення пріоритету на регульованих перехрестях є одним із 

основних завдань при організації пріоритетного руху автобусів на ВДМ 

міста, оскільки саме на них виникають найбільші їх затримки. До умов, 

в яких складно забезпечити пріоритетний проїзд, особливо просторово-

часові умови, відносять регульовані перехрестя, підходи яких мають не 

більше двох смуг руху в одному напрямку.  

Наразі в містах України впровадження спеціальних смуг на 

перегонах вулиць для автобусів та застосування методів, що 

забезпечують їм пріоритет на регульованих перехрестях, перебувають 

на початковому етапі. Тому для поширення їхнього застосування є 

потреба у їх вивченні, дослідженні та вдосконаленні. 

Спеціальна смуга у зоні перехрестя дає змогу забезпечити 

просторово-часовий пріоритет автобусам на регульованих перехрестях 

(здебільшого ізольованих), зокрема підходи яких мають не більше двох 

смуг руху в одному напрямку. Виклик спеціальної фази світлофорного 

регулювання є основним алгоритмом, який доцільно використовувати 

для забезпечення пріоритетного проїзду площі перехрестя. 

Застосування спеціальної смуги у зоні перехрестя на ізольованому 

регульованому перехресті дає змогу зменшити на 87% середню 

затримку автобусів порівняно з адаптивним управлінням без 

забезпечення пріоритету. 

Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Бурлакової Г.Ю. 

 

НОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ, АВТОНОМНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНДУСТРІЇ МОБІЛЬНОСТІ 

А.А. Ягмурджи, студент групи АТ-17-У,  ДВНЗ «ПДТУ»  
 

В останнє десятиліття було досягнуто новаторський прогрес у 

розвитку електромобілів (EV), автономних транспортних засобів (AV) 

та індустрії мобільності як послуги (MaaS). Основне питання – чому 

саме набувають попиту такі перебудови традиційної міської логістики. 

Інновації з кожним роком роблять життя населення в Європі більш 

комфортнішим, екологічним та економічним. Продажі електромобілів 

стрімко зросли на світовому ринку у 2017 році - на 60%. Третина 

автомобілів, куплених в Норвегії, тепер є електричними, і інші 

європейські країни, включаючи Великобританію, також збільшують 

свою частку. Три основні чинники різкого попиту на тенденції EV: 

екологічна політика, більш низькі витрати на батареї і корпоративні 

переваги. 
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У політиці зростає усвідомлення проблеми зміни клімату та 

стійкості, а також відповідальності держав за облік "зеленого" впливу. У 

відповідь на це Уряди проводять цілий ряд екологічно безпечних 

стратегій. Найбільш примітною є Паризька угода стосовно клімату; 

багатонаціональний договір, в якому країни взяли на себе зобов'язання 

знизити температуру на планеті. Uber входить до числа організацій, які 

очолюють їх розвиток, з надією на те, що вони зможуть замінити весь 

свій парк безпілотними автомобілями.  

Одним із головних мотивів є підвищення безпеки дорожнього 

руху. За статистикою, 90% всіх дорожньо-транспортних пригод 

викликані людськими помилками - тому теорія полягає в тому, що, 

прибравши людину за керма, дороги стануть набагато безпечніше. 

Ключем до цього є штучний інтелект; він зможе вчитися на основі 

досвіду, який матиме автомобіль, і,  швидко зможе виправити будь-які 

алгоритмічні проблеми. Цей факт, а також можливості, включаючи 3D-

аналіз навколишнього середовища та 360-градусне бачення, означають, 

що кількість дорожньо-транспортних пригод повинна різко зменшитися. 

Мобільність виходить на передній план транспортних перспектив. 

Термін відноситься до транспортних рішень і використаний як 

«послуга» (MaaS).  Інтегровані транспортні системи, які можуть бути 

оплачені за допомогою того методу, і мобільні додатки, які дозволяють 

людині планувати всі свої поїздки, - це всього лише два приклади. 

Крім того, MaaS можна розглядати як продовження переходу до 

розумних міст. Розумні міста втілюють в собі пов'язаний і 

персоналізований досвід, який сьогодні бажають люди; інтегровані 

мережі громадського транспорту відображають це.  

Але знову ж таки, є й економічна сторона. Традиційний приватний 

транспорт включає людину як активного водія, і тому означає, що 

людина не може виконувати ніяких інших завдань. Однак альтернативні 

рішення -  мобільності, запропоновані в рамках моделі MaaS, 

означають, що людина не тільки зосереджена на поїздці, а може 

займатися іншими речами у цей час. По суті, можна стверджувати, що 

MaaS - це реалізація невикористаного потенціалу часу подорожі та його 

корисне споживання.  

Хоча фактори, що визначають зростання, різні, три концепції, що 

розглядаються у дослідженні, безсумнівно, знаходяться на підйомі, і 

разом вони, ймовірно, будуть формувати шляхи мобільності в 

майбутньому. 

Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Бурлакової Г.Ю. 
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РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНЕВИХ 

ДВИГУНІВ  

В.І. Борисов, студент групи АТ-19-У,  ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Водневий транспорт - це різні транспортні засоби, які 

використовують в якості палива водень. Це можуть бути транспортні 

засоби як з двигунами внутрішнього згоряння, з газотурбінними 

двигунами, так і з водневими паливними елементами. 

Використання водню як енергоносія дозволить  істотно скоротити 

споживання викопних вуглеводневих палив і значно просунутися у 

вирішенні екологічної проблеми забруднення атмосфери міст 

шкідливими для здоров'я людини складовими вихлопних газів 

автомобілів. Водень може використовуватися як паливо в звичайному 

двигуні внутрішнього згоряння. В цьому випадку знижується 

потужність двигуна до 82% -65% в порівнянні з бензиновим варіантом. 

Але якщо внести невеликі зміни в систему запалювання, потужність 

двигуна збільшується до 117% в порівнянні з бензиновим варіантом, але 

тоді збільшиться вихід окислів азоту через більш високі температури в 

камері згоряння і зростає ймовірність прогорання клапанів і поршнів 

при тривалій роботі на великій потужності. Крім того, водень при 

температурах і тисках, які створюються в двигуні, здатний вступати в 

реакцію з конструкційними матеріалами двигуна і мастилом, приводячи 

до швидкого зносу.Автомобілі на водневому паливі вже виробляються. 

Серед компаній, які виробляють такі автомобілі - Toyota, Honda і 

Hyundai. Розробкою автомобілів на водневому паливі займаються також 

Daimler, Audi, BMW, Ford, Nissan і ін. 

Основна перевага впровадження паливних елементів в наземні 

транспортні засоби: передбачуваний високий ККД. ККД сучасного 

автомобільного двигуна внутрішнього згоряння досягає 35%, а ККД 

водневого паливного елемента - 45% і більше. Під час випробувань 

автобуса на водневих паливних елементах канадської компанії 

BallardPowerSystems був продемонстрований ККД в 57%. 

OpelZafiraіз силовою установкою на водневих паливних елементах 

потужністю 94 кВт в умовах Вашингтона споживає 1,83 кг водню на 

100 миль (160 км) пробігу, тобто 6,4 л. бензинового еквівалента 

[джерело не вказано] 2876 днів. Бензиновий аналог OpelZafira з 

двигуном об'ємом 1,6 л потужністю 85 кВт споживає 5,8 л. бензину на 

100 км в умовах траси. Тобто одному легковому автомобілю на 

водневих паливних елементах в рік потрібно 200 кг водню, або 0,55 кг в 

день. Один кілограм водню вважають рівним за енергетичною цінністю 

одному галону (3,78 л.) бензину. 

Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Бурлакової Г.Ю. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРОЇЗДУ 

ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 

Л.В. Ведь, студентка групи  АТ-17-У,  ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Громадський пасажирський транспорт – найважливіша складова 

транспортного обслуговування населення. Правильна організація 

пасажирських перевезень є невід'ємною частиною інфраструктури 

сучасного міста: збій у перевезеннях пасажирів паралізує виробництво, 

зупиняє торгівлю. Життя великих міст без пасажирського транспорту 

неможливе, адже й виникли великі міста головним чином завдяки 

розвитку громадського транспорту. Основна роль транспорту 

загального користування – забезпечення стабільного розвитку міста. На 

сьогоднішній день у місті функціонує 51 маршрут, на яких працює 

близько 390 автобусів різної пасажиромісткості. 

Однак сфера громадського транспорту не відповідає сучасним 

вимогам як у технічному, так і в організаційному плані. Наразі у місті 

відбувається оновлення рухомого складу, заміна маломісних 

транспортних засобів на комфортні автобуси більшої місткості, та 

можливість дещо покращити ситуацію та підвищити якість і безпеку 

перевезень пасажирів.Але рівень комфортності перевезення залишає 

бажати кращого. На маршрутах міста ще працює багато зношених 

транспортних засобів, автобусів з низьким рівнем комфортності та 

персоналу, який не має відповідної підготовки для обслуговування 

пасажирів. Крім того, проблемним питанням залишається компенсація 

втрат доходів автомобільних перевізників у зв’язку з перевезенням 

пільгових категорій громадян, а також визначення реального обсягу 

таких втрат. 

В даній роботі обґрунтовується теза, що пріоритетними 

напрямками підвищення якості надання послуг щодо пасажирських 

перевезень, а отже, удосконалення комфортних умов проїзду пасажирів 

на міському транспорті в Маріуполі, є:  

- забезпечення безпечного проїзду пасажирів; 

- регулярність перевезень; 

- умови перевезень пасажирів, що включають в себе комфортний 

транспорт та культуру поведінки працівників транспортного 

підприємства. 

Вирішення даних питань є важливими умовами для підвищення 

рівню комфортності пасажирських перевезень та забезпечить розвиток 

економіки та бюджету міста Маріуполь.  

Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Бурлакової Г.Ю. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ ЗНОШЕНИХ ДЕТАЛЕЙ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  

А.І. Мельник, студент групи АТ-16,  ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Мета роботи -розробка комплексу для плазмового зміцнення 

деталей автотранспорту, оцінка впливу плазмового поверхневого 

зміцнення на експлуатаційні характеристики напилених покриттів. 

Зміцнення матеріалів виконувалося на режимах, що забезпечують 

максимальне підвищення твердості без оплавлення поверхні: струм дуги 

Iд = 300...400А, швидкість переміщення плазмотрона Vп = 20...50 м/год., 

витрата плазмоутворюючого газу аргону QAр = 0,63 10-3 м3/с. Розміри 

зони термічного впливу визначилися за результатами замірів 

мікротвердості (з кроком 0,1 мм на приладі ПМТ-3) на темплеті в 

поперечному перерізі зміцнених зразків в центрі зони термічного 

впливу у напрямку від поверхні до вихідної структури (глибина) і на 

поверхні зразків в напрямку, перпендикулярному до напрямку обробки 

(ширина).При плазмовій поверхневій обробці деталей відносно 

невеликої маси температура останніх до кінця обробки може зростати 

настільки, що режим термообробки виходить за межі утворення 

гартівних структур. У таких випадках вдаються до водяного 

охолодження за допомогою спрейєрних пристроїв.Устаткування для 

зміцнення тіл обертання (шківи, ролики, колеса, колінчасті вали т п.) 

Показано на рис.1, загальний вигляд плазмового технологічного 

комплексу - на рис.2. 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 - Обладнання для зміцнення тіл обертання: 1-механізм 

переміщення плазмотрона; 2-плазмотрон; 3-тіло обертання; 4-патрон; 5 
обертувач; 6-стіл; 7-пульт управління. 

 

 

 

 

 
Рис. 2 - Загальний вигляд плазмового технологічного комплексу: 1 

блок газового забезпечення; 2-вращатель; 3-плазмотрон; 4-механізм 
переміщення плазмотрона; 5-стіл; 6-джерело живлення; 7-блок водяного 
забезпечення; 8-кабельшланговий пакет 
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Технологічні характеристики плазмового зміцнення, як у випадку 

зміцнення безперервним або імпульсним плазмовим струменем (дугою), 

залежать від швидкості обробки, енергетичних параметрів плазмово-

дугового генератора, властивостей оброблюваного матеріалу, схем 

обробки і т. п. 

Плазмове поверхневе зміцнення дозволяє підвищити 

експлуатаційні характеристики напилених покриттів. Найбільш важливі 

з цих характеристик - міцність зчеплення підкладки з покриттям, а 

також його зносостійкість. Вплив плазмового зміцнення на зазначені 

характеристики встановлено як для нелегованих, так і високолегованих 

металізаційних покриттів.  

