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ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕН, ЗАТРАТ И ПРИБЫЛИ В УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Обоснована необходимость особого подхода к формированию цен, затрат и расчета прибыли в условиях 

единичного производства и разработаны рекомендации по их расчету с использованием маржинального подхода. 
Ключевые слова: цены на новую продукцию, маржинальная прибыль, единичное производство, цикл 

производства, прибыль, рентабельность продукции. 
 

O. A. ORLOV 
Khmelnytskyi National University 

 
PRICE PLANNING, COST AND PROFITS IN A SINGLE PRODUCTION 

 
The necessity of a specific approach to the formation of prices, costs and calculation of profits in the conditions of 

individual production and developed recommendations for their calculation using the marginal approach. Forming of price on 
products, especially in the conditions of single production, beside the purpose as a base of calculation to accept a complete unit 
cost, as the last strongly depends on the degree of activity of enterprise, can be distorted the use of traditional methods of 
distributing of permanent expenses. At planning of the production program in the conditions of single production it is necessary to 
foresee the even distributing of making of products and uncompleted production. Such approach will provide the even load of 
production capacities, use of labour force and it is accordingly simple it will be to expect the receipt of money facilities in every 
planned period. 

Keywords: the price of new products, profit margins, a single production, cycle of production, income, product 
profitability. 

 
Характерной особенностью единичного производства является одновременный запуск в 

производство заказов на изготовление разнообразной продукции. Вполне вероятна ситуация, кода в течение 
месяца (планового или отчетного периода) одновременно могут изготавливаться ряд изделий, из которых 
одни были начаты и будут реализованы в этом же месяце, другие перешли с предыдущего месяца, третьи 
начаты производством в этом месяце, а закончатся в следующем и т.п. И в этой ситуации возникает ряд 
проблем с формированием цен на изделия, распределением постоянных затрат и формированием прибыли и 
рентабельности по видам продукции. Кроме того, запланированным объемам работ должна соответствовать 
пропускная способность предприятия. Между тем публикаций, которые в комплексе решали эти проблемы в 
условиях реального производства практически нет. Обычно большинство авторов ограничиваются 
вопросами формирования производственной программы. Начнем с наиболее важной проблемы – 
формирования цен на новые заказы. 

В реальной практике машиностроительных предприятий при формировании цен на новые заказы, 
как правило, используют так называемый «затратный поход», а именно составляют калькуляцию полной 
себестоимости этого изделия, а цену определяют с помощью определенной надбавки к ней. 

Следует особо отметить, что при формировании себестоимости нового изделия постоянные затраты 
на него распределяются в отрыве от остального ассортимента продукции предприятия и только по этой 
причине не отражают реальную себестоимость этого изделия. 

На наш взгляд, при формировании первоначальной цены не только невозможно рассчитать полную 
себестоимость по видам продукции, но и нет необходимости в этой ситуации рассматривать полную 
себестоимость как базу установления цены. 

Современные авторы четко разделились на два лагеря – одни считают, что цены должны 
формироваться на основе полных затрат, другие, что в основе активного ценообразования должна лежать 
«ценность», часть которой должна оставаться у производителей продукции. 

На практике «затратное ценообразование» преобладает даже во многих западных компаниях, не 
говоря уже о предприятиях Украины. 

Сторонники активного ценообразования предлагают сначала оценить сколько готовы заплатить 
потребители и только потом назначать цену. По поводу полных затрат они высказываются весьма 
категорично: «Если при установлении цены исходят из полных затрат, – утверждает Р.Долан и Г.Саймон, – 
как это часто имеет место на практике, цена определяется постоянными затратами, а это логически неверно» 
[1, с.46]. По их мнению ценообразование, основанное на себестоимости, приводит к завышению цены на 
слабых рынках и занижению цены на сильных. 
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Дело в том, что изменения объема производства, структуры ассортимента и величины постоянных 
затрат во многом определяют существенные отклонения себестоимости по видам продукции, которые ведут 
себя в этой ситуации как движущиеся мишени и это наиболее важная причина, по которой себестоимость не 
может быть основой для формирования цен на новую продукцию. 

На наш взгляд цена на новую продукцию должна как минимум обеспечить равновыгодность 
производства новой продукции по сравнению с заменяемой. Во времена централизованной экономики 
нижний предел цены предлагалось рассчитывать по формуле: 
 Цн = Сі (1 = Рб),  (1) 

где Сі – полная себестоимость новой продукции; 
Рб – рентабельность заменяемой продукции. 
Это чисто затратный подход, поскольку даже если удастся рассчитать эту себестоимость, она будет 

сильно зависеть от степени активности предприятия и может быть либо сильно завышена, либо наоборот 
занижена. Еще в большей мере это относится к рентабельности заменяемой продукции. В связи с этим 
следует переосмыслить требование равновыгодности. Равновыгодной следует считать цену новой 
продукции, которая своей маржинальной прибылью покрывает постоянные затраты и формирует прибыль 
на уровне заменяемой продукции или в целом по предприятию. И это требование равновыгодности 
содержится в показателе «коэффициент маржинальной прибыли» (Кмп), который рассчитывается как 
отношение маржинальной прибыли по базовому изделию (ПМі) к его цене (Ці): 
  Кмп = ПМі : Ці  (2) 

И еще один важный момент, когда происходит процесс проектирования нового изделия в 
соответствии с конструкторской и технологической документацией можно рассчитать только прямые 
затраты. Нижний предел цены (Цн) следует рассчитывать как отношение прямых (переменных) затрат по 
новой продукции (Иі) к разнице между единицей и коэффициентом маржинальной прибыли по базовой 
продукции или в целом по предприятию [2, с.7–11]: 
  Цні = Иі : (1- Кмб).  (3) 

Так, если Иі = 120 грн, а Кмб = 0,4, Цні = 120 : (1 – 0,4) = 200 грн. 
Итак, в результате имеем цену, которая состоит из переменных затрат и маржинальной прибыли. 

Цні = Иі + ПМі = 120 + 80 = 200 грн. 
В расчете «Цн» по формуле 3 не принимают участия постоянные затраты, то есть это не «затратный 

подход». Однако это не означает, что в «Цн» не присутствуют постоянные затраты. Они заложены в 
маржинальной прибыли изделия. Из расчета не видно как маржинальная прибыль по изделию (80 грн) 
делится на прибыль и постоянные затраты. Эти величины мы можем определить только после проведения 
расчетов в целом по предприятию. С полной уверенностью можно утверждать только одно: если 
предприятие прибыльно, то новое изделие даже при оценке его на уровне нижнего предела цены ( а это не 
окончательная оценка, может быть еще надбавка за эффективность), будет обязательно прибыльно и его 
рентабельность будет равна, (а возможно и выше) чем рентабельность в целом по предприятию. 

Если же предприятие убыточно, то скорее всего, и это новое изделие будет убыточно, но с учетом 
надбавки за эффективность его производство будет в большей степени снижать убытки, а при определенных 
условиях (увеличение загрузки производственных мощностей, то есть увеличения объема производства) 
может привести к положительной рентабельности в целом по предприятию. 

В качестве примера используем реальную информацию по одному из хмельницких предприятий, но 
учитывая ограниченность объема статьи, возьмем информацию по трем изделиям за три месяца и, 
соответственно, скорректируем величину постоянных затрат. Расчеты были произведены по изделиям 
примерно одного назначения и, исходя из анализа работы предприятия по аналогичной продукции, приняли 
в расчет по всем изделиям коэффициент маржинальной прибыли равный 0,3. 

Расчет цен изделий по формуле 3: 
1. Ванна хромирования: Цн = 57700 : (1 – 0,3) =82428,5  
2. Ванна для промывки холодной водой: Цн = 28900 : (1 – 0,3) = 41285,7 
3. Ванна для промывки горячей водой: Цн = 38500 : (1 – 0,3) = 55000 
4. Ванна травления: Цн = 22900: (1 – 0,3) = 32714,3 
Отсюда маржинальная прибыль будет равна: 
1. Ванна хромирования: М = 82428,5 – 57700 = 24728,5 
2. Ванна для промывки холодной водой: М = 41285,7 – 28900 = 12385,7 
3. Ванна для промывки горячей водой: М = 55000 – 38500 = 16500 
4. Ванна травления: М = 32714,3 – 22900 = 9814,3 
При этом ванна хромирования и ванна для промывки горячей водой начаты производством в 

первом месяце и будут закончены и реализованы во втором месяце. Ванна для промывки холодной водой и 
ванна травления целиком выпускаются соответственно в первом и втором месяцах. 

В этой ситуации работникам планового отдела (а в последствие и бухгалтерии) необходимо 
определять себестоимость, прибыль и рентабельность по каждому месяцу. Сложность проблемы состоит в 
том, что необходимо распределить постоянные затраты между незавершенным производством и изделиями, 
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предназначенными для реализации в конкретном месяце. Эту задачу мы попытались решить по просьбе 
руководства завода. 

В основу дальнейших расчетов был принят «удельный вес» переменных затрат на изготовление 
изделия, приходящийся на тот или иной месяц. Так, если по изделию «ванна хромирования» в первый месяц 
предусматриваются переменные затраты 17310 грн, то удельный вес этого изделия в первый месяц будет 0,3 
(17310 : 57700), соответственно рассчитываются и остальные показатели. Почему в основу расчетов мы 
предлагаем принять «удельный вес переменных затрат»? Дело в том, что именно величина переменных 
затрат состоящая в основном из прямой оплаты труда и материалов практически определяет потребность в 
оборотных средствах, рабочей силе и загрузке оборудования. Результаты расчета представлены в таблице 1 
(пункт 1–8). 

 
Таблица 1 

Расчет цены, величины переменных затрат и маржинальной прибыли по плановым месяцам 
Наименование изделия Наименование изделия № 

п/п 
 

Показатели 
Обоз-
наче-
ния 

Ванна 
хроми- 
рования 

Ванна 
промыв. 
холодной 
водой 

Ванна 
промыв. 
горячей 
водой 

 
Всего Ванна 

хроми 
рован 
ная  

Ванна 
промыв. 
горячей 
водой 

Ванна 
травле-
ния 

 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Количество 

изделий 
Ni 2 1 1 4 2 1 1 4 

2 Удельный вес Уі 0,3 - 0,6 - 0,7 0,4 1,0 - 
3 Переменные 

затраты 
Иі 17310 28900 23100 - 40390 15406 22900 - 

4 Цена Ці 24728,6 41285,7 33000 - 57700 22000 32714,3 - 
5 Переменные 

затраты на 
объем  

И o
i  34620 28900 23100 86620 80780 15400 22900 119080 

6 Выручка Ві 42457,2 41285,7 33000 123742,9 115400 22000 32714,3 170114,3 
7 Маржиналь-

ная прибыль на 
ед. 

 
ПМі 

 
7418,6 

 
12385,7 

 
9900 

 
- 

 
17310 

 
6600 

 
9814,3 

 
- 

8 Маржиналь-
ная прибыль на 
объем  

 
Мі 

 
14837,2 

 
12385,7 

 
9900 

 
37122,9 

 
34620 

 
6600 

 
9814,3 

 
51034,3 

9 25986 / 37122,9 0,7; 0,3 30620 / 51034,2 0,4; 0,4б н б нК З К З       

10 Постоянные 
затраты на ед. 

ПЗі 5193 8670 6930 - 10386 3960 5888,6 - 

11 Постоянные 
затраты на 
объем  

ПЗ o
i  10386 8670 6930 25986 20772 3960 5888,6 30620,6 

12 Прибыль на ед. Пі  2225,6 3715,7 2970 - 6924 2640 3925,7 - 
13 Прибыль на 

объем  
П o

c  4451,2 3715,7 2970 11137 13848 2640 3925,7 20413,7 

14 Рентабельность Рн 9,89 9,89 9,89 9,89 13,6 13,6 13,6 13,6 

  
Расчеты п.1–8 весьма просты и не требуют особых пояснений. Самая сложная часть – это расчеты 

п.9–10, поскольку именно здесь необходимо рассчитать прибыль и рентабельность по видам продукции. И, 
естественно, в первую очередь возникает проблема распределения постоянных затрат между видами 
продукции. 

Западные экономисты уже давно пришли к выводу, что традиционные методы распределения 
постоянных затрат серьезно искажают себестоимость по видам продукции и поэтому не должны 
использоваться при принятии управленческих решений по формированию прибыли и рентабельности 
изделий. Более того западные экономисты практически избегают расчетов, связанных с распределением 
постоянных затрат на единицу продукции. «Правило, которое помогает не попасть в ловушку 
перераспределений состоит в том, – утверждает Э.Хелферт, – что надо, где только возможно избегать 
использования затрат на единицу продукции…» [3, с.295]. 

Еще в 2001 г. нами была опубликована в журнале «Экономист» статья, в которой был предложен 
метод распределения постоянных затрат пропорционально маржинальной прибыли. Позже был опубликован 
ряд статей и в итоге мы пришли к выводу, что должна идти речь не о распределении постоянных затрат, а о 
покрытии маржинальной прибылью постоянных затрат как на уровне предприятия, так и по видам 
продукции [4, с.45–49; 5, с.56–61]. 

В основу этого метода положены два показателя: «коэффициент безубыточности» (Кб) и «запас 
надежности» (Зн). 
 Кб = ПЗ : М  (4) 
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 Зн = 1 – Кб  (5) 
И соответственно:  

 ПЗі = Кб * ПМі  (6)  
 Пі = Зн * ПМі  (7) 

А рентабельность по видам продукции: 

 
* *100

( * )

Зн ПМі
Рні

Ві Зн ПМі



. (8) 

В соответствии с этими формулами рассчитаны основные показатели пунктов 9–14 по обоим 
месяцам. 

Результаты расчета в таблице 1 можно проверить с помощью формул:  
 М = В – И  (9);  
 П = М – ПЗ  (10);  
 П = М * Зн  (11) 

Первый месяц: Второй месяц: 
М= 123742,9 – 86620 = 37122,9; М = 170114,3 – 119080 = 51034,3 
П = 37122,9 – 25986 = 11136,9; П =51034,3 – 30620,6 = 20413,7 

П = 37122,9 х 0.3 = 11136,9; П = 51034,3 * 0,4 = 20413,7 
Эти формулы легко поддаются алгоритмизации и позволяют рассчитать прибыль и рентабельность 

по видам продукции без распределения постоянных затрат, поскольку расчет последних заложен в «Зн» по 
построению.. Несмотря на увеличение во втором месяце постоянных затрат на 17,8%, результаты 
существенно лучше. Обратим внимание на то, что хотя при формировании цен для всех изделий был 
заложен один и тот же коэффициент маржинальной прибыли, рентабельность во втором месяце выросла с 
9,89% до 13,6%. Это связано с тем, что с ростом объема производства, маржинальная прибыль возросла на 
135911 грн (51034,2 – 37122,9), что в итоге привело к росту прибыли на 9276,7 грн (20413 – 11137,9).  

Но реально разница между показателями этих двух месяцев еще более существенна. Прибыль по 
изделиям «ванна хромирования» и «ванна для промывки горячей водой» в первом месяце носит «условный» 
характер, поскольку она рассчитана практически по незавершенному производству этих двух изделий. Они 
заканчиваются производством и реализуются во втором месяце и, следовательно, «условная» выручка и 
«условная» прибыль по ним приплюсовываются к результатам второго месяца. В первом же месяце выручка 
и прибыль определяются только по изделиям «ванна хромирования» и «ванна для промывки холодной 
водой». Таким образом разница между этими двумя месяцами еще более возрастает. Хорошо это или плохо? 
Несмотря на отличные показатели второго месяца этот план, скорее всего, нереален. 

Мы намерено так подобрали пример (используя реальные данные), чтобы показать какие могут 
быть последствия, если при разработке производственной программы не учитывать эти факторы. Хотя в 
план каждого месяца включено по три изделия, результаты резко отличаются. Так выручка от реализации 
продукции во втором месяце возросла в 6,1 раза, а прибыль в 7,5 раз! При таких результатах может 
возникнуть недостаток оборотных средств во втором месяце, да к тому же возможны проблемы с 
недостатком производственных мощностей и рабочей силы. Простота построения алгоритма расчета 
позволяет провести расчеты по нескольким вариантам. 

Выводы: 1. При формировании цены на продукцию, особенно в условиях единичного производства, 
нецелесообразно в качестве базы расчета принимать полную себестоимость продукции, поскольку 
последняя сильно зависит от степени активности предприятия, да к тому же может быть искажена 
использованием традиционных методов распределения постоянных затрат. 

2. Расчет первоначальной цены по формуле 3 обеспечивает антизатратный подход к формированию 
цен, не зависит от степени активности предприятия, обеспечивает равновыгодность с иной продукцией, 
выпускаемой предприятием. 

3. При планировании производственной программы в условиях единичного производства 
необходимо предусматривать равномерное распределение изготовления продукции и незавершенного 
производства. Такой подход обеспечит равномерную загрузку производственных мощностей, использование 
рабочей силы и соответственно несложно будет рассчитать и поступление денежных средств в каждом 
плановом периоде. 
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ОЦІНКА СТАНУ, ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 
 
В статті виконано оцінку стану економіки України, розглянуто основні причини, що призвели до кризи, та 

визначені наслідки їх дії. Дослідженню підлягали основні макроекономічні показники та рейтинги міжнародних агенцій. 
Розглянуто прогнозні тенденції основних макроекономічних показників економіки України, що визначені державними 
органами влади та міжнародними організаціями. Проаналізовано точки зору провідних вітчизняних економістів щодо 
основних загроз розвитку економіки України та їх рекомендації щодо виходу з кризи. 

Ключові слова: економіка, макроекономічні показники, міжнародні індекси, конкурентоспроможність. 
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UKRAINE: ASSESSMENT OF ECONOMY, THREATS AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS 
 
The main purpose of the article was the performance assessment of Ukraine's economy, determination of basic threats 

and prospects of economy development. The main reasons that caused the economic crisis were investigated and the 
consequences of their actions were identified. The basic macroeconomic indicators were evaluated, such as: GDP, industrial 
production dynamics, volume of engineering production, export and import dynamics of goods and services, the level of real wages 
and so on. Analysis of international assessment Economy of Ukraine was performed by the following indices: The International 
Property Rights Index, Index of economic freedom, Global Competitiveness Index, Corruption Perceptions Index, Doing Business 
and others (dynamics - the last six years). Predicted values of certain indicators of evaluation were determined according to the 
strategy of sustainable development "Ukraine - 2020". The opinions of leading domestic economists about threats to the economy 
of Ukraine were investigated. The main threats were allocated as follows: public administration errors associated with the conflict of 
national and political interests; deepening political and social instability associated with the destruction of trust between government 
and citizens; fiscal crisis is related to the further growth of government debt to GDP; rising interest rates, inflationary pressures and 
difficulties in debts payment; low diversification of markets; imbalance liquidity of commercial banks; high energy dependence of 
the country. 