Під впливом висококонцентрованого нагріву мікроструктура стає 

дрібнодисперсною з рівномірно розподіленими карбідами легуючих 

елементів. Особливо сприятливі зміни відбуваються в прикордонній 

зоні «підкладка - покриття». Отже, зносостійкість деталей 

автомобільного транспорту, як нових, так і підданих відновної 

наплавленні і плазмовому зміцненню, може бути підвищена в 1,5 ... 2,0 

рази. 

Робота виконана під керівництвом канд.техн.наук, доц. Пірч І.І. 

 

ОПЕРАЦІЇ З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ ПРИ РЕМОНТІ ТА 

ВІДНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

В.В. Шолохов, студент групи АТ-16,  ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Складовим частинам автомобільного транспорту пред'являється дві 

основні вимоги: вони повинні бути досить в'язкими, щоб не 

руйнуватися, і досить міцними, щоб витримувати задані навантаження. 

У більшості випадків деформації деталей під дією навантажень повинні 

бути мінімальними, отже, кращі високі модулі пружності. Для 

підвищення службових характеристик матеріалів необхідно 

використовувати спеціальні методи обробки, що дозволяють отримати в 

металі композитну структуру, яка поєднуватиме високу ударну в'язкість 

і міцність. 

Розробка технологічного комплексу для плазмового зміцнення 

деталей автомобільного транспорту, оцінка впливу плазмового 

поверхневого зміцнення на експлуатаційні характеристики зміцнених 

матеріалів є основними для логістичного підходу в проектуванні, 

виготовленні і ремонті деталей автомобільного транспорту. 

Для розробки технології плазмового поверхневого зміцнення 

зношених деталей автомобільного транспорту проведено комплекс 

досліджень щодо впливу режимів на експлуатаційні характеристики 

матеріалів.Для генерування плазмового потоку енергії використаний 
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плазмотрон непрямої дії з секціонованими міжелектродними вставками 

з діаметром отвору сопла 6 мм (патент № 1815067). 

При проектуванні обладнання для плазмового зміцнення необхідно 

забезпечити не тільки реалізацію технології зміцнення, а й комплексної 

механізації і автоматизації процесу. В умовах виробництва з великою 

кількістю типорозмірів, близьких за формою і параметрам деталей, коли 

для кожної партії необхідно змінювати режим зміцнення, доцільно 

використовувати роботів з позиційно-контурною і контурною 

системами управління, завдяки яким можна, змінюючи програму, легко 

переходити від однієї партії деталей до іншої, а також забезпечувати 

необхідні характеристики зміцненої зони. Створено і експлуатується 

роботизований технологічний комплекс (РТК) плазмового зміцнення. 

РТК оснащений універсальним роботом з електромеханічним 

приводом і системою управління від ЕОМ. Висока точність 

позиціонування робота (± 0,1 мм) дозволяє забезпечити мінімальні 

відхилення розрахункової траєкторії переміщення плазмотрона вздовж 

зміцнюючої поверхні. 

Робота виконана під керівництвом канд.техн.наук, доц. Пірч І.І. 

 

ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ 

КОМПОНЕНТІВ 

А.С. Остапенко, студент групи АТ-18-У,  ДВНЗ «ПДТУ»  
 

Утилізація автомобілів хвилює дуже багатьох людей. І це не дивно, 

оскільки за останні кілька років кількість транспортних засобів, які 

служать людству, збільшувалася величезними темпами. Само собою, що 

старіння таких пристроїв неминуче, а позбавлятися від них якимось 

чином необхідно. Ось ми і підходимо до того, що утилізація автомобілів 

в найближчі 5 років стане дуже важливим фактором, адже термін 

служби автомобілів 1990-2000 року випуску підійде до кінця, а таких 

дуже і дуже багато. Особливо гостро проблема утилізації автомобілів 

відчувається у великих містах, де досить високий рівень доходів на 

душу населення. 

Для того, щоб забезпечити своєчасне усунення старих автомобілів, 

їх утилізація була зроблена обов'язковою у багатьох країнах світу. Це 

дозволило значно зменшити кількість непотребу, який негативно 

впливає на навколишнє середовище. Крім цього утилізація дозволяє 

заощадити кошти державі, адже старий транспортний засіб можна 

використовувати при переробці як вторинної сировини. У наявності 

рішення відразу двох проблем: - проблема екології і забруднення 

середовища старими автомобілями - проблема нестачі вторинних 

металів для металургійної галузі. В окремих країнах світу утилізація 
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автомобілів проводиться на дуже вигідних умовах для власників. При 

цьому найчастіше оплачується значна частина вартості нового 

автомобіля, що привертає автовласників. Отже,  утилізація автомобілів 

дуже важлива і потрібна. 

В Україні немаєзаконодавчої бази щодо авторециклінга. На 

сьогоднішній день в Україні відсутня чітко функціонуюча система, що 

дозволяє своєчасно проводити авторециклінг. 

Таким чином, авторециклінг в Україні не розвинений. І одна з 

найважливіших причин, це відсутність законодавчо закріплених 

механізмів, принципів і вимог, що регламентують надання послуг з 

утилізації транспортних засобів, хоча є величезний потенціал даного 

ринку, наявність запасів машин, готових до переробки. 

Робота виконана під керівництвом ст. викладача Сенатосенко В.А 

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПАРКУВАННЯ НА ПРОПУСКНУ 

ЗДАТНІСТЬ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ 

Д.О. Фабричний, студент групи АТ-18-У,  ДВНЗ «ПДТУ»  
 

Паркування автомобілів на вулично-дорожній мережі (ВДМ) міста 

– одна і важливих і всезростаючих проблем. З одного боку, чим більше 

автомобілів, тим більше потрібно місць для паркування. З іншого боку, 

чим більше автомобілів, тим більше навантаження на ВДМ міста і тим 

менше можливості для паркування на проїзній частині. У найкрупніших 

містах дійсно недостатньо місць для паркування і не створюються 

умови для широкого нагляду за порушенням паркувань. 

Важливе значення при вирішенні проблеми паркування 

автомобілів у містах має використання вуличного паркування. Проте 

одним з основних його недоліків є негативний вплив на пропускну 

здатність вулиць, тому головним критерієм оцінки такого типу 

паркування має бути визначення його впливу на характеристики руху 

по вулиці. 

Паркування транспортних засобів повздовж тротуарів справляє 

визначений формуючий вплив на режим руху автомобілів: погіршує 

видимість, знижує пропускну здатність вулиці на 20 – 40%, знижує 

середню швидкість руху транспортного потоку на 40 – 60%, підвищує 

імовірність виникнення дорожньо-транспортних подій. 

Проведеними дослідженнями структури стану і техніко-

економічних параметрів мережі автомобільних стоянок (системи 

паркування) встановлено, що існуюча мережа за своїми комплексними і 

якісними показниками не відповідає потребам учасників дорожнього 

руху. Основними недоліками є: невідповідність попиту місткості 

(кількість місць паркування), нераціональне розміщення, зручності 
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під’їзду і виїзду. 

У зоні впливу автомобільної стоянки спостерігається 

закономірність зміни умов руху транспортного потоку за рахунок 

автомобілів, що здійснюють з’їзд на стоянку, а також виїзд зі стоянки. 

Це приводить до зміни швидкості руху, при в’їзді у зону впливу стоянки 

швидкість знижується, а при виїзді – збільшується; знижується також 

пропускна здатність вулиці. 

Методика визначення умов безпеки руху транспортних засобів у 

районах інтенсивного паркування транспорту дозволить оцінити 

ділянку дороги, яка розглядається, за ступенем небезпеки: дуже 

небезпечна, небезпечна, малонебезпечна, безпечна. 

Робота виконана під керівництвом ст. викладача Сенатосенко В.А 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМИ ЗАПАСАМИ 

В АВТОТРАНСПОРТНИХ ТЕРМІНАЛАХ 

І.С. Бузикін, студент групи АТ-17, ДВНЗ «ПДТУ»  

 

Автомобільні перевезення вантажів через термінали виникли в 20-

30 рр. ХХ століття в розвинених країнах. Саме вдосконалення 

автотранспорту призвело до появи в логістичному ланцюгу таких 

вимушених заходів універсальної логістики, як автотранспортні 

термінали. 

Їх зазвичай розташовують в промислових зонах, поблизу морських 

або річкових портів, аеропортів та логістичних центрів. Це обумовлено 

зручністю мати поруч з виходом на магістральні дороги і товаропотоки, 

місця тимчасового зберігання, місця, де вантаж можна переупакувати, 

де його можна розбити на дрібні партії або навпаки зібрати великий 

автопоїзд. 

Ефективність функціонування автотранспортного терміналу 

залежить від оптимальної технології управління «рухом» складських 

запасів на основі сучасних технологій. 

Згідно зі статистикою транспортно-експедиторських фірм "ASG 

АВ" та "Bilspedition" майже 60% прибутку від терміналів надходять 

збоку дрібнопартіонних вантажів, часто вантаж, що приходить на 

термінал, не є укрупненою вантажною одиницею, а представляє з себе 

коробки або пачки у звичайній або термоусадочній плівці. 

Найбільш прогресивними та ефективними системами облікового 

управління на етапах заготівлі, зберігання та раціонального 

використання матеріальних ресурсів є системи «Точно в строк», 

«Кайдзен», «Канбан». В терміналах, що включаються до міжнародних 

логістичних ланцюгів та ланцюгів регіонального розподілу вантажів, 
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високу ефективність показала технологія «Крос-докінг». Крос-докінг - 

процес приймання та відвантаження вантажів через склад 

безпосередньо, без розміщення в зоні довготривалого зберігання. Крос-

докінг є сукупністю логістичних операцій всередині ланцюга поставок, 

завдяки яким відвантаження зі складу і доставка товарів максимально 

точно узгоджуються у часі. В результаті продукція доставляється в 

обумовлений термін. 

Необхідною умовою ефективного і раціонального управління 

функціонуванням автотранспортних терміналів є створення 

взаємопов'язаних узгоджених систем обліку і внутрішнього контролю 

на основі сучасних термінальних технологій та методів. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Українського Є.О. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРНИХ ПОТОКІВ 

К.М. Шаліна, студентка групи АТ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Моделювання руху є одним з найважливіших інструментів для 

моделювання операцій динамічних систем дорожнього руху. Для різних 

транспортних систем застосовуються різні види моделей, але 

поставлена перед ними мета завжди зводиться до оптимізації 

використання ресурсів для організації ефективної роботи транспортної 

системи. Моделювання в транспортній галузі включає в себе наступні 

етапи: аналіз комплексних транспортних процесів; прогнозування 

можливих сценаріїв і наслідків, оцінювання отриманого результату; 

прийняття рішення. 

Двома основними підходами до вирішення проблеми 

математичного моделювання автотранспортних потоків є 

макроскопічний і мікроскопічний. Кожен з них застосовується до різних 

транспортних систем, в залежності від їх характеристик. Для здійснення 

вибору на користь того чи іншого підходу проводиться аналіз системи 

за наступними показниками: протяжність шляхів сполучення, кількість 

вузлів, пропускна здатність, провізна здатність, ефективність системи, 

характеристика вулично-дорожньої мережі та інші показники. 

Макроскопічний підхід використовується для тлумачення руху 

автотранспорту на великих відстанях і при цьому щільність 

транспортного потоку досить велика. Застосування макромоделей дає 

можливість визначити час руху, середню швидкість, рівень 

завантаження мережі, інтенсивність руху. В процесі макромоделювання 

досліджуються усереднені характеристики транспортних потоків, а не 

сукупність конкретних даних. За рахунок цього моделювання на 

макрорівні має більш високу швидкість розрахунків, на відміну від 
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мікромоделювання. 

У мікроскопічних моделях описується рух кожної машини окремо. 

Вдавшись до мікромоделювання, як правило, отримують такі дані: 

довжина черги, час затримки транспортних засобів, середня швидкість, 

час руху автомобілів. Основна перевага мікромоделювання – 

можливість отримання оцінок з високою точністю, але деталізація в 

мікромоделях потребує великої кількості вихідних даних і ресурсів для 

їх обробки.  

Таким чином, проаналізувавши характеристику транспортної 

системи, особа, яка приймає рішення, може вибрати найбільш доречний 

підхід при моделюванні транспортних потоків в заданій системі. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача  Українського Є.О. 

 

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНЕ МІСТО» 

В МІСТАХ УКРАЇНИ 

А.О. Грешнікова,студентка групи АТ-18-У, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Термін «розумне місто» означає інтеграцію інформаційних і 

комунікаційних технологій для управління міською інфраструктурою. 