Keywords: economy, macroeconomic indicators, international indexes, default. 
 
Вступ. Економіка будь-якої країни – надзвичайно складний, непередбачуваний у поведінці, важко 

керований механізм, діючий під впливом великої кількості зовнішніх та внутрішніх факторів. Це в повній 
мірі стосується і економіки України. Зважаючи на постійне трансформування стану економіки, для 
розуміння й передбачення тенденцій змін необхідно постійно їх відслідковувати, досліджувати, аналізувати 
причини та наслідки. Автори статті продовжують дослідження [1, 2] стану економіки нашої країни, 
використовуючи дані вітчизняних та зарубіжних найвпливовіших, найавторитетніших агенцій і аналітичних 
центрів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Узагальнено результати попередніх досліджень, які 
стосувались періоду дії світової фінансової кризи (2007–2009 рр.) та післякризового періоду. На економіку 
України вагомо вплинуло постійне політичне протистояння політичних та бізнес еліт, що відбувалось в період 
загострення дії світової фінансово-економічної кризи, яка розпочалась у 2007 році. Крім того, економіка 
України не готова була протистояти проявам світової кризи технологічно, технічно та економічно. Основною 
причиною вразливості економіки України до впливу світової фінансової кризи стала її надмірна відкритість 
(частка експорту складала близько 50% ВВП, частка експорту товарів проміжного споживання в загальному 
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експорті товарів становила майже 80% [2]) і, водночас, вона є недостатньо диверсифікованою, тому 
експортоорієнтована модель економічного зростання, з переважанням низько технологічного експорту, 
виявилась вразливою до дії світової кризи та зміни кон’юнктури на світових ринках. Негативний ефект 
скорочення експорту аналогічно вплинув на загальну економічну динаміку. Причини, що призвели до спаду 
промислового виробництва, такі: зниження внутрішнього попиту на продукцію вітчизняної промисловості 
через сповільнення приросту доходів та неможливість залучення кредитних ресурсів; погіршення умов 
торгівлі на міжнародних ринках сировинних товарів; падіння платоспроможності підприємств, зростання 
витрат на основі складові собівартості. Несприятливі умови для довгострокового інвестування призвели до 
зниження інвестицій в основний капітал [1]. Пріоритетними антикризовими заходами на той період були 
визначені ті, що стосувались стабілізації фінансової системи, валютно-курсової стабілізації, стимулювання 
економічної активності та запобігання економічного спаду, відновлення керованості національної економіки, 
соціальної політики. Основні негативні наслідки дії світової фінансової кризи: реальний ВВП за три роки 
знизився на 14,8 %, національна валюта знецінилась більше ніж на 50% відносно долара США. В 2010 р. 
ситуація покращилась. Так, зростання ВВП склало трохи більше 4%, майже на третину зріс експорт та імпорт 
товарів та послуг, зросла реальна заробітна плата та доходи населення, індекс інфляції знизився до 9 %. Однак 
за основними показниками (обсяг ВВП, обсяг промислового виробництва, інвестиції в основний капітал) не 
вдалось вийти на рівень докризового періоду, спостерігалось різке зростання індексу рівня цін виробників 
промислової продукції та індексу споживчих цін [2].  

Виклад основного матеріалу. Ефективному розвитку економіки у післякризовий період заважали, 
перш за все, введена майже в ранг закону корупція, відсутність реформ у всіх сферах діяльності, надмірний 
податковий тиск, непропорційний розвиток регіонів, відсутність правових та економічних аспектів розвитку 
за зразком ЄС, незахищеність прав інвесторів, непрозорість законодавства тощо. Саме тому незначне 
відновлення економічної активності після кризи (середньорічний темп зростання ВВП у 2010–2013 роках 
був на рівні 2,5% [3]) було забезпечено в основному поступовим зростанням зовнішнього попиту. 

 Динаміка зміни основних макроекономічних показників економіки України за період з 2006 по 
2014 р. (у % до попереднього року) наведена на рис. 1 [3]. Показники діаграм демонструють різке 
погіршення значень у 2014 році майже усіх макроекономічних показників. Негативна тенденція розпочалась 
у 2013 році і активізувалась у 2014 році. Так, зниження (у порівнянні до попереднього року) рівня ВВП 
склало 6,8 %, промислового виробництва – 10,7 %, обсягів виробництва машинобудування – 21,3 %, 
експорту товарів та послуг – 14,5 %, імпорту товарів та послуг – 22,1 %. Реальна заробітна плата знизилась 
на 6,5 %, індекс цін виробників промислової продукції склав 31,8 %, а індекс споживчих цін – 24,9 %. 
Єдиною галуззю, що продемонструвала позитивну динаміку в 2014 році, було сільське господарство, обсяги 
виробництва якого збільшилися на 2,8 %. 
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Рис. 1. Макроекономічні показники економіки України за період з 2006 по 2014 р. (у % до попереднього року) 
 
Ситуація, що сталась, пояснюється умовами середовища, в якому знаходиться сьогодні економіка 

України. Їх можна охарактеризувати так: протистояння, що продовжується, політичних та бізнес еліт; 
військові дії на Сході країни, анексія АР Крим; низький зовнішній попит; зниження купівельної 
спроможності населення через зменшення реальних доходів; звуження кредитної активності; погіршення 
фінансового стану господарюючих суб’єктів; скорочення державного фінансування; високий рівень 
невизначеності тощо. Крім того посилюють негативну дію і перераховані раніше причини, так як розпочаті 
в нашій країні реформи ще не принесли очікуваного результату.  

Підсумовуючи оцінку економічного стану економіки України за макроекономічними показниками, 
проаналізуємо динаміку зміни ВВП та промислового виробництва України (у відсотках до попереднього 
року) за період 1991–2014 рр., що наведена на рис. 2. На діаграмі чітко означені три періоди кризи в 
економіці країни: 1992–2000 рр. – наслідки після розпаду СРСР (максимальне зниження ВВП у 1994 р. – 
22,9%); 2007–2009 рр. – наслідки дії світової фінансової кризи (зниження ВВП на 14,8%); 2014 р. – наслідки 
дії внутрішньої та зовнішньої політичної кризи, військових дій на Сході України (зниження ВВП на 6,8%). 
За весь період, що аналізується, лише з 2000 по 2007 рр. можна спостерігати сталий економічний розвиток 
економіки. 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

13

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

ВВП
Промислове виробництво

 
Рис. 2. Динаміка зміни ВВП та промислового виробництва України  

(у відсотках до попереднього року, за даними Держкомстату України) 
 

Зростання зовнішнього попиту та сприятлива динаміка цін на метали на зовнішніх ринках у 2003–
2007 роках (частка чорних металів та виробів з них у структурі експорту товарів становила близько 40%) 
стимулювали високу інвестиційну активність українських підприємств, яка різко сповільнилася під час 
кризи 2008 року. Оскільки технічного переоснащення промислового виробництва не відбувалося, ступінь 
зношеності основних засобів збільшився з 45% у 2001 році до 77,3% у 2013 році [4]. Економічне зростання 
мало екстенсивний характер.  

Однак, незважаючи на важку ситуацію в економіці України, до позитивних результатів 2014 року, 
що вселяють оптимізм та надію на майбутнє, можна віднести:  

– Україна остаточно встала на шлях європейської інтеграції, підписала Угоду про асоціацію з ЄС і 
їй був наданий режим автономних торговельних преференцій, що буде діяти до 2016 року, коли за планом 
наберуть чинності положення щодо створення зони вільної торгівлі між нашою країною та ЄС; 

– Україна відновила співпрацю з МВФ, який схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України у 
розмірі 17,01 млрд дол. США. Програма має підтримати комплексну програму економічних реформ, вже 
отримані два транші кредиту МВФ на загальну суму 4,7 млрд дол. США. 

Міжнародне оцінювання економіки України за шість останніх років та прогнозні значення окремих 
показників оцінювання, відповідно до стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Міжнародні індекси оцінювання економіки України та їх прогнозні значення 
Роки оцінювання Індекс, організація 

К
іл
ьк
іс
ть

 к
ра
їн

, щ
о 

оц
ін
ю
ва
ла
сь

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Прогноз 

відповідно до
стратегії 
сталого 
розвитку 

"Україна – 
2020" 

Міжнародний індекс прав власності (IPRI – The 
International Property Rights Index), Property Rights 
Alliance  

129 58 
(3,4) 

97 
(4,1) 

117 
(4,0) 

118 
(4,0) 

113 
(4,2) 

86 
(4,3) 

- 

Індекс конкурентоспроможності (IMD – The IMD 
World Competitiveness Yearbook), Institute of 
Management Development 

60 56 57 57 56 49 49 - 

Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI 
– Global Competitiveness Index), World Economic 
Forum 

144 82 
(3,95) 

 

89 
(3,9) 

73 
(3.99) 

73 
(4,13) 

78 
(4,05) 

76 
(4,14) 

40 

Індекс економічної свободи 
(Index of economic freedom), The Heritage 
Foundation & The Wall Street Journal 

179 
 

153 
(48,8) 

163 
(46,4) 

163 
(45,8) 

163 
(46,1) 

155 
(49,3) 

162 
(46,9) 

- 

Індекс сприйняття корупції (СРІ – Corruption 
Perceptions Index), Transparency International 

174 
 

146 
(2.2) 

134 
(2.4) 

152 
(2.3) 

144 
(26) 

144 
(25) 

142 (26) - 

Індекс людського розвитку (HDI – Human 
Development Index), Організація Об’єднаних Націй

187  
(0,729) 

69 
(0,726) 

85 
(0,73) 

83 
(0,733) 

83 
(0,734) 

 - 

Ведення бізнесу (Doing Business), група Світового 
банку  

183 142 
(44,73) 

145 
(45) 

152 
 

137 
(49,56) 

112 
(59,21) 

96 
(61,52) 

30 

Кредитний рейтинг за зобов'язаннями в іноземній 
валюті за агентствами: 
 Standard and Poors 
Fitch Ratings 
Moody's 

  
 

ССС+/С
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В2 
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В1 
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В3 

 
 
В- 
В- 
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Джерело: сформовано авторами на основі [5–11] 
 
Для визначення рейтингової оцінки за міжнародним індексом прав власності (IPRI) оцінюються 

параметри, такі як правове та політичне середовище, захист матеріальної власності, захист інтелектуальної 
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власності. На рис. 3 наведена динаміка зміни складових Міжнародного індексу прав власності для України 
за складовими. 

Європейський інститут менеджменту (Institute of Manaqement Development – IMD) публікує щорічні 
результати глобального дослідження конкурентоспроможності країн світу. Під конкурентоспроможністю 
країни IMD розуміє спроможність нації створювати і підтримувати середовище, в якому виникає 
конкурентоспроможний бізнес. Кожна країна оцінюється на основі аналізу 331 критерію за такими 
основними напрямками: стан економіки, ефективність уряду, стан ділового середовища та стан 
інфраструктури. 

Щорічний рейтинг конкурентоспроможності проводить також Всесвітній економічний форум 
(WORLD ECONOMIC FORUM) спільно з ведучими дослідними інститутами і компаніями країн, що 
оцінюються. На рис. 4 зображено Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI) для України за 
складовими та у порівнянні з іншими країнами. На рис. 6 відображено рейтинг України за окремими 
складовими GCI 2014 р. серед 148 країн світу. Найгірші показники пов’язані з бюрократією, корупцією та 
податковою політикою, залученням інвестицій, довірою до політиків, роботою правоохоронних органів та 
незалежністю судів, якістю доріг, стійкістю банків, захистом матеріальних та інтелектуальних прав 
власності. Найкращий стан справ – з охопленням населення освітою, якістю викладання природничих та 
математичних наук, рівнем розвитку залізниці та обсягами ринку.  
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Рис. 3. Динаміка складових Міжнародного індексу прав 
власності (IPRI – The International Property Rights Index) 

Рис. 4. Порівняння показників складових міжнародних індексів 
Global Competitiveness Index (2015 р.) 
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Рис. 5. Динаміка результатів України за складовими Індексу 
економічної свободи  

Рис. 6. Рейтинг України з 148 країн світу, за окремими 
складовими GCI 2014 рр. [11] 

 
Оцінювання України за Індексом економічної свободи (Index of economic freedom) показало, що 

вона займає позицію серед 20% найбільш невільних країн світу. Крім неї, у список країн з "репресивною 
економікою" входять ще 25 країн, рейтинг України знаходиться між Бірмою та Болівією. Найгірші в Україні 
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справи з інвестиційною свободою, державними витратами, свободою від корупції та свободою бізнесу. 
Україна займає останнє з 43-х європейських країн і її загальний рейтинг нижчий від середнього показника у 
світі. Порівняння складових Індексу економічної свободи України з іншими країнами та динаміка 
результатів України за складовими цього індексу відображені на рис. 5. Складові Міжнародного індексу 
ведення бізнесу (Doing Business) представлені на рис. 7. 

Кредитні рейтинги України також свідчать про кризовий стан економіки. У зв’язку з політичним 
конфліктом в Україні у 2014 р. агентство «Standard and Poor’s» понизило її суверенний кредитний рейтинг 
до рівня «CCC-», що означає високий ризик несплати боргів, а фінансові зобов'язання можуть бути 
виконані за наявності сприятливої ділової, фінансової та економічної кон'юнктури. У 2015 році 10 квітня 
рейтинг за зобов’язаннями в іноземній валюті переглянутий до СС (прогноз негативний, суттєвий ризик 
дефолту (або дефолт) з невеликими шансами повернення коштів). Рейтингове агентство «Moody's» також 
вважає, що посилення кризи в Україні загрожує дефолтом за зовнішніми та внутрішніми зобов'язаннями 
країни (рейтинг у березні 2015 р. понижено до Са) [12]. 

 

Рейтинг Оцінка 
Рис. 7. Складові Міжнародного індексу ведення бізнесу (Doing Business) 2015 р. 

 
Наведене в таблиці 1 рейтингове оцінювання економіки України різними міжнародними агенціями 

за останні шість років свідчить про вкрай низьке значення показників практично за всіма рейтингами, хоча 
за окремими спостерігається позитивна динаміка. Результати наведених рейтингових оцінок свідчать про 
значний технологічний розрив між Україною та розвинутими країнами і закріплення за нею ролі виробника 
низько технологічної продукції. В стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" задекларовані пріоритети 
нових стратегічних орієнтирів, які мають забезпечити ефективний розвиток високотехнологічного сектору 
через трансферт технологій та стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності і наведені у 
таблиці 1 прогнозні значення індексів свідчать про це. 

Далі наведено прогнози розвитку економіки України у коротко- та середньостроковому періодах, 
які дають державні органи влади та міжнародні організації (таблиця 2). 

 
Таблиця 2  

Прогнозні тенденції основних макроекономічних показників України 
 Прогнозні тенденції 

Кабінет Міністрів України Песимістичний сценарій 2016 рік: реальне зростання ВВП – 0,5%; інфляція – 7%.  
Оптимістичний сценарій 2016 рік: реальне зростання ВВП – 2,2%; інфляція – 6,3%; рівень безробіття 
– 9,9%. 
Песимістичний сценарій 2017 рік: реальне зростання ВВП – 0,8%; інфляція – 5,5%. 
Оптимістичний сценарій 2017 рік: реальне зростання ВВП – 3,5%; інфляція – 5,1%; рівень безробіття 
– 9,5% 

НБУ У 2015–2016 році буде зберігатись тенденція до збільшення зовнішнього державного боргу. 
Незначне зниження може початися у 2017 році. Зростання економіки у 2016 році – 2–3% з 
уповільненням інфляції до 13–14%. В середньостроковій перспективі інфляція складе 5% 

МВФ  Економіка України досягне нижньої межі у 2015 році (скорочення ВВП на 5,5%), середньорічна 
інфляція прискориться до 33,5%. У 2016 прогнозується зростання ВВП до 2% та його прискорення 
до 4% у середньостроковій перспективі. Рівень інфляції у 2016 році – 10,6%, 2018 – 5%. Рівень 
безробіття у 2015 році – 11,5% (пік!), у 2016 – 11% 

Світовий банк Прогнозує зниження ВВП України на 2,3% 2015 року і зростання ВВП на 3,5% 2016 року. 
2017 року зростання ВВП країни може становити 3,8%. 
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 2014 і 2015 роках становитиме 2,7% ВВП, 
а 2016 року збільшиться до 2,9% ВВП  

Джерело: сформовано авторами на основі [10, 13–18] 
 
З наведених у таблиці 2 прогнозів видно, що усі вони носять оптимістичний характер поступового 

зростання економіки. Однак, менш оптимістичними є точки зору експертів, провідних економістів та 
науковців країни. У таблиці 3 наведено систематизацію точок зору експертів щодо загроз та перспектив 
розвитку економіки України.  

Систематизуючи наведені точки зору провідних експертів та висловлюючи власну позицію, можемо 
узагальнити, що основними загрозами розвитку економіки України є такі:  
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- помилки державного управління, пов’язані із конфліктом національних і політичних інтересів; 
- поглиблення політичної та соціальної нестабільності, пов’язане із руйнацією довіри між владою і 

громадянами; 
- фіскальна криза, що пов’язана із подальшим зростанням державного боргу по відношенню до 

ВВП; на фоні цього зростання процентних ставок, інфляційний тиск та труднощі в оплаті боргів; 
- низький рівень диверсифікації ринків, що має негативний вплив на економічну активність; 
- дисбаланс ліквідності комерційних банків; 
- високий рівень енергозалежності країни. 
Однак, не дивлячись на велику кількість реальних загроз, попри серйозні складнощі в економіці, 

сьогодні країна має ще шанс вийти із кризи. Вперше з 2005 року Україна має позитивне сальдо зовнішнього 
торгового балансу. Девальвація гривні все ж таки лікує економіку, оскільки виправляє торгові дисбаланси та 
зміцнює конкурентоспроможність української економіки на зовнішніх ринках. Основним завданням Уряду є 
не створювати новий бізнес, а створювати умови для його активізації та зупинити нарощування державного 
боргу, який на початок 2015 року склав 1,1 трлн грн, а це у 12 разів більше ніж у 2008 році [17].  

 

Таблиця 3  
Точки зору експертів щодо загроз, перспектив та рекомендації розвитку економіки України [13–18] 

Експерт Загрози Перспективи і рекомендації 
В. Лановий, д.е.н., 
екс-міністр 
економіки, Президент 
Центру ринкових 
реформ  

Основні загрози на полягають у: 
 - неадекватних діях влади щодо подолання 
економічної депресії; 
- проблемах з олігархічним устроєм 
економіки і влади; 
- популістських діях влади щодо 
інфляційного наповнення дефіцитного 
державного бюджету штучно 
надрукованими гривнями, через що країна 
отримала надзвичайно девальвований курс 
грошей, стрибкоподібне зростання цін і 
тарифів, зруйновані реальний і банківський 
сектори 
 
 

Економічні перспективи України наступного року 
залежатимуть від здатності влади оптимізувати 
внутрішній і зовнішній борг. Два основних перспективних 
напрями виходу із кризи:  

- перший (макроекономічна стабілізація) – 
стабілізація фінансів, процентних ставок, накопичення 
інвестиційних ресурсів; 

- другий – структурні та інституційні 
перетворення через стимулювання росту дрібного і 
середнього підприємництва, закриття збиткових 
державних монополій, заборона бюджетного фінансування 
державних підприємств, протидія монополізму, 
запровадження ринкових процедур банкрутства і 
ліквідності майнових зобов'язань 

О. Охрименко, к.е.н., 
Президент 
Українського 
аналітичного центру  
 

Загрози розвитку економіки України:  
- відсутність реальних реформ та 
модернізації економіки; 
- ризик дефолту 

Для відродження економіки необхідно: 

-  гарантувати бізнесу недоторканність власності; 

- заборонити навіть розмови про реприватизацію; 

- посилити боротьбу з тіньовою економікою, в 
тому числі знизивши нарахування на зарплату; 

- проведення демонополізації ринку 
електроенергії і газу  

О.Устенко, к.е.н., 
Директор 
Міжнародного фонду 
Блейзера  

Часу для початку реформ практично немає, 
оскільки вже з 2016 року преференції 
України зникнуть і це буде справжній 
виклик. В Україні протягом 2014 різко 
знижувався експорт та імпорт, активність 
зовнішньої торгівлі різко знижувалася 

Реформи повинні стосуватися: 

-  дерегуляції бізнесу (зменшення податків, 
перевірок, відсутність рейдерських захоплень), що 
призведе до прориву інвестицій, починаючи з 2016 р.;  

- скорочення витрат бюджету; 

- скорочення дефіциту державних фінансів у 2015 
році з 10% до 5% від ВВП 

О.Савченко, д.е.н., 
ректор Міжнародного 
інституту бізнесу, 
екс-заступник Голови 
НБУ 

Основна загроза – не ефективна, 
суперечлива та нестійка модель влади, за 
якої європейські засади декларуються, а 
реалізуються партійно-кумівські, що 
унеможливлює проведення реальних 
реформ. Окрім цього загрозами можуть 
виступати:  
- антиекономічні податки для експортерів 
(оподаткування продажу валюти); 
- подальший відтік депозитів; 
- зростання зовнішнього боргу по 
відношенню до ВВП 

Економічні реформи повинні починатися зі 
збалансування бюджету України, за рахунок скорочення 
видаткової частини, а саме: 

- скоротити державні витрати до рівня країн 
Східної Європи, де середній показник державних витрат 
становить близько 40% ВВП (в Україні – більше 60%).  

- скоротити протягом 2 років державні витрати на 
20% ВВП.  
У бюджеті на 2015 р. державні витрати збільшилися, на 

3,4% підвищилося податкове навантаження на бізнес і 
населення 

В. Пензеник, д.е.н., 
екс-міністр фінансів  

Основними загрозами для економіки 
України є:  
- подальше «життя в борг»; 
- нарощування державного боргу;  
- торгові та валютні дисбаланси; 
- подальше рефінансування банків, яке 
стимулює валютні спекуляції  

Необхідно: 

- виводити країну з «життя в борг» шляхом 
реального бюджетного скорочення;  

- обмежити рефінансування банків та взяти під 
контроль надмірну ліквідність комерційних банків, яка 
буде постійно впливати на гривню;  

- дохідну частину бюджету слід збільшувати не за 
рахунок підвищення податків, а за рахунок усунення 
офшорних схем та зловживань, які дають можливість 
уникнути оподаткування; 

-  розвивати сільське господарство як один із 
перспективних секторів економіки; 

- розвивати та збільшувати власне видобування 
газу, зміцнюючи тим самим енергетичну незалежність та 
скорочення дефіциту «Нафтогазу»  
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Багато аналітиків, науковців та фахівців практиків наводять сьогодні власні «рецепти» 
оздоровлення економіки України. Ознайомившись із низкою таких рекомендацій, однією із найбільш 
системних нам вбачається програма перетворень, представлена Президентом Центру ринкових реформ, 
д.е.н, проф. В.Лановим [13]. Основні складові цих перетворень такі. 

1. Державне сприяння розвитку підприємництва: адміністративна дерегуляція, усунення 
податкового утиску, сприятливе банківське кредитування, страхування, індивідуально-накопичувальне 
пенсійне страхування, спецарбітраж. 

2. Введення обмеження на олігополії – частки прав власності окремої компанії – у галузях 
економіки та усунення олігархів з органів влади. 

3. Подрібнення пакетів акцій у ході приватизації і заборона продажу одній особі пакетів, які 
перевищують 10% акціонерного капіталу. 

4. Створення широкого роздрібного позабіржового фондового ринку. 
5. Заміна оподаткування прибутку підприємств на оподаткування використання ними природних 

ресурсів і корисних копалин. 
6. Введення прогресивного оподаткування для індивідуальних доходів громадян, включно з 

дивідендами, з нульовою ставкою для низькооплачуваних категорій. 
7. Запровадження ринкового врівноваженого ціноутворення, скасування адміністративних та 

монопольних цін і тарифів. 
8. Підтримка конкуренції на усіх ринках, заборона монопольної діяльності. 
9. Делатифундізація сільського господарства, державне сприяння фермерству і присадибному 

господарюванню. 
10. Відкритість і розширення саморегулювання кредитно-грошової системи, перетворення 

Нацбанку на резервно-регулятивну системну установу. 
11. Скасування урядового адміністративного регулювання ринкових процесів, заборона дотацій та 

бюджетних інвестицій підприємствам, ліквідація галузевих міністерств у промисловості, скасування 
функцій міністерств як розпорядників бюджетних коштів і скасування централізованого їх розподілу між 
бюджетами. 

Такими є рекомендовані трансформації в економіці, але це не вичерпний їх перелік. Запропоновані 
інші програми виходу економіки України з кризи також заслуговують уваги, вони можуть бути використані 
топ-менеджерами вищого рівня для проведення реальних реформ в економіці.  

Висновки. Таким чином, авторами за період з 1991 до 2014 р. проаналізовано стан економіки 
України, де виділено три етапи кризи, розглянуто основні причини, що призвели до кризового стану та 
визначені наслідки їх дії. Детальніше був проаналізований сучасний етап розвитку економіки. Міжнародне 
оцінювання стану економіки України показало негативні тенденції практично за усіма показниками, 
піднімається питання дефолту. Розглянуті прогнозні тенденції основних макроекономічних показників 
України, що визначені державними органами влади та міжнародними організаціями. Систематизовано різні 
точки зору провідних вітчизняних науковців та практиків щодо основних загроз розвитку економіки 
України. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРІОРИТЕТНИХТЕХНОЛОГІЙ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ 
МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
Представлено стан актуальної проблеми впровадження пріоритетних технологій в організації енергоменеджменту. 

Визначені національні та міжнародні умови для залучення підприємств до участі у впровадженні проектів сталого 
енергетичного розвитку. Проведено аналіз об’єктів, що використовують паливо на біомасі. Вказані механізми реалізації 
стратегії енергоефективності. 
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The development of the international economy brings out the ambiguous operating conditions of functioning domestic 

enterprises competing at the world markets. In the present conditions the successful functioning should be based on the 
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analyzed. The mechanisms for the implementation of the energy efficiency strategy are indicated. The article deals with the 
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Вступ. Сучасний стан економіки України висуває якісно нові вимоги для функціонування 

підприємств. Актуальним стає пошук нових механізмів ефективного управління енергетичними процесами. 
В багатьох європейських країнах функціонують багато державних програм спрямованих на підтримку 
енергоефективності підприємств, стимулюванню інвестицій в енергетичні технології. До таких належать 
програми інвестицій IFC Групи Всесвітнього Банку, Програми інвестування відновлюваної енергетики 
Приватного Фінансового Фонду «Fjord» (Великобританія). 

Вже існують спільні Українські програми розвитку енергоефективних технологій згідно із 
міжнародними стандартами (Норвезько-українська співпраця в проектах відновлюваної енергетики). Хоча 
відновлювані джерела енергії в Україні мають великий потенціал, він поки що майже не використовується. 
Головна причина низького рівня активності в цій сфері полягає в тому, що законодавчі й інституційні рамки 
є недостатньо досконалими для забезпечення реалізації великої кількості потенційно здійсненних проектів у 
цій сфері. 

Для залучення підприємств до участі у впровадженні проектів сталого енергетичного розвитку 
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) розпочав здійснення Програми фінансування 
альтернативної енергетики в Україні (USELF). За період 2006–2013 ЄБРР інвестував 13 млрд євро у 756 
проектів альтернативної енергетики у 35 країнах.  

Головне завдання енергоменеджменту полягає в підвищенні енергоефективності та 
енергозбереження, внаслідок виснаження природних ресурсів. В даний час обмеженість енергоресурсів, так 
чи інакше, зачіпає всі галузі і стає проблемою глобального масштабу. Актуальність зміни ставлення до 
енергоресурсів пов'язана з високою енергоємністю продукції. Ця проблема, в свою чергу, тягне за собою 
такі наслідки, як неефективність економіки, неконкурентоспроможність продукції, мала реалізація на 
світових і внутрішніх ринках, витрати на експорт, закриття малоефективних підприємств тощо. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування необхідності впровадження пріоритетних технологій 
в енергоменеджменті, а також визначення умов та факторів впливу на реалізацію стратегії 
енергоефективності.  

Основний розділ. Питання підвищення надійності енергопостачання та зниження впливу 
енергетичної галузі на довкілля сьогодні також є надзвичайно актуальними. Україна імпортує значну 
частину енергоносіїв, щоб забезпечити свої потреби в первинній енергії, тоді як її власні генеруючі 
потужності дедалі більше зношуються та інтенсивно забруднюють довкілля. З цих причин все більше 
приділяється уваги проблемам переходу на альтернативні джерела енергії (Проект "Фінансування інвестицій 
в галузі енергоефективності для пом'якшення зміни клімату" ЄЕК ООН в галузі охорони навколишнього 
середовища). 
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Проте існує ряд чинників, які гальмують процес реалізації потенціалу енергоефективності, 
зумовлених як об’єктивними факторами, так і причинами організаційного характеру. Зокрема це звуженість 
нормативно-правової бази з енергоефективності; слабкість організаційних структур управління 
енергоефективністю; слабка стимулююча цінова, податкова і митна політика щодо енергоефективності; 
недостатність використання науково-технічного потенціалу під час впровадження енергозберігаючих 
технологій; обмеженість інформаційної підтримки політики енергоефективності. 

З боку науковців, проблемам організаційних механізмів управління присвячені роботи: Бузовського 
Є.А., Денисюка С.П., Захаровой О.В., Круглова М.І., Кулика М.М., Мазура О.В., Микитенко В.В., 
Пономаренка В.С., Сотник І.М., Суходоля О.М., Тищенко О.М. Проблемам організаційних механізмів 
управління енергозберігаючими процесами харчової галузі приділено недостатньо уваги з боку вчених. 

Проте, деякі аспекти означеної проблеми знайшли своє відображення у роботах Захарової О.В., яка 
удосконалила систему управління споживанням електричної енергії у промисловому виробництві на 
підставі класифікації етапів управління використанням електричної енергії, що дозволило враховувати 
зовнішні та внутрішні чинники виробництва на формування електроємності продукції. Система показників 
ресурсомісткості виробництва була доповнена показниками електроємності натурального випуску продукції 
та доданої вартості для комплексної оцінки впливу електроенергії на загальну ресурсомісткість [1]. 

Науковець Мазур О.В. під час дослідження процесів теплової обробки, які становлять значну 
частину технологій виробництва та зберігання харчових продуктів і які є досить енергоємними, пропонує 
удосконалити системи автоматичного управління технологічними агрегатами [2]. 

Окремі вчені відображають механізми управління енергозбереженням через призму екологічних 
факторів. Так, Сотник І.М. запропонувала нову систематизацію екологічних та економічних ефектів 
енергозбереження за стадіями життєвого циклу паливно-енергетичних ресурсів, яка найбільш повно 
враховує еколого-економічні та соціальні результати при оцінюванні ефективності енергозберігаючих 
заходів суб’єктами господарювання різних сфер діяльності. Важливим внеском у економічну теорію було 
вдосконалення науково-методичних підходів до еколого-економічного обґрунтування енергозбереження на 
рівні підприємства та держави на основі аналізу конфлікту їх інтересів при реалізації енергозберігаючих 
заходів. З доповіді першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина про заходи з 
енергоефективності можна дізнатись про заходи, які вже впроваджуються в місті і про залучення іноземних 
інвестицій, які сприятимуть розвитку альтернативної енергетики і дозволять впровадити інноваційні 
технології в системі тепло- та водопостачання у місті [3]. 

Згідно з наявним світовим досвідом, ключовими заходами, що стосуються підвищення 
енергоефективності промислових підприємств, стануть впровадження та освоєння систем 
енергоменеджменту (СЕМ), що відповідають стандарту ISO 50001 [5].  

Впровадження СЕМ має стати основою системної оптимізації енергозабезпечення та 
енергоспоживання підприємства, результати якої ляжуть в основу інвестиційних планів з технологічної 
модернізації виробництва. 

Стандарт ISO 50001 забезпечує підприємство, незалежно від її розміру, територіального або 
географічного положення, повноцінної стратегією дій в менеджерської і в технічних областях з метою 
підвищення ефективності енергосистеми підприємства. 

Сертифікація відповідно до стандарту ISO 50001 передбачає: 
• Прозорість та об'єктивність оцінки ефективності енергоспоживання. 
• Скорочення витрат. 
• Можливість участі в тендерних конкурсах. Наявність обов'язкового на багатьох міжнародних 

ринках сертифіката. 
• Зміцнення іміджу та репутації організації. 
• Підвищення конкурентоспроможності організації. Придбання маркетингового інструменту для 

залучення більшого числа споживачів і партнерів. 
• Зниження забруднення навколишнього середовища і збереження природних ресурсів. 
Один з пріоритетних можливостей в області управління енергетикою з використанням екологічно 

чистих технологій є можливість використовувати непродовольчих сільськогосподарських відходів (біомаси) 
замість викопного палива у виробництві палива, пластмас і хімічних речовин. За результатами проведеного 
аналізу за кількістю об’єктів, що працюють на біомасі (разом 770 од.), серед областей України з великим 
відривом переважає Івано-Франківська область (164 од.). До передових областей відносяться Київська (83 
од.), Рівненська (80 од.), Харківська (60 од.), Кіровоградська (58 од.), Полтавська (58 од.) та Тернопільська 
(57 од.). Разом з тим деякі області майже не використовують біомасу у якості енергетичного ресурсу: 
Закарпатська (2 од.), Сумська (2 од.), Луганська (1 од.), Херсонська (1 од.) (рис. 1). 

Аналіз потужності об’єктів, що використовують паливо на біомасі (рис. 2), показує, що найбільш 
потужний енергетичний вплив від використання технологій непродовольчих сільськогосподарських відходів 
спостерігається в Рівненській (149 МВт), Київській (132 МВт), Волинській (127 МВт) та Кіровоградській 
(125 МВт) областях України. Проте в деяких областях спостерігається дуже низькі показники: Сумська (1 
МВт), Луганська (1 МВт), Херсонська (1 МВт.).  
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Рис. 1. Аналіз за кількістю об’єктів, що використовують паливо на біомасі 
 

 
 

Рис. 2. Аналіз потужності об’єктів, що використовують паливо на біомасі 
 
Результати аналізу свідчать про використання біопалива для виготовлення також і електричної 

енергії в Київській (18 МВт), Миколаївській (5 МВт), Кіровоградській (1,7 МВт), Донецькій (2,5 МВт) і 
Черкаській (8,5 МВт) областях. 

Основна ідея рішення управлінської проблеми підвищення рівня енергоефективності полягає в 
послідовному застосуванні системного підходу до енергоменеджменту. Таким чином, додаткові можливості 
підвищення рівня енергоефективності можуть бути отримані на основі застосування стандартної методології 
PDCA (Plan-Do-Check-Act), властивої міжнародними стандартами (ISO 9001, 14001 та ін.). Додаткові 
аргументи, які в явному вигляді демонструють переваги СЕМ, слідують з протиставлення системного і 
несистемного підходів до енергоменеджменту. 

Проект Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ) та Агентства ООН з промислового розвитку 
«Підвищення енергетичної ефективності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в 
агро-харчової промисловості та інших малих та середніх підприємствах в Україні» оголосив про початок 
конкурсу стартапів з впровадження енергоефективних ініціатив та використання альтернативної енергії з 
поновлюваних джерел. Переважно, на конкурсі будуть віддавати перевагу проектам, що стосуються 
встановлення котлів на біомасі, виробництва і використання біогазу, забезпечення теплою водою за рахунок 
підігріву електрикою від сонячних панелей, а також впровадження стандарту енергоменеджменту ISO 
50001. 

Вагомий внесок в державні програми розвитку відновлювальної енергетики вносить цільове 
фінансування муніципальних підприємств в рамках міжнародного співробітництва. У 2015 році м. Житомир 
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отримав від Швейцарії 15,1 млн швейцарських франків на енергоефективні заходи. Сума такого цільового 
фінансування утричі перевищує річний бюджет розвитку міста. За словами заступниці директора 
Швейцарського бюро співробітництва Петри Відмер: «Житомир торік зробив дуже багато для залучення 
інвестицій на енергоефективні заходи» [6]. 