Парковки, що містять датчики, які сповіщають водіїв про вільне місце; 

вуличне освітлення, яке починає працювати з появою перехожих; 

мобільні додатки, які сигналять про необхідність невідкладної медичної 

допомоги або дозволяють отримати інформацію про вільні зарядні 

станції для електромобілів, є складовими елементами «розумних» міст. 

Для транспортної інфраструктури технології SmartCity дозволяють 

аналізувати в реальному часі стан транспортних мереж, регулювати 

дорожню ситуацію, планувати транспортні розв'язки та багато іншого. 

 Міста України не стали винятком у глобальному прагненні стати 

частиною «смарт-світу». Однією з найбільш ефективних 

інфраструктурних «розумних» технологій є «розумний транспорт». 

Інноваційними розробками в цьому напрямі є: товарні автопоїзди зі 

штучним інтелектом; екрани на задніх дверях великих фур із 

трансляцією ситуації на дорозі перед машиною для безпечного обгону; 

розумний громадський транспорт для комфортного використання 

пасажирами. Всі модернізовані автомобілі для виконання своїх функцій 

повинні бути обладнані такими складовими елементами, як стільникові 

мережі зв'язку 3G, 4G, LTE, технології, що дозволяють передавати дані 

по бездротових каналах-Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, NB-IoT, датчики різного 

призначення і модулі, які забезпечують збір необхідної інформації про 

ситуацію навколо машини, датчики для контролю та обліку зовнішніх 

погодних умов. 
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Підходи до створення розумних і стійких міст, включаючи 

розвиток інституційного середовища, формування стратегічних програм 

та інфраструктурних планів, визначення їх пріоритетності, механізмів 

реалізації проектів давно стали предметом глибоких наукових 

досліджень і практичних розробок. У світі існує чимало аналітичних 

центрів, які присвятили свою діяльність дослідженням у цій сфері. 

Щорічно в різних регіонах світу проводяться масштабні виставки-

конференції з технологій трансформації міст в розумні і стійкі. 

Залучення у цей процес українських міст змогло б розкрити нові 

можливості для розробки та реалізації ефективних науково-практичних 

рішень у наших містах, що принесло би значний соціальний ефект. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Українського Є.О. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМ ДРІБНОПАРТІОННИХ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В МІСЬКИХ УМОВАХ 

М.Р. Лисничук, студентка групи АТ-18-У, ДВНЗ «ПДТУ»  
 

Розвиток дрібного і середнього підприємництва в торговельній, 

виробничій, обслуговуючій і інших сферах сприяє зростанню потреби в 

дрібнопартіоннихавтоперевезеннях.   

В даний час на ринку автотранспортних послуг працює значне 

число дрібних і середніх автоперевізників, що формує досить високий 

рівень конкуренції. У зв’язку з цим автопідприємства вимушені шукати 

нові шляхи підвищення ефективності роботи. 

Дрібнопартіонні перевезення здебільшого здійснюються в 

транспортних системах великих міст, особливості функціонування яких 

накладає ряд серйозних обмежень, що ускладнюють процес організації 

вантажних автоперевезень: обмеження по швидкості, обмеження по 

напрямку руху, обмеження з обліком усіх факторів, що впливають на 

планування і організацію перевезень, обмеження за часом та ін. 

Аналіз наукової літератури з організації перевезень дрібними 

партіями дозволив виділити наступні методи маршрутизації: 

− метод стираючого променя або алгоритм Свір; 

− метод «йди в найближчий» або алгоритм «найближчого сусіда»; 

− метод сум; 

− метод Гілок і меж; 

− метод Кларка-Райта. 

Усі вони передбачають скорочення витрат удосконалення процесу 

планування доставки від одного відправника декільком споживачам за 

рахунок підвищення ефективності використання рухомого складу, 

рішення задачі об'єднання в маршрути споживачів та ін. 
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При доставці багатономенклатурної продукції з'являється 

необхідність у більш широкому використанні розвізних і збірних 

маршрутів засобами автомобільного транспорту. В результаті, доставка 

дрібнопартіоннихвантажів стає значно більш дорожчою, ніж доставка 

масових вантажів, і вимагає застосування методів та алгоритмів, що 

підвищують ефективність транспортного процесу. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача Українського Є.О. 

 

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ 

АТМОСФЕРНИХ ЗАБРУДНЕНЬ АВТОТРАНСПОРТОМ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

Д.А. Брижатий, студент групи АТ-18,  ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Розвиток автомобільного транспорту спричинив збільшення 

кількості транспортних засобів на дорогах. Транспортні засоби 

викликають багато негативних явищ: щорічно з відпрацьованими газами 

в атмосферу поступають сотні мільйонів тонн шкідливих речовин; 

автомобіль - один з головних чинників шумового забруднення; дорожня 

мережа, особливо поблизу міської агломерації, «з'їдає» цінні 

сільськогосподарські землі. Під впливом шкідливої дії автомобільного 

транспорту погіршується здоров'я людей, отруюються ґрунти і 

водоймища, страждає рослинний і тваринний світ. 

Захисні властивості суцільних екранувальних споруд щодо 

зменшення впливів автотранспортних потоків можна розглядати лише 

відносно максимальних разових концентрацій. Розміщення захисних 

споруд повинно забезпечувати захист (екранування) прилеглої території 

від прямого впливу викидів автотранспортних потоків, а також 

провітрювання території від накопичених шкідливих домішок.  

Таким чином, виходить, що проблеми та шляхи їх розв'язання 

знаходяться в області раціонального споживання природних ресурсів, 

захисту навколишнього середовища від негативного впливу 

автотранспортного комплексу. 

На основі проведеного аналізу можуть бути сформульовані наступні 

завдання для ефективного зниження шкідливого впливу на населення 

території України: встановлення в містах швидкості автомобільного 

транспорту 50 км/год., за якою кількість вихлопних газів найменша; 

проектування об’їзних шляхів для транзитного транспорту; створення 

дорожніх розв’язок на двох чи трьох рівнях з метою зменшення 

кількості зупинок перед світлофорами, коли різко зростає викид газів; 

переведення автотранспорту на екологічно чистіше пальне чи 

природний газ; створення економічних двигунів; зниження витрат 
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палива; створення автомобілів, у яких джерелом енергії будуть водень 

та електроенергія. 

Запропоновані вимоги створять фундамент для сприятливого 

розвитку навколишнього середовища без негативного впливу збоку 

автотранспорту. 

Робота виконана під керівництвом аспіранта, викладача 

кваліфікаційної категорії «Спеціаліст II категорії» Букіної М.Д. 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА 

ЗОВНІШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

О.А. Кіріцева, студент 101-М, ДНМУ 

 

Все більшу стурбованість викликають зв'язки між довкіллям і 

здоров'ям людини. У всьому світі, ймовірно, і в Європі від однієї чверті 

до однієї третини тягаря хвороб обумовлено чинниками довкілля. 

Проте, уразливість і дія диференціюються по різних групах і районах, 

причому особливому ризику піддаються діти і літні люди. 

Транспорт  є основним джерелом забруднення повітря у міських 

районах, причому велика частка міського населення все ще піддається 

дії надмірно високих рівнів змісту у повітрі одного або більше 

забрудників (тверді частки - ТЧ, двоокис азоту, бензол і озон). 

Сучасні рівні змісту забрудників повітря, включаючи ТЧ, у Європі 

є головними чинниками смертності. За оцінками, забруднення повітря, 

що викликається рухом транспорту, щорічно є причиною більше 25 000 

нових випадків хронічного бронхіту у дорослих, більше 290 000 епізодів 

бронхіту у дітей, більше 0,5 мільйонів нападів астми і більше 16 

мільйонів людино-діб обмеженої активності (DoraandRacioppi, 2018). 

Згідно статистичних даних, в Україні у 2018 року місячна середня 

концентрація твердих часток у повітрі перевищувала стандарт 

екологічної безпеки у 23 українських містах. Тільки 15,3% населення 

України живе у населених пунктах з низьким рівнем забруднення 

повітря, 52,8% - з істотним забрудненням повітря, 24,3% - з високим 

забрудненням повітря і 7,6% - у населених пунктах з дуже високим 

забрудненням повітря. 

Дорожній рух - домінуюче джерело забруднення повітря, а також 

шумової дії на людей, якщо не рахувати тих, хто живе поблизу 

аеропортів і залізниць. Приблизно 65% людей у Європі, що складає 

близько 450 мільйонів, піддається дії такого рівня шуму, який викликає 

сильне роздратування, заважає розмовляти і призводить до порушень 

сну (DoraandRacioppi, 2018). До інших ефектів дорожнього руху, які 

можуть відбитися наздоров'ї людини, відносяться агресивність і 
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нервозність, соціальні контакти, що зменшилися, і утрудняючий вплив 

на розвиток дітей. 

Таким чином, необхідно приймати усі відомі заходи для боротьби з 

даними шкідливими чинниками, що впливають на зменшення 

тривалості життя у містах і селах, розташованих поблизу дорожнього 

руху. 

Керівник асистент  ДВНЗ «ПДТУ» Кіріцева О.В. 

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ СТАНІВ КРАЇНИ ТА РЕГІОНУ НА СТАН 

ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА 

О.Є. Крашневська, студентка АТ-18,  ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В останні роки значна увага приділяється питанню 

загальнодержавних і регіональних стохастичних впливів на 

функціонування транспорту. Зокрема, розглядаються проблеми 

транспортних систем (ТС) та їх взаємний зв’язок із економікою 

держави, значущість соціальних факторів при розробці транспортної 

політики та стратегії управління транспортним процесом, нюанси 

соціально-економічного забезпечення міського пасажирського 

транспорту, вплив ТС на екологічне середовище. Проте деякі глобальні 

стани розглянуто лише частково. До них можна віднести соціологічні і 

політичні фактори. В контексті останніх також варто розглядати збройні 

конфлікти, які мають місце на сході України. 

Задля забезпечення ефективного функціонування ТС міст, потрібно 

систематизувати глобальні стохастичні фактори, встановити їх 

внутрішні та зовнішні зв’язки, знайти шляхи подолання небажаних для 

ТС наслідків від глобальних змін.З суто економічної точки зору 

пріоритетом залишається зростання прибутків із мінімізацією витрат, а 

урахування соціальних чинників потребує, навпроти, пошуку балансу 

обсягу інвестицій, питомого прибутку населення та забезпечення його 

індивідуальних потреб. При цьому основними для кожного учасника 

дорожнього руху є показники безпеки, комфорту, швидкості 

пересування. 

До соціологічних факторів доцільно віднести зміни у кількісній і 

якісній структурі міського населення, розподілі індивідуального 

транспорту. На межі між ними та соціальними факторами вивчаються 

структурні особливості певних груп населення та їх зв’язки. При 

дослідженні впливу ТС на екосистему сьогодні зазначається, окрім 

впливу вихлопних газів, забруднення експлуатаційними токсичними 

речовинами та сміттям, яке вже набуває критичних масштабів.  

Щодо політичних факторів, вони залишаються центровими у 
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розвитку ТС міст, регламентуючи низку питань через законодавчі акти, 

у тому числі, Національну транспортну стратегію України. Проте в 

регіонах спостерігаються й негативні політичні впливи, пов’язані, перш 

за все, зі збройним конфліктом на сході України. Він призвів до 

зниження мобільності населення, пошкодження об’єктів транспортної 

інфраструктури та повного занепаду ТС деяких міст. 

Роботу виконано під керівництвом аспіранта Ганжеєва Д.І. 

 

 

СЕКЦІЯ: ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

І ЛОГІСТИКА 

 

CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЛІЄНТСЬКИХ 

ЗАПИТІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ 

А.В. Ліннік, студентка гр. МТЛ-19-м, ДВНЗ «ПДТУ» 

. 

У сучасному бізнесі необхідність автоматизації різних процесів 

менеджменту стала вже нагальною необхідністю. Неможливо уявити 

собі складський або бухгалтерський облік без застосування 

спеціалізованого програмного забезпечення. Дистрибуція використовує 

автоматизовані програмні додатки для оформлення та обробки 

замовлень як з мобільних так і з комп’ютерних платформ, досить велика 

частина замовлень надходить з сайту вже у вигляді документів, готових 

до подальшого використання у логістичних процесах.   

До яких вад призводить ведення дистрибуції без системного обліку 

клієнт - менеджменту? Кожен менеджер з продажу працює без 

затверджених стандартів сервісу, веде фіксацію дзвінків, інші види 

взаємодії з клієнтами так, як йому зручніше, на власний розсуд: хтось - 

на папері, хтось - в Excel таблицях, а хтось взагалі не вважає за потрібне 

фіксувати ці показники обслуговування продажів.  