Для підприємств, що переходять на відновлювальну енергетику, важливим завданням 
енергоменеджменту є впровадження комплексу обліково-аналітичних процедур на оптимізацію витрат 
енергоносіїв, економію енергоспоживання і фінансування енергоефективності. 

Енергоменеджмент визначає спосіб енергоспоживання – господарський або підрядний. У разі 
використання господарського способу енергоменеджмент підприємства забезпечує комплекс організаційних 
заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності. До них належить наступні: 

1. Організація матеріально-технічне постачання для регулярного забезпечення ресурсної бази. 
• облік оприбуткування виробничих запасів; 
• облік розрахунків з постачальниками; 
• складський облік і контроль відновлювальних ресурсів. 
2. Утримання і ефективне використання енергетичного обладнання. 
• облік капітальних інвестицій в основні засоби (обладнання); 
• облік цільового фінансування переобладнання; 
• облік зносу і нарахування амортизації об’єктів енергетичного обладнання; 
• контроль стану передаточних пристроїв; 
• облік ремонту енергетичного обладнання. 
3. Контроль за виготовленням енергопродукції з ефективним КПД. 
• облік виготовлення теплової енергії; 
• облік виготовлення електричної енергії. 
4. контроль за енергоспоживанням (за точками виникнення енерговитрат). 
За умов застосування підрядного способу список функціоналу енергоменеджменту дещо 

скорочується і обмежується розрахунковими операціями. Однак, разом з тим зростає роль 
енергоменеджменту підрядника як сторони-партнера в забезпеченні енергозбереження та здійснення 
енергоефективних заходів. 

Висновки. Проблема зниження енергоємності продукції не менше ніж на 40% є пріоритетним 
завданням керівництва промислових підприємств в питаннях енергоефективності. 

Досягти істотних результатів в енергозбереженні та підвищенні енергоефективності в цілому 
можливо за допомогою цільових угод (довготривалі добровільні угоди, Long-termVoluntaryAgreements) 
уряду з компаніями промислового сектора. Досвід впровадження систем енергоменеджменту повинен 
послужити основою як для налагодження широкої практики укладання таких угод, так і для введення 
національного стандарту енергоменеджменту, сумісного з ISO 50001. 

Завдання підвищення енергетичної ефективності має бути віднесена до переліку стратегічних як на 
мікроекономічному, так і на макроекономічному рівні, без вирішення якого неможливий подальший 
поступальний розвиток будь-якої господарської діяльності. Основні механізми реалізації стратегії 
енергоефективності передбачають створення необхідної нормативно-правової бази для галузей економіки; 
формування раціональної ринкового середовища;підтримка стратегічних ініціатив господарюючих суб'єктів; 
технічне регулювання енергетичної ефективності. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ 

РЕСУРСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
В роботі проведено аналіз ефективного використання матеріально-технічних ресурсів будівельними організаціями 

та обґрунтовано стратегічне завдання збереження оптимальних співвідношень між їх структурними частинами. Досліджено 
економічний зміст та структуру виробничих ресурсів, оцінку динаміки їх структури і якості, а також інформаційне 
забезпечення аналізу використання виробничих ресурсів підрядних будівельних організацій. Розглянуто напрями 
підвищення ефективності використання основних засобів підрядних будівельних організацій, організаційно-технічні заходи 
щодо підвищення продуктивності праці, розкрито сутність мотиваційних підходів в практиці ефективного використання 
трудових ресурсів будівельно-монтажної організації, описано резерви економії та раціонального використання матеріально-
технічних ресурсів. Розкрито питання щодо аналізу наявності, забезпеченості та ефективності використання основних 
засобів, трудових та матеріально-технічних ресурсів підрядних організацій. 

Ключові слова: матеріально-технічні ресурси, ефективність виробництва, резерви економії ресурсів, будівельна 
організація.  
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ANALYSIS EFFICIENCY OF THE USE LOGISTICALOF BUILDINING 

ORGANIZATIONS 
 
In work was analyzed the effective use of logistical resources by building organizations and substantiated strategic the 

task preservation of optimum ratios between their structural parts. It was investigated the economic content and structure of 
productive resources, assessing of the dynamics of their structure and quality and also informative providing informative providing 
analyze the use productive resources contracting building organizations. It was consider ways to increase the efficiency of fixed 
assets contracting building organizations, the organizational and technical measures to increasing productivity, it was disclosed 
essence of motivational approaches to practice effective utilization of manpower construction organizations building montage 
organization, it was described reserves saving and rational use logistical resources. It was exposed the question of analyze the 
presence, provision and effective use of fixed assets, labour and logistical resources contracting organizations. 

Keywords: logistical resources, efficiency of production, reserves conserve resources, building organization. 
 

Вступ 
Інвестийіно-інноваційна діяльність у будівництві найважливішим елементом підвищення 

ефективності виробництва в умовах ринку. Вона забезпечує постійне оновлення і поліпшення вживаних 
технологій і випуск будівельної продукції та виконання будівельно-монтажних робіт, реалізацію наукових 
досягнень та винаходів, є основною умовою подолання галузевої кризи і забезпечення економічного 
зростання. 

Індивідуальний характер випуску продукції ускладнюють прогнозування виробничих витрат. 
Відсутність повної інформації виключає можливість використання під час проведення інноваційного аналізу 
точних калькуляційних методів розрахунку. Як правило, в ході прогнозування витрат інноваційного проекту 
використовуються ретроспективні дані за попередньо зданими в експлуатацію будівлями та спорудами 
аналогічного типу і призначення. У цих умовах стає значним вплив випадкових чинників на собівартість 
продукції. Вказані особливості виявляються різним чином в умовах інфляції та нестабільності та істотно 
впливають на процедури інноваційного аналізу. Наприклад, за час будівництва житла можливі порушення 
регулярності тимчасове або навіть повне припинення фінансування об'єкта [1]. 

Значна кількість підприємств та організацій будівельної галузі нагромадили чималий позитивний 
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досвід ефективного і економного використання матеріальних ресурсів, оскільки вони складають 45,0–55,0% 
загальних витрат в житловому будівництві. Проте, належного перелому у покращенні використання 
матеріальних ресурсів в цілому ще не відбулося. 

Даній проблемі приділялася увага у працях багатьох науковців, зокрема Левченка В.Н., Бурунова 
Ю.М., Багірова Ч.М., Касімова Ф.М., Рогожина П.С., Гойка А.Ф. та ряду інших. Усі вони піднімали питання 
про покращення використання матеріальних ресурсів як фактора інтенсифікації виробництва і зазначали, що 
втілення шляхів та напрямів розробок, які забезпечують покращення використання матеріальних ресурсів, є 
найважливішим резервом підвищення економічної ефективності. Але це не знімає актуальності даного 
дослідження, оскільки будівельні організації все ще не використовують усі резерви ресурсозбереження. 

Основний розділ 
Як показує досвід роботи ряду будівельних підприємств та організацій, цей перелом може відбутися 

не за рахунок окремих, можливо, і важливих заходів, а лише при одночасному вирішенні комплексу 
технічних, організаційних і економічних питань забезпечення зниження витрат ресурсів. Для цього в полі 
зору повинні бути такі напрями боротьби за економію і ощадливість, як оптимальне планування і 
збалансування потужностей будівельних організацій з програмою робіт, ретельний аналіз проектно-
кошторисної документації, впровадження прогресивних об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, 
дослідження можливості взаємозамінності дефіцитних матеріалів і виробів, впровадження полегшених 
конструкцій і місцевих матеріалів, вдосконалення транспортування, зберігання і переробки матеріалів, 
роботи з економного витрачання ресурсів на будівельному майданчику тощо [2]. 

Поряд з цим необхідно звернути увагу на наявність значної кількості резервів економії 
матеріальних ресурсів, зокрема Рогожин П.С. та Гойко А.Ф. відмічають, що у кожній будівельній організації 
наявні такі резерви економії матеріальних ресурсів (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Резерви економії матеріальних ресурсів (розроблено автором на основі [3, 4]) 

 
Використання зустрічного планування, методів оптимізації та варіантних розрахунків дозволяє 

раціонально і найбільш оптимально розподіляти і перерозподіляти ресурси між будівельно-монтажними 
організаціями та об'єктами, що будуються, для отримання максимального обсягу будівельної продукції. 
Проте ця найважливіша перевага оптимального планування часто не може бути реалізована з причини 
несвоєчасного і некомплектного представлення проектно-кошторисної документації. Ще присутні недоліки, 
закладені в самому підході до планування завдань з економії основних матеріалів: не враховуються 
зрушення в структурі робіт, напрями науково-технічного прогресу, взаємозамінність матеріалів та 
конструкцій. З метою врахування таких підходів, необхідно диференційовано підходити до формування 
завдання економії ресурсів: кожна будівельна організація повинна розробляти свою комплексну цільову 
програму з економії матеріальних ресурсів на підставі врахування усіх вище вказаних чинників [5]. 

У значній мірі на економію матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів також впливає 
всестороння інженерна підготовка будівельного майданчика, пов'язана як з прийманням технічної 
документації на об'єкти, що будуються, так і з правильною розробкою проектів виконання робіт. Поряд з 
цим проектно-кошторисна документація не завжди надходить від замовника в необхідній технологічній 
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послідовності, що нерідко обертається переробками уже виготовлених конструкцій або виконаних робіт. 
Прагнення деяких проектних організацій зекономити кошти обертається для замовника суттєвими збитками 
та зайвим витрачанням дефіцитних матеріалів в процесі будівництва. Крім цього, на майданчику, 
організованому неналежним чином, в умовах бездоріжжя збільшуються втрати матеріалів при їх перевезенні 
і складуванні, зростає ступінь зношення будівельних машин і механізмів, транспортних засобів. 

Особливо важливим є дотримання технології виконання будівельно-монтажних робіт. Значні втрати 
можливі через порушення будівельних норм і правил, технічних умов і вимог, що забезпечують високу 
якість виконуваних робіт. Порушення в технології виконання робіт призводять до багаторазового 
оздоблення стін, монтажу конструкцій з відхиленнями тощо. Все це потім вимагає додаткових робіт, 
пов'язаних з витратою матеріалів, збільшенням товщини вирівнюючих стяжок, поверхонь цегляної кладки. 
До цього також слід додати низьку якість конструкцій і деталей, що випускаються підприємствами 
будіндустрії з відхиленнями від проектних розмірів, що вимагають доведення на будівництві; втрати 
матеріальних ресурсів при їх транспортуванні та зберіганні [6]. 

Раціональному використанню ресурсів сприяє організація комплексного постачання будівництв 
матеріалами на основі виробничо-технологічної комплектації.  

Важливою ланкою в роботі з економії та заощадження матеріальних ресурсів є ретельний 
економічний аналіз їх витрачання, зіставлення з виробничими нормами витрати матеріалів. 

Важливим чинником економії матеріальних ресурсів є посилення матеріального стимулювання. 
Поряд з цим доцільно також підвищити роль матеріального стимулювання за збір і здачу окремих видів 
відходів виробництва для вторинного їх використання тощо.  

Втілення в життя передбачених заходів із вдосконалення господарського механізму в будівництві 
сприятиме успішному вирішенню проблеми раціонального і дбайливого використання матеріальних 
ресурсів. 

Аналіз виробничих функцій підприємства ПрАТ “Спецбудмеханізація”, які зв’язують основні 
показники його продуктивності з величиною ресурсного запасу, показує, що протягом досліджуваного 
відрізку часу такі кількість таких видів ресурсів як паливо, запасні частини, запаси разом, нерідко 
зменшувалася нижче оптимальної величини та зростала понад неї. Натомість обсяги сировини і матеріалів, 
вартість тари, малоцінних предметів та будівельних виробів переважно залишалася в межах, близьких до 
оптимальних [7].  

Особливо важливо виключити випадки нестачі запасів, адже вони тягнуть за собою простої, що 
підривають основу роботи підприємства [8].  

Усунення цих недоліків доцільно виконувати не в режимі вдосконалення окремих ланок роботи 
підприємства ПрАТ “Спецбудмеханізація”, а як суцільну стратегію реінжинірингу в будівельній галузі, при 
якій розгортання нового інвестиційного проекту поєднується з вдосконаленням технологій та 
впровадженням нових методів управління як на фінансовому рівні, так і на рівні управління матеріальними 
запасами, основними фондами, працею в розрізі її стимулювання та її вкладання через освіту й оновлені 
технології.  

Для вдосконалення структури матеріальних ресурсів важливо на підприємстві ПрАТ 
“Спецбудмеханізація” впровадити автоматизовану систему управління запасами всіх видів матеріалів і 
сировини. Причому, ця система має включати не лише традиційні методи оптимального управління 
величиною запасу, моментом подачі замовлення, розміром партії. Її доцільно включити в інтегровану 
систему автоматизованої обліку і управління, яка поєднує проектну, нормативну, виробничу облікову та 
складську інформацію. Впровадження такої інтегрованої системи обліку і управління дозволить звести до 
мінімуму втрати, зумовлені нерівномірним постачанням запасів, навіть перебоями на цій ділянці робіт.  

Висновки 
Аналіз залежності показників дохідності від вартості й ціни будівельних матеріалів й сировини 

підприємства ПрАТ “Спецбудмеханізація” показує, що не зважаючи на позитивні значення цих показників, 
якість доходів підприємства залишається невисокою. Основний дохід отримано від двох видів робіт – 
фундаментих і структури мулярно-монтажних, що не відповідає комплексному неперервному розвитку 
будівельного виробництва, а скоріше свідчить про фрагментарне, нехай і успішне, поєднання двох видів 
робіт. В даний же час підприємства працює в режимі «імпульсного» розгортання робіт над окремими 
проектами, що призводить до погіршення прибутковості при зміні переході від попереднього проекту до 
наступного. В майбутньому, плануючи роботу підприємства ПрАТ “Спецбудмеханізація”, необхідно 
першочергову увагу зосередити на покращенні структури доходів. Тактично для цього необхідно вести 
планомірну низку робіт, які випереджують одна одну на деяку частину (фазу) теологічного будівельного 
циклу.  

Основний висновок щодо оптимальності структури підприємства ПрАТ “Спецбудмеханізація” 
показує, що між трудовими, матеріальними ресурсами і ресурсом праці досягнуто збалансованого 
співвідношення, проте аналіз засвідчує, що нерідко в співвідношеннях між елементами структури ресурсів 
виникали значні порушення. Отже, стратегічною задачею підприємства залишається збереження 
оптимальних співвідношень між структурними частинами ресурсів підприємства [9]. Цього необхідно 
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досягати як на рівні трьох його видів (праця, основні фонди, матеріали), так і на рівні їхніх складових 
частин.  
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SCHEMATIC “CUT-AND-DRIED” MODELS FOR RISK POLICY 

 
Political risk is for the most part perceived as the opportunity to put into play so-called “black holes” in the rupture of 

reciprocal national relations on three levels: a breakdown of political relations between the domestic and foreign country, within the 
domestic country, and between the foreign country and a third country. The events which result, either directly or indirectly, from 
such a breakdown can be designated as political risk. Political risk is the type of risk which can appear, can be taken on or 
transferred. Usually it is connected with the granting of consent which is conditioned by a political decision at any level of the state 
apparatus or with the risk of political change which presumes consequences and estimated change of economic events. 

Keywords: course of risk, global risk, risk area, risk of transfer, political risk. 
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СХЕМАТИЧНА ШАБЛОННА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМ РИЗИКОМ 

 
У статті визначена необхідність впровадження у системі державного сектора системи управління ризиками. 

Визначена сутність політичного ризику, його види, рівні та місце у системі глобальних ризиків, а також методи його оцінки і 
передачі. Запропонована модель, що базується на використанні індексу розвитку людського потенціалу як ідентифікатора 
глобального ризику в сфері державних фінансів. 

Ключові слова: глобальний ризик, політичний, ризик, область ризику, індекс розвитку людського потенціалу. 
 

Introduction 
Approving decisions on the risk measures, analysis of public opinion and impact of public perception of the 

risks is a prerequisite for their implementation. If a high degree of uncertainty in a given period of time is in 
deciding on the final stage and the inability to define the impact of risk is high, it is necessary to take a decision on 
implementing the necessary measures to monitor those factors and thereby prevent the completion of the process, 
which thus prevents the observation at that stage constituted the decision to support tracking systems and will bring 
enough information to take optimal decisions at a later time. In the system of the public sector, it is necessary to 
implement risk management in the broader society-wide system and also consider the factors that are in decision-
making in business finance characterized as incidental. 

It is mainly public acceptance, health and human protection, environmental protection, acceptance by other 
administrations, implementation options, reduction of toxicity volume and negative effects on the private sector. 
Therefore it is necessary to establish the primary and secondary components of risk in deciding. Outputs useful in 
deciding on risk can be achieved only using proper assessment process on them. The total and target risk will be 
defined only using the correct interpretation of the risks and uncertainties in the process, will then take into account 
in their assessment of all the circumstances. Outcomes of subsequent identification process allow enough factors on 
deciding on the evaluation process and the process of elimination to gain. Outcomes of the risk assessment must be 
accurate and must provide information about each phase of identifying risks so they can be used as part of risk 
assessment. The overall structure of the process defines the formulation versions clearly, while eliminating risks. In 
the process of risk management is essential to follow the public participation and the perception of the risk. Risk 
management is necessary to inform the public, and its view of the action. Determination of measures must be 
consistent with the public perception of risk assessment taken, in order to ensure it support the estimate structure for 
the management and measures taken to minimize the risk to an acceptable level. 