Без налагодженої системи клієнт менеджменту неможливо 

визначити такі важливі показники ефективності дистрибуції, як: 

ефективність роботи менеджерів відділу продажів, обсяг 

відпрацьовування всіх лідів (важливі вхідні дзвінки або запити), обсяг 

роботи з вже наявними контактами (клієнтами). Крім того, в разі 

відсутності або хвороби менеджера з продажів, все його незавершені 

переговори і необроблені контакти компанія може втратити, що 

призводить до втрат ефективності роботи всього відділу продажів. 

Актуальним та важливим інструментом клієнт менеджменту на 

сьогодні є стандартизація управління відносин з клієнтами та 

автоматизація клієнт – менеджменту на основі розробки та 
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впровадження CRM-системи. CRM-системи (Customer Relationship 

Management, менеджмент взаємовідносин із клієнтами) необхідні 

бізнесу будь якої галузі та масштабу, який прагне підвищити 

ефективність своїх взаємодій із покупцями, зростити їх кількість. Перш, 

ніж вибирати CRM-систему, потрібно зрозуміти, для чого вона потрібна 

у системі менеджменту, які завдання висуваються для автоматизації та 

обслуговування певних бізнес – процесів.  

Так, якщо в роботі бізнесу важливі вхідні дзвінки або запити (ліди) 

від нових клієнтів, якщо бізнес докладає якісь зусилля для отримання і 

утримання нових клієнтів, то CRM-система необхідна. Наприклад, 

інтернет-магазин, оптова компанія або салон послуг не зможуть 

ефективно працювати без уважного ставлення до лідів (входящих 

запитів і дзвінків). Адже в кожному з цих видів бізнесу дуже важливо, 

щоб всі замовлення були виконані, покупці товарів і послуг залишилися 

задоволені, а лояльність клієнтів підвищувалася.  

Використання CRM дозволяє отримати менеджменту наступні 

переваги: 

1. Зберегти кожного потенційного клієнта, не втратити жодного 

вхідного дзвінка і запиту. У малому і середньому бізнесі України 

конкуренція дуже висока. Компанії докладають значних зусиль для 

того, щоб залучити клієнтів, щоб привернути їх увагу. Для залучення 

клієнтів виділяється найбільший операційний бюджет, тому дуже 

важливо, щоб всі ці ресурси і зусилля не марнувалися. Автоматизовані 

CRM системи дозволяють отримати найвищу ефективність роботи 

відділу продажів.  

2. Контроль роботи співробітників і стандартизація роботи з 

клієнтами. Без загальної стандартизованої CRM клієнт менеджмент 

працює хаотично, та несистематизовано. CRM-система майже повністю 

вирішує цю проблему. Інформацію про всі вхідні та вихідні контакти 

буде знаходитися в одному сховищі, звідки її можна в будь-який момент 

отримати в стандартизованих фірмових форматах. 

3. Накопичується статистично - аналітична база, що дуже важливо 

для успішного розвитку бізнесу. У CRM-системах вся робоча 

інформація збирається в одній загальній базі в стандартизованому 

вигляді. В результаті менеджмент може аналізувати статистику роботи, 

отримувати різні звіти, тобто аналізувати і планувати подальшу роботу 

на основі конкретних КРІ. 

4. Готові рішення, від яких можна відштовхуватися в побудові 

власної системи роботи. Кожна CRM-система - це втілення бачення 

розробників того, як потрібно працювати з клієнтом. У ній закладено 

безліч готових інструментів, які дозволяють перевести роботу на якісно 
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новий рівень. Наприклад, інтеграція CRM-системи з телефонією 

дозволяє фіксувати всі дзвінки, запам'ятовувати все нові контакти і 

аналізувати якість роботи відділу продажів з лідамі. При виборі CRM-

системи найголовніше - це переконатися в наявності всіх функцій, які 

менеджмент хоче бачити в процесі роботи із клієнтами. 

Роботу виконано під керівництвом: д.е.н, професор Колосок В.М. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЛОГІСТИЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

А.Д. Бірюкова, студенка гр. МТЛ-19-м, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Важливу роль логістичний менеджмент відіграє у сталому 

розвитку міст, їх інфраструктури та економіки. За останні 19 років у 

містах змінювались транспортні та логістичні завдання міської 

логістики, рухомий склад міста зазнав якісних та інноваційних 

перетворень, з’являлись нові маршрути, збільшувалась кількість 

транспортних операторів, але методи міського логістичного 

менеджменту не встигали прийнятно реагувати, що призвело до 

занепаду муніципальних операторів транспорту, погіршило транспортну 

мобільність та знизило соціально-економічні показники у містах.  

Тому створення оптимальних логістичних зв’язків у сучасних 

зростаючих містах є сучасним та важливим завданням логістичного 

менеджменту, яке не тільки сприятиме сталому розвитку економіки та 

міської громади та спільнот, а й створюватиме нові, зручні та надійні 

маршрутні мережі громадського, індивідуального та відомчого 

транспорту міста. 

Пропонуємо розглянути основні переваги застосування новітніх 

моделей логістичного менеджменту для вирішення сучасних завдань 

розвитку на прикладі міста Маріуполя. Для управління міською 

логістикою та визначення оптимальних рішень в галузі міського 

транспорту необхідні конкретні системні знання про існуючу 

транспортну ситуацію і можливі сценарії її розвитку. Місто Маріуполь у 

2016 році розпочало реалізацію двох масштабних проектів з оновлення 

парку муніципального оператора (придбання 64 автобуси та 72 

тролейбуси), одним з важливих умов реалізації цих проектів стає 

створення мультимодальної транспортної моделі міста.  

Мультимодальна транспортна модель – математичний інструмент 

для кількісної та якісної оцінки наслідків та підтримки прийняття 

управлінських, містобудівних рішень при стратегічному транспортному 

плануванні. Основна концепція та мета транспортної моделі - оцінка 

транспортного потоку та пасажиропотоку в мережі. Пропонується 

розробляти транспортну модель Маріуполя на базі програмного 
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забезпечення PTV Visum. PTV Visum - сучасна інформаційно-

аналітична система підтримки прийняття рішень, що дозволяє 

здійснювати стратегічне та оперативне управління міською логістикою 

в галузі міського транспорту. Програмний комплекс PTV Visum 

інтегрує всіх учасників транспортної логістики міста (автомобілі, 

пасажири, вантажівки, автобуси, трамваї, пішоходи, велосипедисти 

тощо) в єдину математичну модель та надає можливість прийняття 

оптимальних рішень логістичного менеджменту міста. Розрахунок 

транспортної моделі в PTV Visum здійснюється за допомогою 

стандартного чотирикрокового алгоритму. У створенні та подальшій 

роботі такої моделі ми можемо виділити чотири основні етапи (кроки): 

1. Генерація переміщень; 2. Розподіл переміщень; 3. Вибір режиму;  4. 

Перерозподіл (вибір шляху). PTV Visum відображає результати 

розрахунку в графічній та табличній формах і дозволяє проводити 

різноманітні графічні аналізи.  

Як основні вхідні дані для розрахунку транспортної моделі 

необхідні:  

1. Картографічна інформація (план міста);  

2. Генеральний план міста;  

3. Вулично - дорожня мережа;  

4. Мережа маршрутів руху різних видів транспорту;  

5. Класифікація вулично - дорожньої мережі, пропускна 

спроможність доріг та перехресть, інтенсивність руху та ін.  

6. Інформація про громадський транспорт: маршрути, рухомий 

склад, графік, інтервали, зупинки та ін. 

Для розрахунку логістичного попиту на транспортні послуги до 

моделі додаються вхідні дані про спроможність населення до 

споживання , згруповані у 3 блоки:  

1. Дані про кількість споживачів за соціально-економічними 

верствами:  

 1.1. Населення;  

 1.2. Населення працездатного віку;  

 1.3. Робочі місця;  

 1.4. Дошкільнята, учні, студенти;  

 1.5. Місця в дитячих садках, школах, університетах;  

2. Дані про використання транспортної системи та її напруженість:  

 2.1. Інтенсивність руху транспорту;  

 2.2. Пасажиропотік;  

3. Дані про мобільність населення. Задля формування даних цього 

блоку проводились обстеження домогосподарств, анкетування та 

опитування населення, до проведення яких активно долучались 
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студенти ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 

зокрема студенти факультету транспортних технологій та кафедри 

«Транспортний менеджмент та логістика».  

Використання такого інструменту, як транспортна модель дозволяє 

спрогнозувати інтенсивність руху транспорту, обґрунтувати інвестиції у 

розвиток транспортної інфраструктури, оптимізувати та 

систематизувати транспортні системи міст та регіонів. Транспортна 

модель дозволяє створювати якісні прогнози містобудівних і 

транспортних рішень з урахуванням різних чинників та обмежень, що 

впливають на соціально-економічний розвиток регіону або його 

транспортну ситуацію. 

Роботу виконано під керівництвом: д.е.н, професор Колосок В.М. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ УТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ 

СТОРОННЬОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

ЕКОНОМІКИ 

К.Л. Алєхова, студентка гр. МТЛ-19-м, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

У сучасних умовах ведення аграрного підприємництва багато 

організацій приймають рішення щодо передавання здійснення окремих 

бізнес-процесів (або всього комплексу логістики) спеціалізованим 

логістичним провайдерам (операторам). Передусім це потрібно тим 

сільськогосподарським товаровиробникам, для яких утримання 

логістичних служб або самостійне виконання логістичних функцій 

(зберігання, транспортування, збут тощо) є економічно невиправданим 

через недостатню завантаженість або необхідність глибокої 

спеціалізації.  

Найбільший попит на послуги логістичних операторів традиційно 

зберігається в середовищі дрібного та середнього аграрного 

підприємництва. Обсяги бізнесу потужніших агрокомпаній, як правило, 

дозволяють їх засновникам утримувати власні логістичні підрозділи. 

Але в багатьох випадках мають потребу в послугах логістичних 

провайдерів і крупні агрохолдинги, які швидко зростають, а їх витрати 

часу на організацію внутрішньої логістики стають дуже суттєвими. 

Світова практика засвідчує, що в сільськогосподарському 

підприємництві використовуються бізнес-стратегії, які побудовані як на 

принципах інсорсингу, так і аутсорсингу. В аграрній сфері, як і в інших 

галузях економіки, логістичне провайдерство здійснюється в системі 

зовнішньої логістики. У сучасному українському агробізнесі воно 

переважно представлене послугами зі зберігання та транспортування 

сільськогосподарської продукції і розвивається на початкових рівнях 

PL. До основних переваг використання послуг логістичних провайдерів 
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в агробізнесі та інших галузях економіки можна віднести: переведення 

логістичних витрат (їх частини) до категорії змінних і відповідно 

залежних від обсягу замовлених послуг замість постійних витрат на 

логістику, а також можливість зосередитися на основному бізнесі. 

Кооперація в системі логістики часто  розглядається як процес 

об’єднання або інтеграції логістичних функцій в організаціях різного 

походження. З огляду на нетотожну організаційно-економічну і правову 

природу, зокрема, в системі аграрної сфери економіки, доцільно окремо 

розрізняти кооперативну та корпоративну логістику. Вони орієнтовані 

на контроль логістичного ланцюга та існують на підприємствах, що не є 

унітарними (мають більше одного власника).  

Таким чином, в корпоративній логістиці агробізнесу доцільно 

впроваджувати контроль послідовних етапів постачання, підтримку 

виробництва і розподіл здійснюватися одним чи декількома основними 

власниками, а в кооперативній – багатоосібно, через демократичний 

менеджмент, рівноправне співволодіння та, переважно, безприбуткову 

діяльність. 

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента Ходової Я.О. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

А.А. Куркчи., ст. гр. МТЛ-19-М, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Електроенергетика по своїй фізичній природі здатна 

функціонувати як потоковий процес внаслідок певних її особливостей: 

- в якості основи формування логістичної системи енергетики і 

об'єкта товароруху виступає угрупування потоків електроенергії; 

- при формуванні тарифної політики електропостачання 

використовується логістичний підхід, заснований на максимально 

можливому врахуванні індивідуальних особливостей споживання 

електроенергії; 

- необхідною умовою функціонування логістичної системи в 

електроенергетиці є науково-методичні основи прямого і укрупненого 

нормування витрат електроенергії. 
Концепція логістики в електроенергетиці полягає в постачанні 

товару «електрична енергія» в необхідній кількості в необхідний 

момент часу в потрібне місце з витратами, що забезпечать екологічно та 

соціально стійкий економічний розвиток енергосистеми і максимальний 

економічний ефект. 
Потрібно враховувати об’єктивний факт, що в електроенергетиці 

вироблена енергія відразу і споживається, отже, скорочення 
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логістичного циклу можливо досягти тільки за рахунок скорочення часу 

закупівель і доставки палива, інших необхідних вихідних ресурсів. 

Практика створення логістичних керуючих систем дозволила 

сформулювати наступну систему принципів енергетичної логістики: 
- безпека управлінських рішень – реалізація будь-якого рішення 

не повинна призводити до збитку життя, здоров'я та майна людей; 

- екологічність управлінських рішень – реалізація будь-якого 

рішення повинна мати мінімальний вплив на навколишнє середовище; 

- надійність функціонування енергосистеми – забезпечення 

нормальне безперервне функціонування системи енергопостачання; 

- ефективність витрат – забезпечення максимальної ефективності 

функціонування всієї системи енергопостачання; 

- адаптивність управлінських рішень – забезпечення урахування 

всіх змін зовнішнього середовища та самої системи енергопостачання 

до моменту закінчення його виконання; 

- синхронізація управлінських впливів - урахування того, що 

його вплив на різні елементи енергосистеми  може наступити не 

одночасно, наприклад, внаслідок їх віддаленості один від одного; 

- регулювання в режимі реального часу - частота вироблення 

управлінських рішень, величина, час і місце виконання відповідних 

керуючих впливів на енергосистему повинні забезпечувати задану 

точність управління в усіх її елементах; 

- мінімізація інформаційних потоків - персонал і система 

автоматичного управління вищого рівня повинні бути забезпечені всією 

необхідною інформацією, обсяг якої повинен бути необхідним і 

мінімальним; 

- захист інформації - інформація, яка використовується при 

управлінні системою енергопостачання, повинна бути захищена від 

несанкціонованого доступу; 

- доступність інформації - процеси вироблення та контролю 

реалізації управлінського рішення повинні бути забезпечені всією 

необхідною інформацією; 

- прогнозування в управлінських рішеннях - урахування розвитку 

в часі поточної ситуації у споживачів, у навколишньому середовищі і в 

самій енергосистемі; 

- фінансове забезпечення управлінських рішень – будь-яке 

управлінське рішення повинно бути забезпечено відповідними 

фінансовими засобами; 

- системність управлінських рішень – будь-яке управлінське 

рішення повинно впливати на зміну не тільки енергетичних потоків, а й 

потоків інформації і фінансів, враховувати взаємодію елементів системи 
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енергопостачання між собою, а також відповідати всім принципам 

енергетичної логістики. 

У властивості логістичної ланки в енергетиці необхідно додати 

певні характеристики, які ускладнюють використання логістики в 

енергетиці, а саме: 
- вимога безвідмовності виконання логістичних операцій 

(збереження працездатності ланки протягом встановленого часу роботи 

даної ділянки ланцюга); 

- вимога збереженості (властивість логістичного ланки 

зберігати працездатність в достатній кількості циклів функціонування 

логістичного ланцюга); 

- вимога  ремонтопридатності (можливість розробляти і 

реалізовувати організаційно-економічні заходи, що забезпечують 

підтримку на необхідному рівні безвідмовності його роботи). 
Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента  Амельницької О.В. 

 

ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Д.С. Мельниченко, ст. гр. МТЛ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

На сучасному етапі європейська інтеграція є одним з основних 

пріоритетів української державної політики. Проте транспортна система 

країни все ще не відповідає стандартам і вимогам Європейського Союзу 

і відзначається суттєвим відставанням щодо інфраструктури, 

обладнання і норм. Варто підкреслити, що інтеграційні процеси 

транспортного комплексу України не мають обмежуватися лише його 

адаптацією до вимог та стандартів ЄС, а також вимагають застосування 

методичних підходів до організації управління розвитком транспортних 

систем, що ґрунтуються на концептуальних засадах логістики.  

Дослідження методологічних аспектів формування транспортних 

систем дає можливість зробити висновок, що в силу багатьох 

особливостей відтворення побудова територіальних транспортно-

логістичних систем вимагає найбільш повного врахування часових та 

просторових факторів в процесах оптимізації управління 

матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками для 

досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку 

територій, що можливе тільки в рамках інтегрованих систем.  

Територіальні особливості транспортно-логістичної системи, як 

складної динамічної системи, зумовлюють необхідність системного 

підходу, конкретизованого й уточненого. Зокрема, конкретизація і 

уточнення системного підходу полягають в необхідності забезпечення 
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нового інтегрального характеру взаємодії ланок транспортної системи 

згідно з інтегральною концепцією, потреби координації досліджень з 

міжнародними програмами та проектами, торгівлі та транспорту і 

необхідності постійного врахування факторів і умов нового 

економічного середовища як зовнішньоекономічного, так і 

міжтериторіального та внутрітериторіального. 

Аналіз сучасних тенденцій функціонування транспортних систем, 

відповідно до загальноєвропейської транспортної політики та 

державних програм і концепцій, зумовив визначення пріоритетних 

напрямків розвитку, зокрема:  

-  створення комплексної системи управління транспортом;  

-  розвиток та інтеграція транспортних систем;  

-  адаптація до умов нормативної бази ЄС в сфері транспорту;  

-  створення нових і реконструкція діючих прикордонних переходів 

і митних комплексів та ін. 

Основними проблемами, які стримують розвиток експортно-

імпортних та транзитних перевезень в Україні є незадовільний стан 

підприємств транспорту, неефективне використання ними власних 

обігових коштів, високий ступінь зношеності основних фондів та 

нестача інвестиційних ресурсів для їх оновлення, нерозвинутість 

обслуговуючої зовнішньоекономічні вантажопотоки інфраструктури, 

невпорядкованість процедур переміщення вантажів через кордони та 

діючих систем прикордонного контролю, недостатнє впровадження 

сучасних технологій доставки вантажів і відсутність чіткої 

інформаційної взаємодії між учасниками процесу перевезення вантажів. 

Трансформація процесу розвитку транспортної мережі пройшла 

такий  шлях:  Пан’європейські (Критські)  міжнародні  транспортні 

коридори – Транс’європейські транспортні вісі – Транс’європейська 

транспортна мережа(TEN-T). На сьогодні завдяки Європейській 

політиці сусідства Транс’європейська транспортна мережа 

розповсюджується на Україну, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію, 

Азербайджан.  

Євроінтеграція  є  головним  зовнішньополітичним  пріоритетом 

України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин з ЄС 

здійснюється  на  принципах  політичної  асоціації  та  економічної 

інтеграції. 

Проте наразі транспортна система України не відповідає 

стандартам  і  вимогам  Європейського  Союзу  й  вирізняється  

суттєвим відставанням щодо інфраструктури, обладнання і норм, тому 

на цьому етапі розвитку ТЛС країни потрібно максимально реалізувати 

можливості,  що  надає  співробітництво  з  ЄС  у  межах  політики  
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сусідства, та асоціації для розвитку на території України маршрутів 

Транс’європейської транспортної мережі, міжнародних транспортних 

коридорів і нових транснаціональних транспортно-логістичних осей. 

Йдеться про реалізацію міжнародних транспортно-логістичних проектів 

із залученням фінансових інструментів ЄС і коштів фінансових установ 

ЄС(ЄІБ, ЄБРР).  

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента  Амельницької О.В.   

 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

О. Єфремова, ст. гр. МТЛ-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Поняття «стратегія» походить від грецького слова strategia, за 

допомогою якого описували найважливішу частину військового 

мистецтва. Існує також розуміння  економічної  стратегії  як  

довгострокового  наміру керівників підприємства щодо маркетингової, 

виробничої,  фінансової,  комерційної  діяльності  підприємства. 

В якості резюме, на основі проаналізованих визначень поняття 

«логістична стратегія» доцільно констатувати, що логістична стратегія 

підприємства:  

− формується на часовому, стратегічному, інтегрованому, 

економічному та інформаційному рівнях. Часовий рівень припускає 

довгострокове планування рішень та дій, стратегічний показує 

взаємозв’язок  логістики  із  корпоративною стратегією, інтегрований 

характеризується інтегруванням усіх логістичних  елементів,  

економічний заснований на оптимізації руху потоків, інформаційний 

полягає в формуванні ефективних інформаційних мереж;  

− за змістом містить в собі цілі, критерії їх досягнення та  заходи  з  

раціонального  управління  та  координації потокових  процесів  з 

метою  формування  стратегії підприємства;  

− спрямована на зниження рівня витрат при досягненні 

максимально можливого рівня задоволення потреб споживачів.  

«Тонка» логістична стратегія заснована на мінімальному    

використанні трудових,  фінансових  та  матеріальних  ресурсів при 

виконанні кожної  логістичної  операції, для чого в логістичній системі 

створюється оптимальний потік ресурсів,  який забезпечує мінімальний 

час виконання замовлень, обсяг запасів і загальних витрат. Основна 

умова застосування «тонкої» стратегії – стабільний або передбачуваний 

попит на продукцію, що виробляється та реалізується.  Тобто «тонка» 

логістична стратегія зумовлює прагнення до найбільшого успіху в 

умовах стійкого попиту на товари, коли в умовах конкуренції важливим 

фактором стає ціна.  



308  

Така стратегія, як правило,  використовується для  товарів  

широкого  попиту (наприклад, продукти харчування),  де найнижчі 

витрати сприяють досягненню успіху. Динамічна логістична стратегія 

спрямована на забезпечення високої якості обслуговування споживачів, 

оперативно реагуючи на зміни попиту. Динамічна логістична стратегія 

буде доречною для підприємств, що пропонують  широкий асортимент  

товарів,  а  також  у випадку різкої зміни попиту і складності його 

прогнозування. Підприємства, які застосовують динамічну логістичну 

стратегію, сфокусовані на споживачах, при цьому вони допускають 

додаткові витрати для забезпечення незапланованих потреб клієнтів. 

Виділяються два аспекти динамічності: швидкість реагування на 

зовнішні умови та здатність корегувати логістичні характеристики з 

урахуванням потреб споживачів. 

Якщо порівняти характеристики «тонкої» і динамічної стратегій, 

спочатку уявляється, що їх цілі суперечать одна одній.  «Тонка» 

логістична стратегія заснована на мінімізації логістичних витрат, тоді як  

обслуговування споживачів розглядає в якості обмеження;  у випадку 

застосування динамічної стратегії  підприємство прагне до максимально 

високої якості обслуговування споживачів,  витрати  при цьому 

вважаються обмеженням. Цей факт призводить до наявності важливих 

відмінностей.  

Якщо розглянути процес застосування обох стратегій глибшу, стає 

очевидним, що  домінуючі напрями для них - задоволення споживачів і 

низькі витрати, проте кожна стратегія використовує  різний  опис  

процесу,  і  тому  забезпечують досягнення мети. Тобто за фактом 

підприємствам не потрібно обирати одну стратегію на шкоду іншій. 

Проведення ретельного аналізу  використання обох стратегій дозволяє 

зробити висновок, що вони  можуть доповнювати одна одну; кожна має 

як свої власні переваги, так і обмеження, особливо якщо деякі 

характеристики враховуються ізольовано.  

Третій існуючий тип логістичної стратегії – стратегічні союзи, що 

засновані на ідеях інтеграції.  Мета  цієї  стратегії – підвищення 

ефективності ланцюга постачань за рахунок спільної роботи та 

отримання прибутку від довгострокової кооперації. Побудований на 

основі такої стратегії інтегрований логістичний ланцюг завдяки 

використанню нових технологій  спроможний охоплювати сотні 

підприємств, регіони, забезпечувати міжрегіональну взаємодію. В 

якості результату від інтеграції виступають знижені  витрати,  ризики  

можливих збитків, збільшена якість послуг, що надаються.  

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента  Амельницької О.В.   
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО 

РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ  КОМПАНІЇ 

Д.О. Овчинніков, ст. гр. МТЛ-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

В умовах формування ринкових відносин, посилення конкуренції, 

глобалізації та інтеграції України в ЄС, підприємства змушені постійно 

еволюціонувати й швидко реагувати на зміни. Рушійною силою в цих 

процесах виступає корпоративна культура, яка обʼєднує підприємство 

та персонал єдиною місією, єдиною філософією, стратегією розвитку, 

принципами, цінностями, традиціями, створює репутацію в діловому 

світі, формує імідж організації, підвищує її конкурентоспроможність і 

забезпечує конкурентну перевагу. 