According to Smith's (1995) risk management, the process includes: 
1. To identify risks or uncertainties. 
2. The analysis of the consequences. 
3. The response for risk minimization. 
4. The allocation of appropriate contingency. 
Risk management must be continuous with the identification, analysis, notification of risk in a single unit – 

“risk loop”. Despite constant requirements for risk management, there is no uniform standard that could be applied 
on eliminating proceeding and approaches. Stages of risk management as a systematic process defined Merna (1996) 
as a sequence of steps of identification, analysis and risk response. Chapman and Ward (1997) extended risk process 
into eight stages, each of which is defined by the object and purpose. The process is divided into the following 
phases: 

1. The definition of any relevant factors and gaps in the implementation process, 
2. Allocation - the result should be trappable and verifiable aspects of risk, 
3. Identification of risk - and the possibility of monitoring the proactive and retroactive conditions 

associated with risk responses, 
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4. The structure - which is designed to show the hierarchy of risks and subsequently tested using simple 
assumptions as to its accuracy 

5. Ownership - Allocation of risk and subsequent determination of the responsible entity for its 
management, 

6. Estimation of risk exposure, 
7. Evaluation - Synthesis assumptions and results of the test probabilities, 
8. The term plan of activities undertaken to implement the previous steps. 
Model defined by Eugene Fama (1970) - the University of Chicago exclude any risk. His definition of the 

"efficient market hypothesis" excludes any deviation from the prescribed range, as a separate element, as part of the 
market, cannot overcome market by their behaviour. However, if any market possibility has already existed, 
anybody could use it, thus this uncertainty has disappeared. His hypothesis explains using the example that he 
rejects picked up twenty dollar bank note from the ground, because there cannot be any. If there even was any, 
someone would have picked up before him certainly. Such approach was also used for the risk of overvaluation or 
undervaluation of the market. If such risks arose, someone have already taken advantage of it, therefore the market 
can locate and eliminate risk alone, so there is not any. The market is considered efficient and therefore the stock 
market replicates the impact of all information. Therefore, according to him, overvalued or undervalued stocks does 
not exist, there are only stocks, which price depend on real information and its value is therefore real and 
quantifiable follows the trends in macroeconomic variables. 

Chapman and Ward (1997) exclude situations in which the risk was not included. If there is a project with 
minimum or zero risk, "it is no worth powder and shot". Organisations that understand the character of these risks 
and can manage them effectively, can avoid unforeseen disasters, but also can work with smaller deviations and 
lower coincidences, may release resources for continued efforts and may take the advantage of beneficial investment 
opportunity that might otherwise be dismissed as too risky. 

Risk and uncertainty differentiate Bussey (1978) as the decision that is conditional of risk. If the decision 
maker knows the full time series of possible outcomes and when he can assign to each known outcome probabilities, 
he can apply decisions based on definite values. In practice, however, this theory is difficult to apply. Bussey 
therefore defines uncertainty as phenomenon that exists when there is activity in the course of more than one 
possible result. A possible outcome is determined also by its probability, which is unknown. Thus, the decision 
maker can apply the argument in deciding between the results, but cannot assign their current probability values. 

Rowe (1977) defines risk as "the possibility of unwanted negative consequences of events or acts" as 
opposed to Gratt (1987) that has defined risk as "estimate of uncertainty based on the expected outcome conditional 
probability of an event occurring multiplied by the consequences of the event that occurred." Thus, he explained that 
if the risk is quantifiable and subsequently in the context of an undesirable phenomenon, such as a disaster - natural 
disaster, in which two thousand inhabitants live, to estimate the expected result by means of the likelihood of the 
occurrence - one of thousands died, or as the value of future result - two dead, can be used both. 

In the identification of risks pursuant to the Turnbull report (2009) good risk management is rewarded also 
by ”firm” and “soft“ contributions. The report conclusions are summarized in the following table: 

 
FIRM CONTRIBUTIONS SOFT CONTRIBUTIONS 

Development of more exact plans and 
more real projects for future 

They improve experiences with 
communication with risk 

They increase probability of meeting 
deadlines 

They lead to communication with other 
subjects 

They contribute to usage of the most 
appropriate tools 

They help differentiate effective and non-
effective management 

They force more real evaluation They help to develop the skills of the 
subject 

They contribute to evaluation of 
information on activities 

They concentrate attention on objective 
problems 

They compare all alternatives in decision-
making 

 

They add responsibility for risks  
 

Fig. 1. Strong and soft contributions of risk management (source: The Institute of Chartered Accountants in England & Wales: Internal 
Control. [quoted 16.5.2014]. URL: http://portal.surrey.ac.uk/pls/portal/docs/PAGE/RISK/BACKGROUN 

D/LEGISLATION/TURNBULL/REVISED%20COMBINED%20CODE.PDF) 
 
Political risk is the type of risk which can appear, can be taken on or transferred. Usually it is connected 

with the granting of consent which is conditioned by a political decision at any level of the state apparatus or with 
the risk of political change which presumes consequences and estimated change of economic events. If a given 
political change changes the decisions of private investors or businessmen in their arranging their business plans, 
then we can speak of political risk. Political risk may be defined as a strategic, monetary or personnel loss, or as 
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non-market factors, for example macroeconomic or social policies (fiscal, monetary, employment) or events which 
relate to political instability (terrorism, hysteria, overthrows, civil war, insurrection). Individual governments may 
lessen these consequences and financial losses in diplomatic or military ways, or by other interventions with the 
result of political risk. A low level of observed political risk may be achieved by an equal degree of political liberty. 

Political risk may be divided into risk caused by the macroeconomic and social policy of the government 
within its legitimate regulation functions in the areas of budget, taxation, investments, consumer protection and the 
like, and the risk brought about in illegitimate ways in relation to the existing political and governmental system 
(armed conflicts, overthrows and other insurrections). Political risk has a direct effect on business activity, it is not 
possible to “escape” it, it is possible only to correctly estimate and manage it. 

M.R. Greene (1999) defines political risk as such uncertainty resulting from an unexpected intervention by 
the government or other organizations which has as a result losses of the society. F.R. Root states that “political 
risks are such events of a political type (wars, coups, revolutions, nationalizations, taxations, devaluations, currency 
controls, and imported restrictions) at home or abroad which cause losses of assets during the course of international 
operations. 

Among the best-known authors belongs J.J. Kobrin (1996), who defined political risk as sensitivity to a 
change of value of investments or monetary resources as the result of government interventions. From the standpoint 
of a multinational corporation, such an effect may have a positive or negative value. J.J. Kobrin has classified 
contemporary political risks on two dimensions. The first dimension differentiated between macro-risk and micro-
risk. The former is a risk which has influence on all entities in the given country. Micro-risk is a specific risk for a 
certain sector, enterprise or project. The second dimension differentiates between such political events which 
influence the ownership of assets, and those events which have an influence on the operation of companies, i.e. on 
financial flows and revenues. We can divide the definitions of political risk into two main categories. The first 
describes political risk as government interventions, while the second sees it as events. 

In breakdowns or bad management of financial policy by an incorrect regulation of interest rates, monetary 
supply and the conditions for the provision of credit, conditions are created for the uncontrolled growth of the value 
of the assets of a certain segment. Consumers begin to act irrationally, creating a herd mentality. This “herding” 
brings about over-dimensioned demand which causes an expansion of free assets. This overvaluing effect is referred 
to as a speculation bubble. Speculation bubbles are found on stocks, commodities, currency and on debt markets. 

For the estimation of the rate of risk it is possible to use quantitative methods and qualitative methods. The 
qualitative analysis follows from the hierarchic structure of risks and the description of their probabilistic 
occurrences. The result of the qualitative analysis is not a quantitative evaluation, but a system arrangement pursuant 
to the perception of the examined subject. The quantitative analysis uses for risk estimation a data base which is 
evaluated by means of mathematic-statistic methods and, based on scales of probability; it tries to allocate value 
expression to them. 

Despite delays quantification of global risks and their impact is possible to use various tools to identify 
them on the basis of which it is possible to estimate their impact on the individual components of public finances as 
part of the tax received, but also identifying the consequences to their implementation brings. For quick and relative 
wide scale tool we used Human development index – which was introduced as a means of measuring quantifiable 
variables (poverty, literacy, education and life expectancy) in individual countries. It was recognized by the United 
Nations and is annually published in its annual report from the year 1993. For the calculation of the variables used to 
reach values in the range zero to one. Such quantification makes it possible to compose the different parameters in 
the summary of the indicator in which the intervals of the value limited by the maximum value that can be achieved 
by variable (max (x)) and the lowest (min (x)). 

 
min( )

max( ) min( )

x x
x index

x x


 


. (1) 

Defining due to indicators mentioned above, states were divided into three groups - countries with high 
index value - the value of 0.8, a country with a mean index - the value of (0.8 to 0.5) and countries with a low index 
value: a value of less than 0.5. The Human Development Index is therefore an indicator of the application process of 
expanding opportunities and potential opportunities to live a quality life. Using holistic approach, which is measured 
by the applicability of man in terms of the whole development process will thus be able to assess risk, and that this 
process creates. Human Development Index as a socio-economic indicator to use for the Slovak Republic. The need 
for a global indicator was first necessary to define its significance depending on the basic macroeconomic indicators 
- GDP figures. For comparisons were set V4 countries. 

Despite the representation depending HDI for the V4 countries during the reporting period, the results 
revealed no significant dependence on observed historical data. The common trends or mutual covariance, the 
communal movement of the indicators were not confirmed by measuring.  

For the Slovak Republic was therefore studied historical data series adapted to dynamic aspects of public 
finance - personal income tax revenue from employment during the reporting period. Extraction of data, we 
investigated the dependence of HDI. The results thus obtained correspond to the tightness of the statistical 
correlation file can be found in Figure 2. 
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Trend dependence series PIT (SR) and GDP (SR)
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Fig. 2. Trend dependence series PIT (SR) and GDP (SR) 

 
Summary 

Based of the processing of the regression analyzes, Human Development Index can be defined as global 
identifier for risks of global risk including the field of public finance. It is necessary; however, to define the exact 
parameters of the examined model, because only using interaction with a given set of other variables, we can 
evaluate the development - as in examined variables - average growth rate of income tax from individuals of the 
territory of Slovak Republic. The model is simply linearized with a coefficient of determination values in excess of 
0.62 and 0.917, as due to Cohen's interpretation of the values of reliability, can be the model considered as 
sufficiently large applicable. Therefore, in spite of short history of the index, its versatility and relative simplicity, is 
the index appropriate tool for comparing and valuating of global risks. 
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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ УЧЕТНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В статье рассмотрены вопросы взаимообусловленного развития учетной и инновационной деятельности 

предприятия. Определены основные направления совершенствования учетной системы, соответствующие различным типам 
организационно-управленческих инноваций. Обоснованы преимущества функционально-ориентированной учетной системы 
для информационного обеспечения инновационной деятельности на микроуровне. 
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INTERDEPENDED DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND INNOVATIVE 

ACTIVITY OF THE COMPANY 
 
The article is dedicated to the problem of development and improvement of accounting activity of the economic entity in 

the line with organizational and managerial innovations. The traditional approach to accounting of organization of innovative 
processes on a micro level was critically reconsidered; its restrictions of methodological nature were reflected. Interdependent 
development of innovative and accounting activity of the company was suggested as an alternative approach. Thus, accounting 
system of the economic entity was considered as a subject of innovative activity and enlarged classification of organizational and 
managerial innovations was accepted as methodological base of its improvement. Possible trends of innovative modifications of 
accounting system were considered in line with the author’s concept of function-oriented accounting system. Positive influence of 
suggested measures for improvement processes of accounting and information support of the company’s innovative activity was 
shown. Organizational and managerial innovations in the accounting are reasoned as compulsory figure of systemic innovative 
activity of the company. 

Keywords: innovative activity, accounting activity, improvement of accounting system, organizational and managerial 
innovations, innovative development of accounting system. 

 
Успешность коммерческой организации в современных условиях зависит от ее способности встать 

на путь инновационного развития. Именно поэтому целенаправленная инновационная деятельность и 
обеспечивающие ее эффективную реализацию факторы приобретают ключевое значение для 
экономического субъекта. Все составляющие деятельности предприятия должны рассматриваться через 
призму их соответствия инновационной динамике. Не является исключением и учетно-информационная 
деятельность предприятия. Актуальность вопросов, связанных с ее совершенствованием и эффективной 
организацией, не ослабевает. Это обусловлено усложнением бизнес-среды функционирования современных 
предприятий, появлением новых объектов учета и расширением спектра их характеристик. Это требует 
дальнейшего развития теоретических и методологических вопросов формирования качественных учетно-
информационных ресурсов, в том числе и для управления инновационной деятельностью экономических 
субъектов. 

Целью настоящей статьи является обоснование возможности и преимуществ развития и 
совершенствования учетной системы предприятия в русле инновационной деятельности. Для достижения 
цели поставлены следующие задачи: 

– критически переосмыслить существующий подход к организации учета инновационных 
процессов на микроуровне с точки зрения необходимости согласованного и взаимообусловленного развития 
инновационной и учетной деятельности экономического субъекта; 

– обосновать процесс совершенствования учетной деятельности как организационно-
управленческую инновацию; 

 – предложить направления совершенствования учетной деятельности на основе укрупненной 
классификации организационно-управленческих инноваций и авторской концепции функционально-
ориентированной учетной системы предприятия. 

Учетно-информационное сопровождение инновационной деятельности направлено на 
формирование достоверной и релевантной учетной информации для внутренних и внешних пользователей. 
При этом следует осознавать, что система бухгалтерского финансового учета не позволяет формировать в 
полном объеме необходимую для принятия управленческих решений информацию об инновационной 
деятельности экономического субъекта [1, с.77]. Поэтому в качестве дополнительного или альтернативного 
источника учетной информации об инновациях специалистами предлагается развитие управленческого 
учета. Это обосновывается тем, что его инструменты обладают большими возможностями, позволяют 
расширить объем формируемой учетной информации и отразить разнообразные аспекты инновационных 
процессов. 
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Вышеуказанный подход к формированию учетной информации об инновационной деятельности 
экономического субъекта нашел широкое отражение и развитие в научной и практической литературе. 
Однако, на наш взгляд, он не может быть принят в качестве исчерпывающей методологической основы 
учета инновационной деятельности. Во-первых, данный подход не отражает взаимообусловленное развитие 
инноваций и учетных инструментов, хотя международная учетная практика последних десятилетий 
демонстрирует существенное преобразование всех компонентов учетной деятельности экономических 
субъектов. Во-вторых, невозможно решать задачи совершенствования одного из направлений учетной 
деятельности (в частности – учета инноваций) изолированно от общей проблематики развития учетной 
системы предприятия. Опережающее развитие одного из системных элементов невозможно без 
соответствующего развития всех других, иначе оно будет сдерживаться ими. И, наконец, само 
использование категории «управленческий учет» не является бесспорным. До сих пор данная категория 
весьма противоречиво трактуется исследователями – начиная от «подсистемы бухгалтерского учета», и 
заканчивая понятием «интегрированной информационной системы», включающей все виды экономической 
информации. Терминологическая неупорядоченность, отсутствие единого взгляда к определению 
концептуального поля «управленческого учета» не позволяют, на наш взгляд, обеспечить рациональный 
подход к решению методологических и практических задач в сфере учетной деятельности предприятия. 

В качестве методологической альтернативы нами предлагается подход, подразумевающий 
взаимообусловленное развитие учетной и инновационной деятельности экономического субъекта, и 
представленный на рис.1. При этом меры по совершенствованию учетных процессов в рамках 
представленного подхода правомерно рассматривать в качестве организационно-управленческих 
инноваций.  
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Рис. 1. Взаимообусловленное развитие и совершенствование учетной и инновационной деятельности предприятия 

 
Понятие «организационная инновация» формализовано в российском законодательстве как «новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях» [2]. 
Отдельные специалисты отказывают в признании организационно-управленческих новшеств инновациями в 
отличие от продуктовых и технологических инноваций. Такой осторожный подход исследователей 
объясняется тем, что предмет организационно-управленческих инноваций не всегда очевиден. Кроме того, 
весьма трудно определить отдачу данного вида инноваций, так как чаще всего отсутствуют прямые 
количественные показатели, позволяющие дать такую оценку [3, с.43]. И все же большинство 
исследователей склонны рассматривать организационные новшества в качестве инноваций. Более того, 
данному виду инноваций отводится не менее значительная роль, чем продуктовым и технологическим 
инновациям, так как невозможно получать эффективные результаты в научно-технической и 
производственной сфере, не меняя внутреннее содержание форм и методов их организации [4, с.84]. 

В современных условиях активного технологического развития бизнеса и роста его 
интеллектуалоёмкости экономические субъекты как никогда нуждаются в организационных нововведениях, 
в появлении инновационных методов управления взамен традиционных [5, с.254]. Именно поэтому учетная 
сфера предприятия может и должна рассматриваться в качестве предмета инновационной деятельности. В 
учетной практике экономических субъектов необходима реализация процессов модернизации и обновления, 
приобретения новых свойств и возможностей, гибкой адаптации учетных инструментов к меняющимся 
потребностям управления. К сожалению, на российских предприятиях вопросы развития учетных 
инновационных методик и инструментов решаются весьма слабо. Не учитывается аспект своеобразной 
«внутренней коммерциализации» учетных инноваций, выражающейся в получении положительного 
эффекта от существенного прироста качества учетно-информационного обеспечения процессов управления. 
Можно согласиться с высказыванием экспертов «…способности к инновационным подходам внутри самих 
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организаций, как на индивидуальном, так и на групповом уровне, часто не развиты и не ценятся по 
достоинству» [6, с.30].  

Исследование возможных направлений инновационных преобразований учетной системы 
предлагается осуществить на основе ранее предложенной нами концепции функционально-
ориентированной учетной системы [7] и классификации организационно-управленческих инноваций, 
разработанной И.Г. Мещеряковым [4]. Указанная классификация основана на укрупненном анализе системы 
управления путем структурирования ее на ряд подсистем, обладающих явными отличительными 
признаками. В соответствии с этим исследователь выделил следующие типы организационных инноваций: 

- структурно-функциональные инновации, совершенствующие течение и логику процессов 
управления; 

- процессно-логистические, воздействующие на набор операций в рамках процесса и его маршрут в 
структуре управления; 

- информационно-инструментальные, направленные на рост уровня информированности 
организации о внешней и внутренней среде; 

- коммуникативно-субъективные, касающиеся мотивационных аспектов управления, стимулов, 
корпоративной культуры, стиля управления и т.п. [4, с.85-86]. 

По отношению ко всей деятельности предприятия инновации в учетной сфере являются 
информационно-инструментальными организационными инновациями. С точки зрения управления самой 
учетной деятельностью все мероприятия по ее совершенствованию можно в свою очередь 
классифицировать в соответствии с представленными типами организационных инноваций. Такой подход 
возможен в силу универсальности категорий управления.  