Корпоративна культура - багатогранний динамічний феномен, 

структура якого має три рівні - поверхневий (зовнішні ритуали і 

церемонії, психологічний клімат в колективі, стиль одягу, «міфи і 

легенди», «герої» і «антигерої», манера спілкування, технології 

виробництва і т. п.), підповерхневий (цінності і вірування, стратегії і 

філософія, проголошувані цілі) і глибинний (національна культура, 

менталітет, особливості сприйняття). Корпоративна культура може 

стимулювати трудову діяльність (бути ефективною) або пригнічувати її.  

Відмінними рисами ефективної корпоративної культури є високий 

освітній рівень працівників, їх мотивація на успіх, справедливу 

винагороду за працю і створення умов для постійного вдосконалення 

працівників і їх професійного зростання; ефективне керівництво і 

горизонтальна система управління, добре розроблена система 

соціального захисту працівників і членів їх сімей, відкритість новим 

ідеям, висока адаптивність, орієнтація на довгострокові цілі і великий 

творчий потенціал. 

Виходячи з перерахованого вище можна виділити основні критерії, 

за допомогою яких можна оцінити ефективність корпоративної 

культури – готовнiсть йти на ризик; адаптивність; ставлення до нового; 

бажання вдосконалювати професійний рівень; ступінь участі в 

прийнятті управлінських рішень; соціальна відповідальність; тип 

відносин в колективі; вид мотивації і контролю; тип лідерства. Дані 

показники уніфіковані і можуть бути використані для оцінки 

корпоративної культури на будь-якому підприємстві, різні їх значення 

будуть визначати ту чи іншу ступінь ефективності. 

Організація з інноваційною корпоративною культурою має чітку 

довгострокову стратегію, ясну для всіх працівників. Для неї характерна 

ефективна система (формальна і неформальна) збору спеціалізованої 

інформації, обміну персоналом, активного пошуку і оцінки нових ідей. 

Система мотивації заснована на задоволеності працею, його 
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відповідність особистим інтересам, підвищенні соціального статусу, 

матеріального стимулювання, що залежить, як правило, від кінцевих 

результатів. Така організація має великою швидкістю змін і, як 

наслідок, хорошою адаптивністю.  

Отже, правомірно стверджувати, що корпоративна культура 

зсередини формує підприємство, його успіх і невдачі та реакцію 

працівників на них. Здебільшого працівники уособлюють ті цінності та 

думки, ідеї, які панують усередині підприємства. Правильна робота в 

цій сфері дасть змогу якісно відрізнятись одному підприємству від 

іншого, що в ринкових нестабільних умовах може бути вирішальним. 

Українському бізнесу варто звернути на це увагу, а на шляху до 

відновлення економіки успішні українські підприємства – це постійне 

збільшення ВВП, сплат податків та обличчя українського бізнесу в 

сучасних глобальних умовах. 

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента Ходової Я.О. 

 

ВПЛИВ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ НА 

 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДАЖ 

Г.С. Сєрова, ст. гр. МТЛ-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Обираючи постачальника, споживач бере до уваги його 

можливості в сфері логістичного сервісу. Асортимент і якість послуг, 

що пропонує постачальник, має безпосередній вплив на його 

конкурентоспроможність. Висока якість логістичних послуг та сервісу, 

що надається споживачеві, дозволяє залучити нових клієнтів та 

позитивно впливає на збільшення доходів. Однак розширення 

асортименту послуг та їх якості пов’язане зі збільшенням вкладень та 

експлуатаційних витрат. Зважаючи на це, існує велика вірогідність того, 

що економічний ефект може бути негативним. 

Таким чином, для оптимізації логістичного сервісу необхідно 

дотримуватися наступних вимог: 

- дати точну оцінку якості послуг (використовуючи систему 

показників, проранжованих відповідно до їх вагомості для споживачів); 

- мінімізувати розбіжності між очікуваним клієнтами та 

отриманими значеннями показників якості послуг. 

Базовий рівень сервісу – це той мінімальний рівень логістичної 

підтримки, що надається всім споживачам. Послуги з доданою вартістю 

представляють собою унікальні чи особливі дії, які здійснюються 

фірмами поодинці або спільно заради підвищення своєї продуктивності 

та ефективності і які в силу цього сприяють зміцненню договірних 

відносин. Всі споживачі обслуговуються на певному однаковому рівні, 

що дозволяє завоювати і зберегти загальну споживчу лояльність. 
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Доступність обслуговування має на увазі наявність запасів в потрібному 

для споживачів місці, можливість персоналу допомогти клієнту, 

швидкість здійснення послуг, доречність часу виконання. 

Функціональність логістики характеризується її здатністю 

дотримуватися очікуваних термінів і прийнятної мінливості операцій. 

Очікуваний функціональний цикл визначається такими оперативними 

показниками, як швидкість, безперебійність, гнучкість, рівень недоліків 

сервісу.  

Надійність – це виконання послуги точно в строк. У загальному 

випадку під надійністю розуміють властивість системи виконувати 

задані функції, зберігаючи свої характеристики в встановлених межах. 

Надійність постачальника послуги – це його здатність дотримуватися 

встановлених договором строки їх виробництва. Якість логістики 

повністю залежить від її надійності, тобто від здатності дотримуватися 

планового рівня доступності запасів і функціональності операцій. 

Так, на всіх етапах оцінки якості послуг доцільно застосовувати 

метод експертних оцінок. При цьому важливо пам’ятати, що тільки 

клієнти можуть оцінити рівень сервісу об'єктивно, тому необхідно 

постійно підтримувати з ними контакт, використовуючи всі можливі 

канали зв'язку. Як зазначалося вище, особливу увагу слід приділяти 

потребам найбільш важливих для фірми груп покупців послуг (цільових 

клієнтів) і їх вимогам до якості обслуговування. 

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента Ходової Я.О. 

 

РИНОК КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: 

ПЕРСПЕКТИВИ І ІННОВАЦІЇ 

Цолан В.В., ст. гр. МТЛ-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Контейнерні перевезення в Україні демонструють стабільне 

зростання протягом останніх трьох років. У період з січня по травень в 

українських портах було опрацьовано понад 5 млн тонн контейнерних 

вантажів - це на 19% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. На 

думку фахівців, які прозвучали під час Ukrainian Ports Forum 2019, що 

пройшов в Одесі, зростання споживчого попиту і стабілізація 

економічної обстановки в країні створюють сприятливі умови для 

створення в східній частині Чорного моря великого регіонального 

контейнерного хаба, який буде включати в себе порти Одеса, 

Чорноморськ і Південний. 

2019 рік завершився приємним рекордом в морській галузі – в 

портах України оброблено  понад 1 мільйон TEU контейнерних 

вантажів. За оперативними даними Адміністрації морських портів 

України, за весь 2019 рік у портах було перевалено один мільйон і три з 
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половиною тисячі TEU контейнерів (TEU - умовна одиниця виміру, 

заснована на обсязі 20 футового (6,1 метрів) інтермодального ISO-

контейнера). Перевалка контейнерних вантажів в Україні другий рік 

поспіль демонструє істотне зростання, яке в кілька разів перевищує 

середні світові показники на ринку контейнерних перевезень.   

Експорт та імпорт контейнерів в минулому році розподілився 

практично порівну за невеликої переваги імпорту - 48,6% і 46,8% 

відповідно. Позитивна динаміка експорту забезпечується за рахунок 

збільшення контейнеризації продукції харчової та легкої промисловості 

(переробка сільськогосподарської сировини - борошно, пшениця, горох; 

текстильні вироби). На зростання імпорту контейнерних вантажів 

традиційно впливає зміцнення гривні, що робить більш привабливими 

поставки з-за кордону продуктів харчування, техніки та електроніки, 

будівельних матеріалів та інших товарів. 

Транзит контейнерних вантажів поки істотно поступається в обсязі 

імпорту та експорту і становить лише 46,4 тис. TEU. Однак в 2019 році 

він продемонстрував вражаючі теми зростання, збільшившись в 

порівнянні з попереднім роком на 42%. 

Лідером з перевалки контейнерів в Україні є термінал ДП «КТО» в 

Одесі, за ним слідують ще один термінал Одеського порту - «Бруклін-

Київ Порт», «ТІС-КТ» в порту Південний та «Іллічівський морський 

рибний порт» в Чорноморську. 

У 2019 року в морські порти України здійснювали судозаходи 15 

найбільших судноплавних компаній, на частку яких припадає 99,5% 

загального обсягу контейнерів. У трійці лідерів - Maersk Line, CMA 

CGM, MSC, які забезпечують більше половини всього контейнерного 

ринку України (53,5%). 

Порти України включені в маршрути океанських сервісів: 

1) Bosphours Express Service (BEX) - щотижневий сервіс альянсу 

Ocean Alliance з суднозаходів до морського порту Одеса; 

2) ZIM Med Pacific (ZMP) - щотижневий сервіс компанії ZIM з 

Далекосхідних портів із заходом до морського порту Одеса; 

3) ECUMED - щотижневий сервіс Maersk Line з Латинської 

Америки із заходом до морського порту Південний; 

4) Middle East (ME3) - щотижневий сервіс компанії Maersk Line, 

який з'єднав українські порти з країнами Близького Сходу. 

Стратегія розвитку морських портів України передбачає, що до 

2038 року морські контейнерні перевезення в Україні повинні 

збільшитися більш, ніж в 2 рази, перевищивши позначку в 2 млн TEU. 

Уже зараз в порту Одеса два провідним світових контейнерних 

перевізника - французька компанія CMA CGM і німецька HHLA зайняті 
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реалізацією великих інвестиційних проектів. Вони спрямовані на 

вдосконалення технічних параметрів причалів і модернізацію 

технічного оснащення, що в цілому приведе до зростання потужності 

контейнерних терміналів компаній. 

Таким чином, перспективами подальших досліджень є розробка 

напрямків збереження існуючих та відновлення втрачених позиції 

України на ринку контейнерних перевезень, шляхом: удосконалення 

нормативно-правової бази в частині тарифної політики, залучення 

інвестицій в галузь для приведення інфраструктури портів у 

відповідність із сучасними вимогами, впровадженням сучасних 

логістичних методів та всебічної інформаційної підтримки відправника 

в режимі реального часу.  

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента Ходової Я.О. 

 

СУЧАСНА ЛОГІСТИКА – БІЗНЕС ТА ОСВІТА УКРАЇНИ 

Железняк Л.С., ст. гр. МТЛ-19, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин підготовка 

висококваліфікованих грамотних фахівців в області логістики і 

управління ланцюгами поставок є необхідною умовою динамічного 

розвитку будь-якого економічного суб'єкта, що важливо в умовах 

інтеграції нашої країни в світовий економічний простір. Формування 

і розвиток знань персоналу компаній в області логістики і Supply 

Chain Management має відповідати організаційній структурі і 

функціоналу персоналу служб логістики (SCM), які, в свою чергу, 

залежать від галузевої специфіки, розміру компанії, структури 

управління і т.п. 

Система підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки 

персоналу служб логістики, як основна частина бази логістичних 

знань, повинна враховувати в загальному випадку три рівня 

управління логістикою в компанії: 

I - «Топ-менеджмент» - вищий управлінський персонал, 

наприклад, віце-президент компанії з логістики, директор з 

логістики, інтегральний логістичний менеджер, начальник відділу 

(служби) логістики. 

II - «Середній рівень» - середній управлінський персонал – 

керівники структурних підрозділів відділу (служби) логістики 

компанії, логістичні менеджери середньої ланки, аналітики, провідні 

логістичні менеджери і т .п. 

III - «Операційний рівень» - нижчий лінійно-функціональний 

персонал служби логістики фірми. 

Високі вимоги, що пред'являються сьогодні до логіста 
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(особливо I і II рівня ієрархії управління), до їхнього рівня 

професійних знань в області логістики і SCM, вмінню координувати 

роботу суміжних служб, інтегрувати логістичну діяльність в межах 

всього ланцюга поставок, обумовлюють необхідність формування 

багатоступеневої корпоративної структури підготовки і 

перепідготовки логістів. 

Логіст повинен бути підготовлений до виконання таких видів і 

завдань професійної діяльності. Відповідно до набуття необхідних 

компетенцій виступають дисципліни професійного спрямування, 

серед яких доцільно виділити: 

1. Науково-дослідницька та консалтингова діяльність.  

2. Розрахунково-проектна діяльність. 

3. Організаційно-управлінська діяльність. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з логістики, які 

здатні впроваджувати та розвивати інноваційні технології і провідні 

логістичні системи, на сьогодні є стратегічно важливим завданням 

для України. Якісна фахова підготовка логістів дозволить країні 

стати важливою частиною глобальної системи товарного руху, 

реалізувати транзитний потенціал та забезпечити компаніям вихід на 

якісно новий рівень організації логістики та ланцюгів постачання.  