В качестве структурно-функциональной инновации нами предлагается построение и формализация 
функционально-ориентированной учетной системы предприятия. Ее структура включает три блока: первый 
– функциональные виды учета в соответствии с основным бизнес-процессом (производственный, кадровый, 
технический виды учета, учет сбытовой, снабженческой, финансовой деятельности и т.п.); второй – 
функциональные виды учета, организуемые в соответствии со специальными отраслями менеджмента (учет 
инвестиций, учет инноваций, экологический учет, социальный учет и т.п.); третий – учет согласованной 
деятельности, цель которой обеспечить согласование действий всех участников управленческого процесса 
для достижения текущих и перспективных целей организации. Формализованной частью учета 
согласованной деятельности выступает бухгалтерский учет [7, с.82–101]. Предлагаемый нами подход к 
построению структуры учетной системы позволяет упорядочивать и специфицировать потоки учетной 
информации, гибко перестраивать учетную деятельность в случаях изменения условий деятельности 
предприятия. В качестве положительных аспектов предложенной структуры учетной системы можно 
указать: выполнение бухгалтерским учетом системообразующей роли (а не противопоставление его 
«управленческому учету», как это сейчас часто принято); возможность формализации учетного обеспечения 
стратегического развития экономического субъекта за счет организации функциональных видов учета в 
соответствии со специальными отраслями менеджмента и расширения информационного поля учета 
согласованной деятельности.  

Следующий тип организационно-управленческих инноваций – процессно-логистические. В 
качестве таковых в учетной деятельности предприятия выступают инструменты, направленные на 
совершенствование течения и логики учетных процессов. Это меры по организации эффективного 
документооборота, выбору оптимальной формы учетной деятельности, реинжинирингу учетных процессов, 
внедрению аутсорсинга учетных функций, разработке учетных регламентов и контрольных процедур в 
отношении всех этапов формирования учетной информации.  

Информационно-инструментальные организационно-управленческие инновации применительно к 
учетной практике организации призваны повысить качество восприятия, отражения и интерпретации фактов 
хозяйственной жизни учетной системой. Эти задачи решает методология учета как совокупность методов и 
средств познания, принципов учета, направленных на решение целевых задач. Совершенствование 
методологии обеспечивает расширение используемых в учете способов и форм предоставления учетной 
информации потребителям, повышением ее аналитичности и релевантности. 

Следующий тип организационно-управленческих инноваций – коммуникативно-субъективные – 
весьма важны для учетной практики предприятия. Это связано с общей тенденцией усиления роли 
человеческого ресурса в социально-экономических системах, и с особенностями учетной сферы, 
являющейся весьма консервативной, особенно в части официального бухгалтерского и налогового видов 
учета. К инновациям данного типа можно отнести меры, результатом которых становится организация 
тесного взаимодействия профессиональных учетных работников и менеджеров, выполняющих функции 
учета в ходе своей управленческой деятельности, а так же вовлечение бухгалтерских работников в процессы 
бюджетирования, тактического и стратегического управления.  

Успешно реализованные организационно-управленческие инновации в учетной деятельности в 
свою очередь оказывают непосредственное влияние на повышение качества информационного обеспечения 
управления. Их позитивное влияние на учетно-информационное сопровождение инновационной 
деятельности организации выражается в следующем:  
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– достигается согласованное формирование учетных данных в рамках отдельного учетного 
направления – учета инновационной деятельности предприятия; 

– обеспечивается высокий уровень разнообразия ученой информации об инновационной 
деятельности экономического субъекта с детализацией ее по видам инноваций, направлениям и отдельным 
этапам инновационных процессов, центрам ответственности, по полному циклу жизни инновационного 
продукта; 

– реализуется возможность учета факторов, создающих инновационную среду и обеспечивающих 
инновационное развитие предприятия в долгосрочной стратегической перспективе; 

– создаются предпосылки для внедрения и адаптации сложных современных учетных инструментов 
– учета по бизнес-процессам, калькулирования по жизненному циклу инновационного продукта, ведение 
стратегических счетов и т.п. [8]. 

Таким образом, учитывая вышеизложенные положения статьи, можно сделать вывод о 
необходимости организационно-управленческих инноваций в учетной сфере. Их реализация обеспечивает 
качественный рост учетно-информационных ресурсов экономического субъекта, что, в свою очередь, 
оказывает позитивное влияние на инновационную деятельность предприятия в целом. Соответственно, 
организационно-управленческие инновации в учетной сфере должны рассматриваться как обязательный 
элемент системной инновационной деятельности и находить отражение в планах инновационного развития 
предприятия. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКУ ПІД ЧАС ЗНАЧНОГО 

ДЕФІЦИТУ ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ 
 
В статті описані сучасні проблеми банківських установ, їх вплив на капітал банку. Досліджені можливі методи 

санації установи через проведення капіталізації. Запропоновані альтернативні методи капіталізації в умовах значного 
дефіциту ресурсної бази. 

Ключові слова: криза фінансового ринку, дефіцит ліквідності, дефіцит капіталу, капіталізація, санація банку. 
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ALTERNATIVE METHODS OF BANK’S CAPITALISATION IN CASE OF 

CONSIDERABLE DEFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES 
 
Considering the processes of the world economy globalization, willingness to unify the standards of bank system 

operation, the state of the bank system of a certain country may have either stabilization influence or promote destabilization. It 
has to do with the fact that historical implementation of the state’s monetary policy takes place with the help of the bank system. 
Coupled with this, effective and at the same time successful functioning of bank’s clients is a guarantee of the quality of bank’s 
assets. Combining the above mentioned factors bank system indicates the results of destabilizing processes either from the state’s 
perspective or from the people’s and corporations’ one. It should be pointed out that any bank system has a possibility to cover the 
arising risks to a limited extent, but modern trends of our country’s development require higher level of risks funding because 
financial institutions cannot fund them to the fullest extent themselves. On the one hand funding base deficiency arises when there 
is a need to keep the liquidity of the institution at a decent level. On the other hand it happens because there is a need to assist the 
institution in a better functioning in case of deteriorating quality of assets and a complete loss of liability – its capitalization. There is 
a great many methods of how to carry out capitalization in the world practice. The core ones are as follows: merger of several 
banks; acquisition of one bank by another one; attracting the external investor; carrying out additional issue of the institution’s 
assets and their distribution among the shareholders, selling of the stocks on IPO. But it must be kept in mind that not all the above 
mentioned methods can be implemented on the territory of Ukraine. This is due to the peculiarities of market development. The 
usage of alternative methods helps to find solutions to existing problems of financial institutions much more effectively, i.e. 
decrease the risk of the institution’s insolvency, avoid its liquidation etc. Among all alternative methods it was defined that 
capitalization is one of the main methods of combating negative consequences of crisis occurrences and inadmissibility of financial 
institutions’ losses. 

Keywords: financial crisis, liquidity deficiency, capital deficiency, capitalization, bank rehabilitation. 
 
Вступ. Принципи функціонування фінансового ринку набули суттєвих трансформаційних змін за 

минулий рік. Так, статистика винесення Національним банком України 14-и рішень про початок процедури 
ліквідації фінансових установ за 2014 рік дає підстави для переосмислення поняття фінансової стабільності 
банків, що в свою чергу ставить під загрозу ефективне функціонування фінансової системи країни в цілому. 
Регулятор через постійні кадрові ротації та значний рівень політизованості власних процесів вибрав вектор 
самодостатності установ як головний рецепт виходу із кризи. Отже, банківські установи мають активно 
проводити процес пошуку рішень для ліквідації загроз існування установи. Головним із таких рішень може 
бути капіталізація банку. 

Вкрай необхідним є проведення постійної роботи по удосконаленню як державного регулювання 
даного процесу та механізму його проведення. Крім цього, постійна еволюція фінансової системи, її 
трансформаційні зміни викликають необхідність розробки нових методів проведення капіталізації, що були 
би адаптовані під сучасні реалії ринку капіталів.  

Під час реалізації стратегії глобалізації економіки виникнення дестабілізаційних чинників має 
системний характер, адже країни не є ізольованими та ризики, притаманні одній країні, можуть стати 
актуальними для іншої. Отже, під час побудови системи протидії дестабілізаційним явищам повинен 
враховуватись світовий досвід боротьби із кризою [2, 4]. Так, значні внески в дослідженні проблеми 
виявлення дестабілізаційних чинників та методів боротьби із ними були зроблені такими зарубіжними 
науковцями: Ф.Валенсія, Л.Лавен, К.Дзьобек, А.Деміргук-Кунт, Г.Капріо, Д.Сорос, А.Тавасієв. Одні з 
головних праць відносно аналізу похідних кризових явищ та їхнього впливу на вітчизняний банківських 
сектор були написані В.Коваленко, О.Крухмалем, А.Арістовою. Поряд із цим, інструментарій виходу із 
кризи банківських установ пропонують О.Барановський, Г.Карчева, Г.Багратян, В.Міщенко [5, 7, 8, 10].  

Варіантами санації банків за солідарною думкою усіх учених є капіталізація установи, проведена за 
рахунок суб’єктів ринку. Невирішеним залишається питання можливості проведення методів, що 
розглядаються науковцями в залежності від стану ринку на якому функціонує суб’єкт капіталізації. Також 
методи, що розглядаються науковцями, не мають альтернатив, що обмежує варіанти санації банку. В цьому і 
полягає актуальність теми та необхідність проведення подальшого дослідження автором в даному напрямку. 
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Аналіз доцільності проведення тих чи інших методів капіталізації в сучасних реаліях вітчизняного 
фінансового ринку, а також розробка нових методів проведення капіталізації і є метою наукової статті. 

Виклад основного матеріалу. Стабільність функціонування банку через специфіку своєї діяльності 
головним чином залежить від багатьох факторів, що впливають на стабільність установи. Так, добробут 
населення, поступовий розвиток бізнесу, міцність та правильність вибраної стратегії управління фінансовим 
сектором, що проводиться державою, є одними із головних умов міцності банків. Відомо, що банк є 
посередником у вищезазначених процесах, таким чином дестабілізаційні фактори, що можуть відбуватися у 
цих процесах значною мірою відображаються на функціонуванні банківських установ. Дані фактори є 
локальними для фінансового ринку країни. Крім локальних факторів виділяють і зовнішні, природа яких 
походить із прагнення до інтеграції в світову спільноту [13, 16]. Міжнародні вимоги до банківської системи 
направлені на збільшення надійності установи, прозорості роботи та зниження низки ризиків, що 
притаманні цій сфері діяльності. Але впровадження цих змін переводить систему в тимчасовий 
трансформаційний режим, що в свою чергу на деякий час може послабити стійкість банку до ризиків 
локального характеру. Так, на сьогодні на українську банківську систему діють жорсткі вимоги міжнародної 
спільноти, що є зовнішнім чинником, так і проблеми локального характеру, що в комплексі призводять до 
переходу банку в режим виживання на ринку. Через це виникає необхідність розгляду похідних 
дестабілізації та пошук методів виходу на стабільний рівень роботи установ, що і є завданнями даної статті. 

Капіталізація (capitalization) банку за своєю суттю розглядається як збільшення обсягу капіталу 
банку, додатковий випуск акцій з метою збільшення капіталу або спрямування частини доходів (прибутку, 
дивідендів) на збільшення капіталу банку [15]. Необхідність капіталізації може виникати як під час 
фінансових труднощів у банку (для покриття наявних ризиків), так і під час стабільного фінансового стану 
(для збільшення вартості).  

Вважаємо, що клієнти банку та регулятор ринку є основними причинами, які призводять до 
необхідності капіталізації покриття існуючих ризиків. 

 Вектор клієнтського впливу охоплює роботу банку з фізичними, юридичними особами, а також 
діяльність банку на міжбанківському ринку капіталу. Прикладом втрати стабільності установи через вплив 
на капітал як результат роботи з населенням може бути наступний: фізичні особи, забираючи кошти з 
поточних чи ощадних рахунків знижують ліквідність установи, стимулюють загострення конкурентної 
боротьби, через що банки змушені підіймати вартість бажаного для них ресурсу, знижуючи маржу між 
процентними витратами та процентними доходами та нерідко до рівня від’ємної маржи (генерування 
збитків, проїдання капіталу). Результатом впливу дестабілізаціних процесів в економіці на юридичних осіб є 
пожвавлення діяльності, скорочення виробництва та обігових коштів. Банк відчуває такі кризові явища 
через скорочення обігу, зменшення вільних залишків коштів клієнтів та найгірше – через зниження якості 
платіжної дисципліни по прийнятими клієнтами зобов’язаннями. Результатом є подальше зменшення 
ліквідності установи, зниження рівня прибутковості, погіршення якості активів, часткова чи повна втрата 
активів, замороження капіталу в якості сформованих резервів на покриття збитків від активних операцій. У 
випадку погіршення стану обслуговування боргу клієнтами банківська установа нерідко залишається без 
запланованого прибутку через перевищення витрат на роботу з негативно-класифікованим активом над 
частиною прибутку, що отримав банк до моменту погіршення фінансового стану боржника. Враховуючи те, 
що робота над стягуванням боргу нерідко займає 2-3 роки банк суттєво відчуває негативний вплив даних 
явищ протягом тривалого часу. Як результат банк генерує збиток від своєї діяльності, що в свою чергу 
призводить до скорочення або замороження капіталу установи на невизначений строк. Дестабілізація 
установи через погіршення клієнтських портфелів, як правило, виникає комплексно – з однієї сторони через 
відтоки пасивних портфелів (частка коштів юридичних та фізичних осіб в загальних пасивах по системі за 
даними НБУ – 51,47% станом на 01.01.2015 р.), з іншої сторони через погіршення активних портфелів, в 
основному кредитних портфелів (частка наданих кредитів в загальних активах по системі за даними НБУ – 
76,42% станом на 01.01.2015 р.) [15].  

Вектор впливу на капітал банку, що направлений від регулятора ринку має одне з найвагоміших 
значень для мінімізації втрат банків під час довготривалої кризи. Так, наприклад, валютний ризик став 
одним із основних ризиків поряд із кредитним, з яким банківська установа може вести боротьбу лише 
завдяки зниженню рівня диверсифікації кредитного портфеля, враховуючи той факт, що на рівень 
девальвації національної валюти вплинути окремо не має можливості. Більше того, 2014 рік показав значну 
неузгодженість дій регулятора та відсутність зворотного зв’язку із учасниками ринку. Згаданий факт 
прослідковується через систематичне порушення обов’язкових нормативів банками у результаті валютної 
переоцінки. Доцільним є відзначити той факт, що регулятор реагує на проблеми банківської системи. 
Прикладом можуть бути кредити НБУ направлені на стабілізацію установ (рефінансування зобов’язань) та 
введення регулярних щотижневих зустрічей із представниками найбільших банків країни. Але, нажаль, 
регулятор прикладає зусилля не для попередження виникнення проблем фінансового ринку, а на їхню 
ліквідацію, в той час, коли ще не пізно мінімізувати втрати фінансових установ. 

При значному впливі на капітал банку, установа розробляє план капіталізації, обираючи, як 
правило, традиційні шляхи її проведення. У вітчизняній та зарубіжній літературі виділяють наступні шляхи 
проведення капіталізації [1, 3, 7, 9]: 
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- злиття декількох банків; 
- поглинання одного банку іншим; 
- залучення зовнішнього інвестора; 
- проведення додаткової емісії акцій установи та розміщення серед діючих акціонерів; 
- вихід на IPO. 
Необхідно зазначити, що на фоні кризи фінансового ринку, як правило, з перерахованих методів не 

використовується тільки один – вихід на IPO. Даний метод є ефективним для стабільного середовища та 
наявності прогнозованих перспектив розвитку держави. Враховуючи, що потенційний інвестор, скуповуючи 
цінні папери, емітовані банком, має за основну мету заробити на коливаннях їхніх цін. Так, у кризовому 
стані, в період виходу іноземного капіталу з ринку, під час значного погіршення якості активів та 
збільшення ризику країни, проводити інвестиції для отримання спекулятивного прибутку на коливаннях 
ціни акцій є недоцільним. 

Злиття декількох банків є достатньо складною процедурою. Для успішного проведення цієї операції 
під час кризового стану, банку, що знаходиться в процесі пошуку методу капіталізації, достатньо складно 
знайти установу, що не має проблем з капіталом. Основною метою зазначеної операції повинно бути 
взаємне вирішення проблем усіх установ, що проводять злиття. У випадку, якщо банки, що зливаються 
мають одні ті ж самі проблеми – вони помножуються, що може призвести до подальшого пошуку методу 
капіталізації, але при цьому дефіцит капіталу буде збільшений за рахунок отриманих проблем іншого банку. 

Поглинання одним банком іншого є одним із найуспішніших методів покращення стану фінансової 
установи. Прикладом може бути проведена в 2014 році операція поглинання ПАТ «АЛЬФА БАНК» ПАТ 
«Банк Кіпру». Дана операція дала змогу покрити дефіцит ліквідності ПАТ «Банк Кіпру» запасом ліквідності 
ПАТ «АЛЬФА БАНК». При цьому, резервний фонд ПАТ «АЛЬФА БАНК» було збільшено на 2,8%, що дає 
змогу зробити висновок, що якість придбаних активів була переоцінена, тим самим покриті виявлені ризики, 
що є суттєвим стабілізаційним фактором. Результатом операції стало збереження прав на отримання коштів 
в повному обсязі вкладниками ПАТ «Банк Кіпру» та збільшення активного портфелю ПАТ «АЛЬФА 
БАНК». 

Вважаємо, що одним із різновидів поглинання може бути продаж портфелів банків, що мають 
проблеми із ліквідністю або вже знаходяться на стадії ліквідації. У даному випадку продаж може 
відбуватися двома шляхами: 1) продаж частки активів та пасивів одному покупцю; 2) продаж активів за 
ціною, що визначена після проведення оцінки активу із врахуванням умов його продажу. 

В 2014 році активи виставляв на продаж ПАТ «ЕКСПО БАНК», ПАТ «БРОКБІЗНЕС БАНК», ПАТ 
«АВТОКРАЗБАНК», ПАТ «ЕВРОГАЗБАНК», ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ». Банкам частково вдалося 
покрити дефіцит ліквідних коштів, але все одно проведені дії не врятували їх від отримання статусу 
неплатоспроможного банку та введення тимчасової адміністрації. Після введення тимчасової адміністрації 
продаж активів та пасивів банку проводиться і зараз Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

 Залучення зовнішнього інвестора є достатньо дієвим методом для подолання проблем установи. 
Про бажання залучити зовнішнього інвестора у 2014 році повідомляли прес-служби ПАТ «НАДРА БАНК», 
ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ПАТ «ПРИВАТ БАНК». Але після закінчення року залучення капіталу не 
відбулося. Для вітчизняного ринку входження іноземного інвестора часто є тотожним поняттям із поняттям 
проведення додаткової емісії акцій серед вже наявних власників. Капітал може бути завчасно виведений з 
країни та заведений в країну у вигляді інвестицій. Таким чином, достягається диверсифікація ризику для 
акціонерів та зменшення прямої частки власності на одну особу. 