Роботу виконано під керівництвом  к.е.н., доцента Ходової Я.О. 

 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

К. Мироненко, ст. гр. МТЛ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Управління запасами — це оптимізація запасів товарів, сировини й 

інших об'єктів діяльності підприємства з метою зменшення витрат на 

зберігання при забезпеченні рівня обслуговування й безперебійної 

роботи підприємства. 

На рівні підприємств запаси відносяться до об'єктів, що вимагають 

значних капіталовкладень, і тому є одним з факторів, що визначають 

політику підприємства, та впливають на рівень його ліквідності. 

Модель управління запасами включає критерій оптимальності, 

встановлення витрат управління запасами, формування обмежень, 

моделювання попиту і поповнення запасів, вибір стратегії управління. 

Основні параметри управління запасами: 

- параметри попиту (витрат): інтенсивність попиту, функція 

попиту, часові характеристики дискретного попиту; 

- параметри замовлення: розмір замовлення, час замовлення, 

інтервал часу між двома суміжними замовленнями; 
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- параметри поставок: розмір партії поставки, час поставки, 

інтервал часу між двома суміжними поставками, час запізнення 

поставки; 

- рівень запасу на складі: поточний, середній, максимальний, 

страховий. 

Усі системи управління запасами можна об’єднати у дві основні 

групи: системи з фіксованим розміром замовлення та системи з 

фіксованим інтервалом часу між замовленнями, які дозволяють вести 

облік поточного рівня запасів на складі, визначати розмір страхового 

запасу, розраховувати розмір замовлення, встановлювати інтервал часу 

між замовленнями. 

Система з фіксованим розміром замовлення передбачає 

надходження матеріалів рівними, заздалегідь визначеними 

оптимальними партіями через змінні інтервали часу. Інтервали між 

поставками залежать від інтенсивності споживання матеріальних 

ресурсів. Основною моделлю в межах такої системи є модель Уілсона. 

Уілсон виходить з того, що існують ідеальні системи управління 

запасами, тобто доставка нового заказу повинна здійснюватись у той 

момент, коли попередній повністю закінчився, тим самим 

установлюючи середній рівень запасу товарів на складі на рівні 

половини величини партії, що зумовлюється. При цьому враховуються 

витрати, пов’язані з придбанням, доставкою  та зберіганням товарів. 

Перед використанням формули важливо обчислити два параметри: 

вартість розміщення замовлення й витрати на зберігання замовлення.  

Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями 

передбачає, що поповнення запасів відбувається через фіксовані рівні 

часові інтервали, максимальний рівень запасів залишається постійним, а 

змінюється тільки розмір замовлення. Після кожної перевірки запасів 

визначається наявний залишок, після чого оформлюється замовлення, 

розмір якого залежить від інтенсивності споживання матеріалів. Розмір 

замовлення дорівнює максимальному запасу за вирахуванням поточного 

рівня запасів у момент перевірки матеріалів.  Замовлена кількість 

перевищує економічне замовлення у випадку, якщо фактичний попит 

вищий від очікуваного, і навпаки.  

Засновником концепції «just  in  time» стали Таіті Ошо та Шигео 

Шинго, які сформулювали основи управління виробничим потоком для 

застосування в компанії «Тойота» при складанні автомобілів марки 

«Форд». Основною метою концепції є максимальна інтеграція всіх 

логістичних функцій підприємства для мінімізації рівня запасів 

матеріальних ресурсів в інтегрованій логістичній системі, забезпечення 

високої надійності й рівня якості продукції та сервісу для 
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максимального задоволення потреб споживачів. Концепція заснована на 

зниженні рівня запасів;  необхідні комплектуючі й матеріали надходять 

у потрібній кількості та в потрібний час. «Just  in  time» –  не тільки 

спосіб мінімізації запасів, але й усунення відходів за всіма видами 

ресурсів, покращення координації та підвищення ефективності 

діяльності. 

А. Фішер запропонував управління запасами на основі тривалості 

логістичних циклів. Головною перевагою даного алгоритму є його 

простота, принциповою відмінністю  є те, що облік та планування 

товарних запасів ведеться в часових, а не в натуральних одиницях. 

Якщо облік та планування ведеться в натуральних одиницях, то під час 

зміни темпу споживання необхідно перераховувати всі ріні запасів. 

Якщо облік ведеться в часових одиницях, то під час зміни темпу 

продажів всі рівні запасів лишаються попередніми, а вимірювання в 

натуральних одиницях одержується шляхом співставлення рівнів 

запасів та планованого споживання.  

Формування системи управління матеріальними  запасами 

підприємства з метою підвищення його вартості передбачає 

застосування певного алгоритму дій: класифікація запасів за рівнем 

суттєвості; аналіз стану виробничих запасів окремо за кожною групою; 

розроблення нормативів для витрачання кожної з групи  запасів, 

порівняння фактичних витрат із плановими; визначення взаємозв’язку 

між обсягом матеріальних запасів і плановим випуском продукції; 

визначення взаємозв’язку між обсягом грошових та обсягом 

матеріальних потоків підприємства; розрахунок оптимального розміру 

запасів на певну дату. 

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента  Амельницької О.В.   

 

ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

А. Караченцев, ст. гр. МТЛ-17, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Тарифна політика є багатоаспектною категорією, яка 

безпосередньо пов'язана з відносинами держави і кожної людини, 

держави і підприємств, різних підприємств одне одним, з 

міждержавними і міжособистісними відносинами. 

Транспортний тариф як економічна категорія відображає 

особливості тарифоутворення підприємств транспорту, тобто є ціною 

транспортної послуги. Транспортний тариф – це система цільових 

ставок або цін, відповідно до яких стягується плата за транспортування 

пасажирів у межах перевезення.  Під час формування тарифу необхідно 

враховувати інтереси транспортних підприємств у частині покриття 
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експлуатаційних витрат та отримання прибутку і пасажирів у частині 

отримання якісних транспортних послуг. Це означає, що транспортні 

послуги потрібно розглядати з більш широкої позиції. Їх вартість 

повинна включати не тільки прямі грошові витрати (витрати на паливо-

мастильні матеріали, заробітну плату водіїв, амортизацію тощо), які 

виникають у процесі перевезення пасажирів, а й витрати часу та 

витрати, пов’язані з неефективністю надання послуг, дискомфортом та 

ризиками перевезення пасажирів. Проте їх важко розраховувати, 

оскільки відсутній єдиний підхід до їх оцінки, а повністю їх оцінити 

можна тільки після перевезення пасажирів. 

 В транспортній галузі існує необхідність розробки нової системи 

тарифоутворення, яка буде враховувати нові ринкові відносини, зміну 

структури виробництва товарно-матеріальних цінностей в країні, 

конкуренцію між підприємствами транспорту, взаємозв'язок суміжних 

видів транспорту, удосконалить і впорядкує процес встановлення 

тарифів. 

Разом з тим, транспортні тарифи мають і свої особливості. Всю 

безліч способів встановлення цін (тарифів) можна звести до трьох 

взаємозалежних методів, орієнтованих на собівартість, попит або 

конкурентів. Для того щоб врахувати безліч чинників, що впливають на 

рівень тарифів, основні методи формування тарифів повинні бути 

об'єднані в один комбінований метод. Спочатку необхідно розрахувати 

базовий тариф, заснований на собівартості, потім порівняти його з 

очікуваннями споживачів і тарифами підприємств конкурентів. Такий 

підхід допоможе уникнути конфлікту між фінансистами і 

маркетологами, який може виникнути при виборі між двома підходами  

-  витратним і вартісним. Встановлюючи тариф витратним підходом, 

підприємство транспорту оперує рівнем рентабельності і можливістю 

зниження собівартості для встановлення тарифів, які будуть 

оптимальними з точки зору вантажовласників і конкуренції. Тарифи 

слід розраховувати і встановлювати перевізнику для кожного 

конкретного перевезення. Розрахунок  тарифів  ґрунтується  на  

собівартості перевезень  як  найважливішому  показнику  діяльності  

транспорту,  що  характеризує  його  економічну ефективність.   

Встановлення  вартості  перевезення  передбачає  врахування 

основних факторів впливу на собівартість, до яких зараховують:  

- відстань перевезення;  

- маса вантажу;  

- об’єм вантажу;  

- тип та вантажопідіймальність автомобіля;  

- район, в якому здійснюється перевезення.  
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Ці  чинники  формують  основу  транспортного  тарифу,  адже  від  

них  залежить  витрата  палива та  амортизація   транспортного  засобу.  

У  разі  збільшення  відстані  перевезення вартість  транспортної  

послуги  зростатиме. Тарифна система значно впливає на тарифну 

політику підприємств транспорту. Тарифна система – це система, на 

основі якої відбувається диференціація тарифів на перевезення 

пасажирів і його регулювання. Розроблення гнучкої тарифної системи 

значно впливає на поліпшення фінансового стану транспортних 

підприємств.. Найбільш розповсюдженими є дві тарифні системи: 

тарифна система залежно від територіальних зон та тарифна система 

залежно від відстані. 

В останні роки транспортні підприємства, ще не орієнтуючись на 

якісь тонкі розрахунки або цінову конкуренцію, змушені досить часто 

підвищувати ціни, навіть усвідомлюючи, що їх зростання викличе 

невдоволення у замовників. Найбільш важливою обставиною, що 

викликає підвищення тарифів, є зростання вартості палива, що веде до 

стрімкого зростання витрат підприємства і зниження рівня 

рентабельності. З цієї причини підприємства не вирішуються давати 

навіть постійним клієнтам довгострокові зобов'язання щодо 

стабільності тарифів.  

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента  Амельницької О.В.   

 

МЕХАНІЗМИ  РЕГУЛЮВАННЯ ЛОГІСТИКИ 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

Б. Шинкаренко, ст. гр. МТЛ-18, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Трубопровідний транспорт гарантує невисоку собівартість за 

найвищої пропускної здатності. Ступінь збереження вантажів на цьому 

транспорті досить висока. До недоліків цього виду транспорту належить 

обмежений перелік товарів, які підлягають транспортуванню вантажів 

(рідини, гази,емульсії).  За оцінками експертів, при виборі 

трубопровідного транспорту визначальними є такі чинники: надійність 

дотримання графіка доставки; час доставки; ціна перевезення. 

Значні обсяги транспортування природних енергоносіїв, в першу 

чергу газу та нафти, стратегічна важливість надійного забезпечення 

потреб економіки та населення продуктами транспортування 

зумовлюють необхідність створення ефективного правового 

регулювання функціонування трубопровідного транспорту, що 

сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави. 

Серед топ-20 компаній трубопровідного транспорту за виручкою у 

2019 році лідирує Укрзалізниця (83-85 млрд. грн). Про це свідчать 

результати дослідження, проведеного експертами YouControl. 

https://youcontrol.com.ua/news/z-top-20-kompaniy-nazemnoho-ta-truboprovidnoho-transportu-7-novachky/
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Зазначається, що виручка лідерів рейтингу в сотню разів обганяє тих, 

які перебувають в другому десятку переліку.  

Так 1 місце посідає АТ «Укртрансгаз» (50,0 - 50,5 млрд.), 2 - ТОВ 

«Євразтранс Україна» (4,0 - 4,5 млрд.), АТ «Укртранснафта» (3,5 - 4,0 

млрд.). Підкреслюється, що частина лідерів рейтингу також має ознаки 

монопольного становища. Тобто володіє доступом до унікальних 

активів у вигляді трубопроводів, якими транспортується нафта, газ або 

аміак. В рамках реалізації плану анбандлінгу Кабінет Міністрів України 

прийняв рішення про створення ПАТ «Магістральні газопроводи 

України». Після того, як було сформовано та почала працювати 

наглядова рада АТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ), між 

нею та наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» 24 липня 2018 року 

було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо відокремлення 

оператора ГТС (анбандлінгу).  

 Також  з метою прискорення відокремлення оператора ГТС АТ 

«Укртрансгаз» залучив міжнародну консалтингову компанію 

PricewaterhouseCoopers (PWC), яка допомагає реалізовувати проект 

згідно з директивою уряду у прозорий, ефективний та дієвий спосіб. 

 Удосконалення законодавства про трубопровідний транспорт в 

Україні має такі альтернативні напрямки - бути повністю віднесеним до 

транспортного законодавства або ж до законодавства з питань 

енергетичної сфери. Такі варіанти є найбільш прийнятними, оскільки 

вилучення правового регулювання функціонування трубопровідного 

транспорту з системи транспортного права та включення відповідних 

нормативно-правових актів до законодавства з питань енергетики, 

дозволить здійснити якісну переробку нормативно-правової бази 

функціонування трубопровідного транспорту, ліквідувати непрозорість 

правового регулювання цієї сфери та створити нормативну основу 

енергетичної безпеки держави у цілому. 

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента Ходової Я.О. 

 

КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО КОНТРОЛІНГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

В. Ткачук, ст. гр. МТЛ-18, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Зміни, що відбулися в українському суспільстві та в системі 

функціонування українських підприємств створюють необхідність 

формування нових наукових та управлінських знань. Значний розвиток 

програмних технологій та роботизація устаткування спричинили 

величезний ривок у сторону розвитку логістики, в тому числі 

логістичного контролінгу на підприємствах.  
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Значну роль у цьому відіграв всеохоплюючий тренд 

клієнтоорієнтованості, що безкомпромісно встановлює принцип 

«швидше, якісніше, простіше». При цьому важливо наголосити на тому, 

що уже понад 100 років рушійним механізмом цього процесу є 

оптимізація та вдосконалення логістичного менеджменту. 

Система управління персоналом логістичного підприємства є 

ключовою в рамках структури логістичного контролінгу підприємства. 

Капітал, технології, інвестиції теж багато важать, але порівняно з 

людським чинником – мають другорядне значення. 

Отже, система управління персоналом логістичного підприємства є 

ключовою в рамках структури логістичного контролінгу підприємства. 

При цьому не існує єдиного вірного варіанту декомпозиції поняття 

«управління персоналом», в кожній організації це робиться самостійно 

відповідно до умов та ринку, в якому знаходиться організація. Залежно 

від масштабів виробництва компанії, чисельності штатних працівників 

чи фінансових можливостей функції системи управління персоналом на 

підприємстві можуть бути більш розширеними та диференційованими.  

Управління персоналом – це досить важливе соціально-економічне 

явище, яке на практиці проявляється у формі однієї з ключових функцій 

управління організацією. На сучасному етапі розвитку світової 

економіки все більше зростає значення людського інтелекту та 

компетентності працівників у сферах їх професійної діяльності. До 

найважливіших закономірностей управління персоналом відносяться 

закономірності синергії, інформованості і впорядкованості, розвитку, 

композиції. Через це специфіка людських ресурсів є дуже особливою. 

Це виражається в тому, що люди наділені інтелектом та емоціями, 

передбачити їх реакцію на робочі процеси складно. При цьому трудові 

відносини найманого працівника і роботодавця орієнтуються на 

довгостроковий термін, так як працівники свідомо обирають сферу 

діяльності, в якій хочуть працювати та розвиватися. 

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента Ходової Я.О. 

  

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГІСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

А. Булигіна, ст. гр. МТЛ-18, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

У стратегії  розвитку України транспорт відіграє одну з головних 

ролей. Безперебійно діюча система транспортних комунікацій є 

матеріальною основою, без якої досягнення стійкого економічного 

зростання неможливе. За таких умов, урядом країни було запроваджено 

національну транспортну стратегію країни на період до 2030 року, яка 

визначає пріоритети розвитку галузі. 



321  

Її метою є створення інтегрованого в загальносвітову транспортну 

мережу ефективного транспортного комплексу України, що безпечно 

функціонує; задоволення потреб населення в перевезеннях і 

покращення умов ведення бізнесу для забезпечення 

конкурентоспроможності й ефективності національної економіки. 

 Як зазначено в документі, реалізація стратегії сприятиме інтеграції 

України в ЄС. Стратегія також передбачає досягнення Україною статусу 

регіонального транспортного хаба. 

Серед цілей концепції: глобалізація трансконтинентальних 

авіаперевезень, застосування альтернативних видів палива, масова 

контейнеризація перевезень. Планується, що реалізація стратегії 

сприятиме підвищенню ефективності внутрішніх вантажоперевезень, 

завдяки вдосконаленню відповідної інфраструктури та об'єднання її з 

міжнародною і Транс'європейською транспортною мережею. 

Зокрема, створення мережі маршрутів регулярних 

контейнерних/мультимодальних вантажних поїздів, синхронізованих із 

маршрутами поїздів ЄС; а також підвищення ефективності 

використання повітряного простору України шляхом впровадження 

вільних маршрутів (FRAU) і навігаційних технологій на основі GNSS. 

Крім того, передбачається створення пасажирських і вантажно-

логістичних інфраструктурних комплексів як складової частини 

мультимодальних кластерів із залізничним, автомобільним, авіаційним і 

водним транспортом, зокрема, шляхом розбудови системи 

мультимодальних транспортно-логістичних кластерів і логістичних 

центрів на кордонах, у портах та аеропортах, усередині країни. 

Планується також збільшити контейнерні перевезення територією 

України на транспортних маршрутах ЄС-Китай, ЄС-Іран, Індія та ЄС-

Туреччина до 1 млн TEU в 2025 році та не менше ніж 2 млн TEU у 2030 

році. При цьому до 2025 року планується досягти частки 

вантажоперевезень в інтермодальних транспортних одиницях не менше 

ніж 10%, а в 2030 році - не нижче ніж 20%. Згідно зі стратегією, 

планується зростання обсягів інвестицій у транспортну галузь, які 

забезпечать оновлення не менше ніж 90% основних фондів до 2030 

року, а зростання обсягів приватних інвестицій в оновлення рухомого 

складу планується в розмірі 10,1 млрд грн на рік. 

Таким чином, поетапна реалізація стратегії дасть змогу Україні вже 

в 2025 році має посісти місце в топ-50, а в 2030 році - в топ-20 світового 

рейтингу за індексом логістичної ефективності, вимірюваним Світовим 

банком. 

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента Ходової Я.О. 
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СКЛАДОВІ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

А.О. Скудар, ст. гр. МТЛ-16, ДВНЗ «ПДТУ» 
 

Концепція логістики та маркетингу базується на економічній 

спільності, що відображає сутність ринкових процесів. Маркетинг являє 

собою концепцію управління (планування, організацію і контроль) 

виробництвом і реалізацією продукції, орієнтовану на попит. Логістика 

є концепцією управління матеріальними, інформаційними та іншими 

потоками, що орієнтована на ефективне використання потенційних 

коштів і зусиль для вирішення комплексу завдань з фізичного 

переміщення продукції усередині підприємства і у зовнішньому 

середовищі з метою задоволення потреб споживачів у транспортно-

експедиційних послугах і постачальницько-збутових роботах. 

У  зв’язку  з  вищезазначеним  уявляється доцільним розглянути 

основні  елементи  маркетингової логістичної системи в алгоритмічних 

термінах:  

- вхід - потік ресурсів, що використовуються в процесі (сировина, 

матеріали, обладнання, комплектуючі, робоча сила, інформація); 

- процес  функціонування,  в  якому  оптимально  перетворюються  

потоки ресурсів. Містить  відповідні  логістичні  операції  

(обслуговування споживачів,  матеріально-технічне  забезпечення,  

управління  поверненою продукцією,  використання  відходів  

виробництва,  управління  запасами,  рух  і транспортування, управління 

матеріалами, виконання замовлень, складування і зберігання, 

комунікації) та маркетингові мікропідприємства (вивчення ринку збуту, 

прогнозування  попиту,  стимулювання  попиту,  проведення  рекламних 

мікропідприємств, вивчення ринку закупівель сировини і 

комплектуючих, вивчення пропозицій постачань, створення 

сприятливого іміджу підприємства); 

- вихід - результат самого перетворення входів, тобто потік 

створених або оброблених  ресурсів  (  готова  продукція,  відходи  

виробництва,  звільнене обладнання, вихідна інформація); 

- зворотній зв’язок - між виходом якого-небудь елемента і входом 

передуючого  йому  в  цій  же  системі.  При  цьому  існує  як  прямий  

ланцюг поставок  (від  джерела  до  кінцевого  споживача),  так  може  

формуватися  і зворотний ( при поверненні споживачем товарів);  

- обмеження -  складаються  із  цілей  системи  і  так  званих  

примусових зв’язків (рис.1). 
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Рисунок 1 - Концептуальна схема маркетингової логістики 

 

Попередження виникнення збутових проблем і оптимізація збуту 

здійснюються за рахунок реалізації комплексу маркетингу чи комплексу 

«4Р»: Product - товар; Price - ціна; Place - місце; Promotion - просування. 

Концепція логістики не тільки проголошує пріоритет споживача, але і 

гармонізує інтереси постачальника та споживача за рахунок комплексу 

логістики чи комплексу «7R»: Right product - вантаж; Right quantity -  

кількість; Right time - час; Right place  - місце; Right cost - витрати; Right 

condition - якість; Right customer - споживач. Взаємодія маркетингу та 

логістики на підприємстві представлена у вигляді схеми співвідношення 

маркетингового і логістичного комплексів. 

Логістична  діяльність  підприємства  торгівлі  охоплює  традиційні  

сфери  закупівельної,  збутової, внутрішньовиробничої (виробничі за 

своєю суттю та специфічні за формою торгово-технологічні процеси в 

межах торговельних об’єктів), складської, транспортної, інформаційної 

логістики, управління замовленнями та управління запасами, 

формування інфраструктури логістичних процесів (визначення потреби 

в об’єктах оптової  та  роздрібної  торгівлі,  планування  їх  розвитку  та  

розміщування  на  полігоні  обслуговування, забезпечення технічного 

оснащення торговельних об’єктів), а також організаційно-управлінську 

діяльність зі створення та управління цією системою.   
Роботу виконано під керівництвом  к.е.н., доцента  Амельницької О.В.   
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СИСТЕМА ЛОГІСТИЧНОГО АУДИТУ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Семещук А., ст. гр. МТЛ-16, ДВНЗ «ПДТУ» 

 

В останні роки все більшого значення набуває така методологія 

оцінки ефективності логістики і керування ланцюгами поставок на 

підприємстві як логістичний аудит. 

Концепція розвитку логістики компанії містить у собі значні 

резерви економії корпоративних витрат. Дослідження, що проводилися 

Національною радою з управління фізичним розподілом (National 

Council of Physical Distribution Management, USA), показали, що 

впровадження інтегрованої логістичної системи може привести до 

економії в розмірі 10-20 % від загальних корпоративних витрат. 

Слід відзначити, що загальні принципи внутрішнього аудиту 

характерні і для логістичного аудиту, - це: 

- неупередженість. Аудитори-логісти є незацікавленою стороною, 

що забезпечує об'єктивність думки; 

- конфіденційність. Повна конфіденційність є основною частиною 

договору на послуги та неухильно дотримується; 

- відповідальність.  

Нині у багатьох країнах світу використовується методологія 

логістичного аудиту потокових процесів, розроблена американською 

компанією Logistics Field Audit, Inc. Логістичний аудит за технологією 

Logistics Field Audit - найбільш ефективний управлінський інструмент, 

широко використовуваний провідними світовими компаніями, - 

забезпечує істотне скорочення дистанції між одержанням об'єктивної 

оцінки логістичної функції компаній, розробкою рекомендацій і 

впровадженням інновацій, що досягається введенням логістів-аудиторів 

у практику реальних операцій. У класичному вигляді логістичний аудит 

за технологією LFA припускає дослідження з семи розділів (рис.1). 

Структура дослідження будується на основних принципах LFA. 

Принцип LFA № 1. «Чітка відповідність стратегії керування 

ланцюгом фінансів глобальними стратегіями компанії». 

Принцип LFA №2: «Локалізація логістичних витрат». 

Принцип LFA №3: «Визначення і постійний облік логістичних 

показників». 
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Рис. 1 -  Розділи логістичного аудиту за технологією LFA 

 

Логістичний аудит за технологією LFA розкриває джерела 

надлишкових логістичних витрат і розробляє план оптимізації 

логістичної функції шляхом поліпшення функціональної ефективності, 

керування табличною системою підприємства, інтеграції та тісної 

взаємодії всіх ланок ланцюга поставок. При цьому необхідно розуміти, 

що ефективність від роботи аудиторів на підприємстві може бути 

досягнута тільки тоді, коли рекомендації будуть впроваджені. 

Логістичний аудит за технологією Logistics Field Audit – найбільш 

ефективний управлінський інструмент, широко використовуваний 

провідними світовими компаніями, забезпечує істотне скорочення 

дистанції між одержанням об’єктивної оцінки логістичної функції 

компаній розробкою рекомендацій і впровадженням інновацій, що 

досягається введенням логістів-аудиторів у практику реальних операцій. 

Роботу виконано під керівництвом: к.е.н., доцента  Амельницької О.В.   
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