Капіталізація за рахунок проведення додаткової емісії цінних паперів серед існуючих акціонерів, є 
одним із основних методів капіталізації на фінансовому ринку України. В 2014 році статутний капітал за 
рахунок додаткової емісії був збільшений у 16-и банків. Згаданий вид капіталізації є достатньо поширеним і 
у світовій практиці, через те, що даному виду притаманний ряд позитивних факторів. Так, як правило, 
перерозподіл власності відбувається серед мажоритарних власників, адже, саме вони зацікавлені у 
збільшенні стійкості установи у той час, коли це є вкрай необхідним. Варто наголосити на тому, що 
збільшення капіталу не призводить до зміни зон відповідальності та не несе кадрові зміни, через що банк не 
втрачає час на адаптацію до проведених змін. 

Висвітлені вище методи капіталізації є традиційними, в практиці вони можуть використовуватися 
як під час кризових явищ, так і під час стабільної ситуації на фінансовому ринку. Цілі зазначених методів, як 
правило, єдині. Так, насамперед досягається збільшення фінансової стабільності установи, покриття наявних 
ризиків та перерозподіл власності. Але в час, коли кризові процеси є затяжними та існуючі власники вже 
використали всі ресурси, виникає необхідність пошуку нових джерел стабілізації ситуації, що склалася 
всередині банку. 

Одним із альтернативних методів капіталізації може бути входження існуючих вкладників в 
акціонерний капітал банку.  

Як було зазначено вище, однією із основних причин втрати фінансової стійкості є зменшення 
ліквідності, відтік капіталів, масове виведення власних заощаджень населенням із банківських установ. У 
випадку дефіциту ліквідної маси, банк має затримки проведення розрахунків, що може привести до повної 
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втрати платоспроможності. В таких випадках держава повинна реагувати та підтримати банк коштами 
(стабілізаційні кредити). Або ж за суттєвого дефіциту провести введення куратора чи визнати банк 
неплатоспроможним і надати рекомендації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на введення в дану 
установу тимчасової адміністрації. В іншому випадку банк буде намагатися покрити дефіцит за рахунок 
залучення коштів з ринку міжбанківських ресурсів, або, пропонуючи високі відсоткові ставки, намагатися 
залучати кошти від населення та корпорацій. В даному випадку вартість ресурсу для установи значно 
зросте, що може ще більше загострити вже існуючі проблеми. 

 Частина вкладників банківської установи, що мають значно більші суми на поточних та депозитних 
рахунках у проблемній установі, можуть розглянути можливість переведення власних коштів в статутний 
капітал банку, або збільшити регулятивний капітал шляхом надання субординованого боргу установі. 
Даному методу санації установи притаманні як позитивні, так і негативні фактори. Так, із позитивних 
факторів основними є зменшення дефіциту ліквідності з одночасною капіталізацією, залучення достатньо 
дешевого ресурсу та можливість продовжувати діяльність установи на фінансовому ринку. З негативних 
факторів – можлива необхідність повернення взятого ресурсу. Вважаємо, що основним ініціатором та 
гарантом цього методу капіталізації має бути держава. Адже, саме при застосуванні такого методу є велика 
ймовірність санації установи, через що фонд гарантування вкладів фізичних осіб не буде мати витрати на 
компенсацію вкладів населенню. Крім цього, на макрорівні грошова маса залишається в банківській системі; 
не відбувається збільшення обсягу готівки у населення, що може бути однією із причин інфляційних 
процесів. Як показав досвід 2014 року, відтік вкладів населення був одним із факторів збільшення попиту на 
іноземну валюту. Таким чином зменшення всередині системи негативних настроїв населення може 
вплинути й на валютний ризик. 

Одним із інших альтернативних методів капіталізації є входження держави в капітал банку. Даний 
метод майже тотожний із залученням капіталу від зовнішнього акціонера, але на відміну від нього 
покривається повністю весь наявний дефіцит капіталу. Прикладів у вітчизняній практиці є декілька, 
зокрема: ПАТ «Родовід Банк», ПАТ «Банк Київ». Хоча такий метод капіталізації, як правило, повністю 
змінює стратегію функціонування установи, що є не завжди бажаним, але при цьому повністю забезпечує 
покриття дефіциту капіталу та розривів ліквідності за рахунок держави. 

Висновки 
Вказані методи залучення капіталу банками можуть здійснити дієвий вплив на стабілізацію 

фінансової системи. Враховуючи майже повний дефіцит ресурсів, банки та держава повинні прикладати 
максимальний обсяг зусиль для недопущення втрати платоспроможності фінансових установ, що у свою 
чергу може призвести до ліквідації, втрати довіри вкладників та клієнтів до банків. Саме шляхом 
капіталізації установ можливо стабілізувати фінансовий стан більшості установ. 
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СВІТОВОГО РИНКУ 
 
У статті розглянуто значення сфери послуг та визначено пріоритети сфери послуг на світовому ринку, їх 

інноваційний розвиток. Приділено увагу перешкодам на шляху впровадження інновацій у сферу послуг. Розглянуто 
перспективи розвитку сфери послуг в ході ефективного впровадження інновацій.  
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The article presents importance of the services sector and identifies priorities of the services sector in the world market, 

their innovative development. Attention was given to the obstacles occurring in the process of implementation of innovations in the 
services sector. The perspectives for development of the services sector with effective implementation of innovations were 
considered. The services sector is one of the most promising sectors of economy, which is growing rapidly, and covers a wide field 
of activity from transportation and tourism to finance, insurance, mediation, etc. Extension of the international division of labour, 
growth of population welfare, increasing of leisure time, and progress in science and technology in field of material production 
provide an opportunity for many countries of the world to take their definite place in the services market, the industries of which 
are very diverse. Implementation of innovations in the services sector will create conditions to expand the services market, enhance 
competitive position and advantages of enterprises in the services sector. 
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market. 

 
Постановка проблеми. Сфера послуг сьогодні – це одна з найперспективніших галузей економіки, 

що швидко розвивається, тому інновації в цій сфері є досить ефективним та потужним механізмом розвитку. 
Послуги стали головною рушійною силою економіки та основним фактором зростання продуктивності 
праці. Саме у послугах формуються такі вирішальні фактори економічного зростання як наукові розробки, 
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нематеріальні форми нагромадження, глобалізація господарської діяльності, нові інформаційні технології. В 
умовах сучасної глобалізації сфера послуг є однією з найбільш перспективних сфер економіки, що 
підтверджується швидкими темпами розвитку та широким полем діяльності від транспорту і туризму до 
фінансування, страхування, посередництва та ін. Водночас поглиблення міжнародного поділу праці, 
зростання добробуту населення, збільшення вільного часу та зростання рівня компетентності населення, 
науково-технічний прогрес у сфері матеріального виробництва, внаслідок якого ускладнюються товари, що 
потребують технологічного обслуговування, дають можливість багатьом країнам світу зайняти своє 
визначене місце на ринку послуг, галузі якого є дуже різноманітними. Треба зазначити, що з розвитком всіх 
видів ділових послуг відбувається також трансформація економіки індустріальних держав, формується її 
новий простір. Тож тематика даної роботи є актуальною та потребує подальшого дослідження.  

Аналіз останніх публікацій. Зазначена проблематика є предметом дослідження багатьох 
українських та вітчизняних економістів. Зокрема, особливості розвитку інноваційної сфери, специфіка 
становлення світового ринку інноваційних послуг як важливої складової світового господарського 
комплексу, економічна природа інновацій є предметом дослідження таких науковців: Александрової В. П., 
Бажала Ю. М., Балабанова І.Т., Власової А.М., Денисенка М.П., Краснокутської Н.В., Круглової Н.Ю., 
Лапко О. О., Одотюка І.В., Покропивного С.Ф., Сидорової А.В., Стеченка Д.М. Проблеми ефективного 
функціонування та розвитку світового ринку послуг розглядаються в працях Кірєєва А., Нікіфорової Н., 
Румянцева А., Фомичева В., Циганкової Т., Савельєва Є. Обґрунтування тези про зростання ролі сектора 
послуг у розвитку сучасної економіки знаходить своє підтвердження в працях таких зарубіжних учених, як 
Д. Белл, М. Кастельс, К. Кларк та ін. Незважаючи на досить велику увагу економістів, питання особливостей 
інноваційної діяльності в сфері послуг з позиції існуючих проблем та перспектив розвитку є недостатньо 
вивченими. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом спостерігається розширення сектора послуг у 
світовому господарстві, що пояснюється, з одного боку, дематеріалізацією виробництва, інтелектуалізацією 
праці, інформатизацією суспільних відносин. З другого боку, спостерігаються зрушення в попиті, який 
характеризується високою еластичністю по доходу. Ця тенденція розвивається внаслідок тривалого 
економічного піднесення в розвинених країнах та інших регіонах світу в останні 15–20 років, що 
спричинено підвищенням ділової активності, зростанням прибутковості фірм, та збільшенням 
платоспроможності населення. Система послуг представляє собою сукупність окремих їх видів (фінансові, 
страхові, туристичні, транспортні, посередницькі послуги), які тісно пов’язані між собою і формують 
загальні тенденції розвитку ринку послуг. Водночас, сфера обслуговування є частиною іншої системи – 
системи світового ринку. Поняття світового ринку є найважливішим серед категорій міжнародної 
економіки. Для того, щоб зрозуміти економіко-теоретичний зміст поняття світовий ринок послуг як 
складової частини світового ринку необхідно обґрунтувати його взаємозв’язок з останнім [1]. 

Виробництво багатьох наукомістких та капіталомістких продуктів супроводжується зростанням 
кількості послуг, які надаються спеціалізованими компаніями (техніко-економічне проектування, маркетинг, 
планування, інжиніринг, консалтинг, страхові та фінансові послуги).  

Розвиток сфери послуг неможливий без впроваджень науково-технічної революції. Це пов'язано з 
дією наступних чинників, зокрема це новітні технологічні зміни в засобах зв'язку і на транспорті, що 
перетворили на товари цілий ряд так званих не факторних послуг. Суттєве зниження рівня транспортних 
витрат дало змогу виробникам і споживачам послуг збільшити ступінь мобільності, можливість широкого 
застосування нових засобів супутникового зв'язку і відеотехніки дало змогу відмовитися від необхідності 
особистого контакту продавця і покупця послуги. Прогрес в галузі телекомунікаційних технологій і 
інформатики призвів до появи нових форм торгівлі послугами, а саме міжнародний комерційний обмін 
інформацією, у якому або бази даних стають об'єктом зовнішньої торгівлі, або фірма в такий спосіб 
підтримує контакт із своїми закордонними філіями. Збільшився попит на всі види послуг, що раніше мали 
товарну форму, зокрема на фінансові послуги, послуги банків та страхових фірм. Сучасні технології у цій 
галузі сприяли значному розширенню кола клієнтів фінансових закладів і збільшенню спектра наданих 
ними послуг. На основі комп’ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комунікації виникає ряд 
нових послуг.  

Важлива роль у розвитку цієї сфери належить також зняттю великої кількості технічних бар’єрів в 
передачі багатьох послуг на відстань, лібералізація зовнішньоекономічних операцій. Ринок послуг є 
складною системою, що складається з багатьох елементів [2]. 

Посилюється і роль сфери послуг як привабливе поле діяльності для впровадження інновацій. 
Сфера інновацій охоплює практичне застосування науково-технічних розробок і винаходів, включає зміни в 
продукті, процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає як явний фактор зміни, як результат 
діяльності, втілений у новий або вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги й нові підходи 
до задоволення соціальних потреб. Надання послуг населенню – один з найбільш популярних видів 
діяльності, що не вимагає великих витрат і вкладень на перших етапах розвитку бізнесу, а простота в 
юридичному оформленні та веденні справ роблять сферу послуг дуже привабливим сектором для 
інвестування та впровадження інновацій.  
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Основними чинниками інноваційного розвитку сфери послуг є інтернаціоналізація світової 
економіки, розширення виробничої активності компаній різних країн світового співтовариства, що вимагає 
пошуку та впровадження нових інноваційних методів організації та управління їх діяльності на глобальному 
ринку; технологічний розвиток суспільства, удосконалення форм міжнародної торгівлі товарами, що 
супроводжується наданням нових видів високотехнологічних послуг; інтенсивний розвиток наукового 
потенціалу провідних держав світу, що супроводжується появою нових напрямів та розробок, винаходів та 
відкриттів. Все це сприяє появі новітніх форм передачі, накопичення та реалізації інформації, знань, досвіду, 
що є неможливим без тісної взаємодії зі сферою інноваційних послуг [3]. 

За своєю суттю інноваційна діяльність охоплює наступні напрямки: випуск і поширення 
принципово нових видів техніки і технології; прогресивні міжгалузеві структурні зрушення та реалізацію 
довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат; фінансування 
фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; розробка і 
впровадження нової ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального й екологічного 
становища [4, с. 97]. 

Інноваційна діяльність у сфері послуг не обмежується лише сферою виробництва послуг, але й 
охоплює сферу їх споживання в цілому, відстежує особливості конкретних споживачів, що, зрештою, 
зумовлює застосування програмного підходу, який передбачає прогнозування, вибірковість, адресність, 
раціональність використання всіх типів ресурсів, врахування специфічних особливостей послуг, таких як: 
невідчутність послуги, що полягає в складності для виробника послуги пояснити і специфікувати послугу, а 
також оцінити її з боку покупця; можливості безпосередньої участі покупця у виробництві послуг; наданні 
послуг, оскільки це діяльність (процес), тому послуга не може бути протестованою перш, ніж покупець її 
купить; послуга часто складається з системи дрібніших послуг, причому покупець також оцінює ці 
субпослуги; здатності покупця оцінити якість та привабливість надання послуг за кінцевими результатами. 

Наразі слід відмітити тенденцію більшості країни світу до відкритості та прозорості в сфері як 
економічних, так і політичних, культурних, технологічних, інформаційних відносин, що є передумовою 
переплетення національних економік різних держав. Вирішення проблем технологічного розвитку 
примушує держави об’єднувати свої зусилля в загальний процес, в рамках якого їх взаємодія і взаємовплив 
стають неминучими. Серед технічних аспектів переходу до глобалізації слід виділити розвиток ринку 
телекомунікаційних послуг, зростання швидкості передачі інформації, поява нових рішень в галузі 
електронно - обчислювальної техніки.  

Таким чином для ефективного функціонування глобального ринку інноваційних послуг важливого 
значення набуває розвиток сфери інформації.  

На сучасному етапі для інформаційного забезпечення, включаючи сферу глобального 
прогнозування, характерні наступні особливості:  

Збільшення попиту на інформацію. Багато фірм почали відчувати нестачу інформації для 
управління діяльністю своїх підприємств, і насамперед для визначення ринкової стратегії, розробки 
довгострокових програм і вибору перспективних напрямків виробництва і збуту. Підвищення попиту на 
інформацію викликано також загальним ускладненням структури управління компаніями, необхідністю 
прийняття ними аргументованих рішень на основі прогнозної інформації. 

Впровадження принципово нової технології на базі швидкого розвитку електронно-обчислювальної 
техніки, що дозволило в розвинутих країнах створити ефективні національні і міжнародні інформаційні 
мережі. Про підвищення ефективності мікросхем і зменшення їхньої собівартості свідчить той факт, що 
знизилася ціна найдрібнішої одиниці кількості інформації. 

Швидке розширення програмного забезпечення, що складає базу нової технології в інформаційних 
системах, навіть на фоні загальних порівняно високих темпів приросту основних складових інформатики. 

Виділення сектору ділової інформації, що включає інформацію про окремі товарні ринки і ринки 
конкретних країн як найбільш динамічної на сьогодні частини світового інформаційного ринку [5]. 

За оцінками фахівців, основною перешкодою на шляху реалізації великомасштабних проектів 
впровадження інновацій у сферу послуг є відсутність єдиної стратегії і програми розвитку сфери послуг, що 
веде найчастіше до дублювання інвестиційних проектів, розпорошення інноваційних ресурсів і, як наслідок, 
до зниження ефективності інноваційної діяльності в цьому напрямку. 

Підприємства, які тільки розпочинають або відроджують інноваційну діяльність на ринку послуг, 
активно впроваджують систему специфічних заходів різнобічної підтримки і, насамперед це стосується 
поліпшення фінансового забезпечення. Окрім таких загально відомих методів, як встановлення податкових 
знижок, надання пільгових кредитів, використання прискорених методів амортизації обладнання тощо, 
доцільно впровадити систему державних гарантій і страхування інноваційної діяльності, грантів, розробити 
та задіяти механізм технічної підтримки і передачі у користування приватних підприємств державних 
технологій і ноу-хау [6]. 

Організація інноваційної діяльності підприємств сфери послуг повинна забезпечувати досягнення 
спільного бачення пропозиції послуг на споживчому ринку та визначення стратегічних пріоритетів у 
перетворенні даної сфери. 

Перспективи розвитку сфери послуг в значній мірі залежать також від економічної політики 
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держави, яка повинна забезпечувати динамічну рівновагу економіки та стійкі темпи приросту національного 
доходу, здійснювати доцільні зміни в структурі суспільного виробництва. Не менш важливою задачею є 
ефективне впровадження інновацій в сферу послуг. Регіональні органи влади, органи місцевого 
самоврядування повинні підтримувати розвиток сфери послуг, яка може сприяти соціально-економічному 
прориву, дати відносно швидкий ефект в отримані прибутку підприємствам малого та середнього бізнесу та 
поповнити надходження до місцевого бюджету. 

Реалізація виділених напрямків створить умови для розширення ринку послуг, посилить 
конкурентні позиції і переваги підприємств сфери послуг.  

Висновки. Активна участь України у функціонуванні світового ринку інновацій потребує 
нагального вирішення ряду проблем, пов’язаних з відсутністю значної фінансової підтримки держави, 
спрямованої на розробку і впровадження різноманітних технологічних нововведень у виробництво; 
несприятливим інвестиційним кліматом у країні, що стримує прихід в економіку значних транснаціональних 
корпорацій з їхніми передовими технологіями; відсутністю податкових пільг для підприємств, що 
закуповують і впроваджують у виробництво технологічні нововведення; відсутністю чіткого механізму 
матеріального забезпечення науки та інновацій. Сучасний етап інноваційного розвитку сфери послуг дає 
підстави для розгляду його в якості важливого елементу системи світового ринку. Сфера послуг сьогодні – 
це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається, тому інновації в цій сфері є 
досить ефективним та потужним механізмом розвитку. Вивчення інноваційних процесів, причин появи 
нововведень, розробка методів їх впровадження у сферу послуг представляє значний і практичний науковий 
інтерес. Впровадження інновацій у сферу послуг створить умови для розширення ринку послуг, посилить 
конкурентні позиції і переваги підприємств сфери послуг.  
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Неотъемлемой частью непрерывного цикличного производственного процесса любого предприятия является 

оборотный капитал, и его дефицит приводит к нарушению полного производственно-финансового цикла и срыву 
эффективной работы предприятия. 
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TOOLS AND MECHANISM FOR MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL 

 
An integral part of the continuous cyclic production process of any enterprise is working capital, and its deficiency leads to 

disruption of the total production and financial cycle and disruption of effective work. The relevance of this article, there is no doubt 
as to the crisis in the years of economic growth, every company seeks to gain the greatest possible share of the market solely due 
to external macroeconomic factors. Today, the objective management of working capital may be one of the most important sources 
that provide funding for operations, so check and assessment of knowledge and skills in working capital management students of 
economics in high school is a very important and necessary part of the learning process, and mastery of technique of examination is 
one of the most important and difficult challenges facing the teacher. 

Keywords: working capital, optimization, operational cycle, accounts receivable, accounts payable. 
 
Вступление. Сегодня вопрос эффективности работы и усовершенствования оборотного капитала 

особенно актуален. До кризиса, в годы роста экономики, каждая компания, стремясь завоевать как можно 
большую часть рынка, ставила своей главной задачей продвижение новых продуктов. А вот повышению 
эффективности бизнеса за счет внутренних резервов уделялся минимум внимания. Между тем оборотный 
капитал, раздутый в годы роста, сегодня может стать одним из важнейших источников, обеспечивающих 
финансирование операций. Оптимизация оборотного капитала позволит высвободить 15–30% от его 
первоначального объема [3]. Еще 10–15% денежных средств даст централизация управления финансовыми 
ресурсами. 

Основной раздел. Чтобы успешно справится с этой задачей, надо решить три вопроса: 
- сколько замороженных в операционном цикле денежных средств можно высвободить, не снижая 

эффективности и не сокращая объем операций? 
- каковы оптимальные показатели оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженности и как их достичь? 
- какова реальная потребность компании в денежных средствах и какие инструменты управления 

помогут эту потребность уменьшить? 
Иными словами, нужно разобраться, что делать (определить характер необходимых изменений) и 

как делать (найти способ, позволяющий эффективно реализовать принятые решения). 
Классический алгоритм оптимизации оборотного капитала и повышения ликвидности предполагает 

такие мероприятия: 
- улучшение положения с кредиторской и дебиторской задолженностью: во-первых, необходимо 

устранить ситуации, приводящие к несвоевременной оплате счетов; во-вторых, сравнить условия оплаты со 
средними либо лучшими на рынке, пересмотреть свои договоренности с контрагентами; в-третьих, 
максимально автоматизировать операции; 

- краткосрочное скользящее планирование движения денежных средств по отдельным 
предприятиям и по компании в целом; 

- нормирование и сокращение запасов, запуск механизмов управления и контроля, обеспечивающих 
поддержание запасов на оптимальном уровне; 

- внедрение эффективных способов управления оборотным капиталом и контроля его состояния для 
поддержки требуемого уровня финансовых средств, задействованных в операционном цикле. 

Хотя разработка алгоритмов для решения этих задач – процесс сам по себе трудоемкий, 
большинство затруднений, как показывает опыт нашей компании, связаны не с построением подобных 
систем, а с их реализацией на предприятии. Ведь требуется не просто обеспечить сиюминутный результат, 
уменьшив или увеличив оборотный капитал до нужного уровня, но также достичь устойчивого 
долгосрочного эффекта, а для этого надо создать отлаженную организационную структуру с четко 
распределенными обязанностями и ответственностью сотрудников [1]. 

Как правило, организации стремятся сократить финансовый цикл, чтобы снизить потребность в 
оборотном капитале. Поэтому сокращение периода оборачиваемости дебиторской задолженности 
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(вследствие бухгалтерской реформы) способствует достижению целей компании. Но если менеджмент 
компании осуществляет эффективный предварительный мониторинг финансового положения контрагентов 
и не имеет необходимости в создании резерва по сомнительным долгам, а, соответственно, и в 
последующем их списании на финансовый результат, то расчет периода оборачиваемости дебиторской 
задолженности претерпит меньшие изменения. 

Увеличение периода оборота кредиторской задолженности также способствует сокращению 
финансового цикла предприятия. 

Увеличение периода оборачиваемости запасов, напротив, идет вразрез с интересами компании. И 
если последствий, вызванных увеличением лимита стоимости основных средств, избежать невозможно, то 
нивелировать негативный эффект поможет зачисление стоимости материалов, отпущенных на 
производство, но относящихся к будущим периодам, в категорию прочих активов или на специально 
созданную для этого строку баланса. 

В случае одновременного увеличения периода оборачиваемости запасов и кредиторской 
задолженности и снижения периода оборачиваемости дебиторской задолженности, невозможно точно 
сказать, увеличится или уменьшится финансовый цикл компании [2]. 

В крупных компаниях есть смысл создать особую службу с такими функциями, а в небольших – 
возложить эти обязанности на одну из уже существующих структур или даже отдельного специалиста. 

Таким образом, управление оборотным капиталом может принять на себя лично финансовый 
директор либо, например, казначейство, финансовый отдел, планово-экономический отдел и т.д., определив 
при этом ключевые показатели эффективности для оценки управления оборотным капиталом. 

Набор показателей должен быть необходимым и достаточным для эффективного контроля, то есть 
полно и достоверно отражать суть происходящих процессов.  

Для элемента «Кредиторская задолженность» обычно достаточно такого набора характеристик: 
- период оборота кредиторской задолженности (каков вклад в общий период оборота капитала); 
- структура задолженности: доля краткосрочных обязательств (до года), долгосрочных обязательств 

(более года), просроченной задолженности; 
- среднее время задержки платежа (после наступления срока оплаты, установленного в договоре); 
- стоимость обслуживания задолженности. 
При выборе показателей важно не упускать из виду вопрос реализуемости подсчетов. Вот, к 

примеру, критерий «Среднее время задержки платежа». Если верно найти его значение, мы узнаем, 
эффективно ли действует система обработки кредиторской задолженности. Вместе с тем быстро корректно 
произвести нужные вычисления удастся лишь тогда, когда учет задолженности в компании 
автоматизирован, а история платежей представлена в связке с условиями договоров (такую возможность 
обеспечивает большинство корпоративных информационных систем).  

Далее, необходимо утвердить целевые значения параметров. 
Этот этап один из самых сложных и значимых. Ошибка в выборе нормативов может обойтись 

компании дорого. Есть два способа решить задачу: долгий и эффективный, другой быстрый и не всегда 
результативный [1]. 

Способ первый является долгим, но эффективным. Он предполагает комплексный пересмотр всех 
показателей, расчет оптимального объема оборотного капитала и определение нормативных значений 
составляющих (дебиторской и кредиторской задолженности, запасов) для каждого из подразделений 
компании или направлений бизнеса. 

Данный вариант трудоемок: потребуется набор команды специалистов (финансистов, технологов, 
логистов, сотрудников коммерческих служб и производственных подразделений), управление проектом, 
проведение согласований и расчетов. Но результат не заставит себя долго ждать: десятки процентов 
экономии, погашение значительной части долгов и долговременный эффект финансового оздоровления 
компании. 

Способ второй быстрый, но не всегда результативный. Это метод «от достигнутого»: значения всех 
показателей фиксируются на текущем уровне. Если у предприятия сезонный или цикличный бизнес, есть 
смысл установить несколько значений. Далее работа ведется путем последовательных улучшений: каждое 
из подразделений, ответственных за определенный параметр, предлагает, как в предстоящем периоде можно 
улучшить текущие показатели. 

Если же идеи на этот счет отсутствуют, структура, ответственная за управление оборотным 
капиталом, инициирует принудительную постановку целей через топ-менеджмент. При этом могут быть 
задействованы разные схемы мотивации – как положительная (выплата процента от экономии), так и 
отрицательная (взыскание суммы, равной издержкам на привлечение внешнего финансирования, которое 
допустило замораживание денежных средств объемом сверх установленного). 

Такой подход позволяет избежать революционных изменений, но при этом способен дать эффект в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Вывод. Таким образом, в вопросах управления оборотным капиталом реформа оказывает влияние 
на финансовый цикл предприятия, который может как увеличиться или уменьшиться, так и остаться 
неизменным. 
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ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ 
 
Виконано порівняльний аналіз обсягів видобутого в Україні та спожитого населенням і бюджетними організаціями 

газу. Проаналізовано динаміку роздрібних цін на природний газ для населення, а також динаміку тарифів на 
транспортування та постачання газу, податків і зборів у складі ціни у 2012–2015 рр. Зроблено висновок про відсутність 
соціальної спрямованості нової політики ціноутворення у газовій сфері. Виконано розрахунок максимального рівня 
економічно та соціально справедливої роздрібної ціни.  

Ключові слова: роздрібна ціна на природний газ, тарифи на транспортування природного газу, тариф на 
постачання природного газу, рентна плата за користування надрами для видобування природного газу. 
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NATURAL GAS FOR HOUSEHOLDS IN UKRAINE PRICING POLICY 

 
The questions of the natural gas for households pricing policy remains to be controversial and, thus, needs more deal of 

scientific research. In this sector, state pricing policy should take into account that Ukraine has its own gas reserves. The purpose of 
the article consists in analyzing the natural gas for households pricing policy and developing recommendations for improving its 
social orientation and economical validity for business and the state budget. We take the Article 13 of the Constitution of Ukraine as 
a base for our analysis of the dynamics and structure of the tariff on natural gas for the households. It is discovered that the share 
of “Naftogaz of Ukraine” profit in the gas tariff for the group of the households, that consume less than 2500 cubic meters of it per 
year, equals 87%. The increase in retail prices of natural gas by 6.4 times for this category of consumers occurred when the 
average nominal wage increased by 6.6%. Such pricing policy aims at increasing budget revenues by means of the households and 
it is unacceptable under existing tight socio-economic conditions. The tariffs on natural gas transportation and consumption were 2-
3 times increased. Thus, in terms of rapid inflation, government policy is targeted not to the cost reduction of monopolies, but to 
shifting costs onto the Ukrainian households. We calculate that the economically reasonable retail price of natural gas for 
households (in the group where consumption is less than 2500 cubic meters per year) equals 1835 UAN per 1000 cubic meters. The 
received price doesn’t represent the minimum level and it might be decreased; government political will and public control over 
monopolies are necessary conditions for this.  

Keywords: retail price of natural gas, natural gas tariffs, natural gas transportation tariffs, rent on the natural gas 
production. 

 
Вступ 

Оскільки природний газ посідає перше місце в структурі первинних ресурсів України, питання 
аналізу вітчизняного газового сектору є актуальними та постійно знаходяться у полі зору аналітиків [1–4]. 
Незважаючи на значну кількість досліджень газового сектору України, питання цінової політики держави 
щодо формування тарифів на природний газ для населення залишається дискусійним та недостатньо 
опрацьованим. Особливо гостро це відчуває більшість населення нашої країни протягом останнього року у 
зв’язку з різкою зміною державної політики щодо ціноутворення на природний газ, який використовується 
для потреб населення [5]. 

Високий рівень залежності вітчизняної економіки від імпорту газу з Росії та постійне зростання цін 
на нього потребують активізації зусиль з оптимізації використання палива та зниженню енергоємності 
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економіки. З огляду на це досвід європейських країн є, безумовно, корисним. Але, здійснюючи державне 
регулювання газової сфери, слід враховувати, що Україна має власні запаси газу. R/P коефіцієнт (показує 
період часу, на який вистачить запасів, що залишилися, якщо обсяги видобутку будуть на даному рівні) газу 
для України перевищує аналогічні показники більшості європейських країн [6]. Розвідані запаси газу в 
Україні станом на кінець 2013 р. становлять 642,9 млрд м3. За існуючих обсягів видобутку їх вистачить на 
33,4 року. За оцінками експертів перспективи видобутку природного газу в Україні недооцінені з причини 
відсутності актуальної та повної геологічної інформації про надра. 

Постановка завдання 
Метою даної статті є аналіз політики ціноутворення на природний газ для населення України та 

розробка рекомендацій щодо забезпечення її соціальної спрямованості та економічної обґрунтованості для 
підприємств і державного бюджету. Завданнями роботи є: порівняльний аналіз обсягів видобутого в Україні 
та спожитого населенням і бюджетними організаціями газу; аналіз динаміки роздрібних цін на природний 
газ для населення, а також динаміки тарифів на транспортування та постачання газу, податків і зборів у 
складі ціни у 2012–2015 рр.; розрахунок максимального рівня економічно та соціально справедливої 
роздрібної ціни.  

Результати дослідження 
Аналіз динаміки обсягів видобутку природного газу показує, що вони протягом останніх дев’яти 

років залишаються досить стабільними та становлять близько 20 млрд м3 на рік [7]. Власний видобуток 
забезпечує 35–40% загального споживання газу в Україні. Решта імпортується практично повністю з 
Російської Федерації. Слід зазначити, що тривалий час найбільшим постачальником природного газу в 
Україну був Туркменістан, на який припадало дві третини імпорту. 

Споживачами природного газу в Україні є промисловість, населення, підприємства теплової 
енергетики, бюджетні установи та організації. Порівняльний аналіз обсягів видобутого в Україні та 
спожитого населенням та бюджетними установами газу (рис. 1) показує дефіцит газу на ці потреби у 2013 р. 
4,5 млрд м3, у 2014 р. – 2,3 млрд м3 і за прогнозом у 2015 р. – 2 млрд м3. За оцінками експертів, цей дефіцит, 
як мінімум, удвічі менший, оскільки завищені норми споживання газу та тепловитрати на опалення у 
багатоповерхових житлових будинках за відсутності приладів обліку, завищені норми втрат у теплових і 
газових мережах завищують обсяги споживання газу (і комунальні тарифи) та є джерелом зловживань у цій 
сфері [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Обсяги видобутого в Україні та спожитого населенням газу, млрд м3 [9] 
 
В структурі видобування газу за підприємствами 84% належить НАК «Нафтогаз України». У складі 

цієї компанії ПАТ "Укргазвидобування" забезпечує 90% видобутку газу, ПАТ "Укрнафта" – 10%. На 
приватні підприємства припадає 16% загального видобутку газу. Найбільшими з них є ПpАТ 
"Нафтогазвидобування" та СП "Полтавська газонафтова компанія". Фінансова звітність як державних, так і 
приватних підприємств галузі є максимально закритою, оскільки видобуток та реалізація цього дефіцитного 
для України природного ресурсу забезпечує надприбутки власникам приватних підприємств та керівництву 
державних. Так, за даними відкритої річної звітності ПрАТ "Нафтогазвидобування" рентабельність 
продукції у 2011 р. становила 120,7%, у 2012 р. – 114% [11]. Слід зазначити, що приватні підприємства не 
здійснювали реалізацію газу населенню, їх оптові ціни 2012–2014 рр. перевищували фіксований тариф на 
природний газ для населення. 
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Аналізуючи динаміку та структуру тарифу на природний газ для населення, ґрунтуємося на статті 
13 Конституції України, де визначено: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу… Держава забезпечує захист 
прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права 
власності рівні перед законом» [10]. 

Роздрібна ціна на природній газ, що використовується для потреб населення, установлюється 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) і є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг. Що 
стосується природного газу НКРЕКП також установлює ціни на товарний природний газ власного видобутку 
для суб'єктів, визначених законом; граничні рівні цін на природний газ для бюджетних установ та організацій, 
для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання; граничні рівні цін на природний газ для 
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію; тарифи на транспортування природного газу 
магістральними та розподільними трубопроводами; тарифи на постачання природного газу за регульованим 
тарифом [12]. За інформацією НАК «Нафтогаз України» з 2012 р. для покриття потреб вітчизняних 
домогосподарств не направляється газ видобутку ПАТ "Укрнафта", а використовується імпортний газ, що 
штучно завищує збитки від реалізації газу населенню. Оскільки ціни на товарний природний газ власного 
видобутку є фіксованими для підприємств НАК «Нафтогаз України», то за основу при аналізі динаміки тарифу 
на природний газ для населення (табл. 1) було взято ціну ПАТ "Укргазвидобування". Протягом 2012–2013 рр. 
фіксована оптова ціна за 1000 м3 газу ПАТ "Укргазвидобування" становила 349,2 грн. Роздрібна ціна на газ для 
населення (за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищував 2500 м3 на рік) з 1.08.2010 р. до 
1.05.2014 р. залишалися незмінною і за наявності газових лічильників становила 725,4 грн. Роздрібна ціна на 
природний газ включає податок на додану вартість (ПДВ), тарифи на транспортування природного газу 
магістральними та розподільними трубопроводами, тариф на постачання природного газу та збір у вигляді 
цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ. Наведені у табл. 1 розрахунки показують до 1.05.2014 
р. від’ємну різницю між цінами реалізації природного газу населенню та закупівлі його у ПАТ 
"Укргазвидобування". Однак, з урахуванням того, що ПДВ у роздрібній ціні становив 120,9 грн, а та збір у 
вигляді цільової надбавки 10 грн, то державний бюджет не одержував збитків від реалізації природного газу 
населенню за тарифами, встановленими 1.08.2010 р. 

 
Таблиця 1  

Аналіз динаміки цін на 1000 м3 природного газу для населення (за умови, що обсяг споживання  
не перевищує 2500 м3 на рік) та розрахунок економічно та соціально справедливої ціни, грн. 
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 Відносна 

зміна з 
1.04.2015 
порівняно з 

1.01.2014, % 

Економічно 
та соціально 
справедлива 

ціна 

1. Роздрібна ціна на природний газ (за 
наявності газових лічильників):                      
 - для приготування їжі та/або підігріву 
води у багатоквартирних будинках  725,4 725,4 725,4 1182 1182 7188 990,9 1835 
 - за умови, що обсяг споживання не 
перевищує 2500 м3 на рік 725,4 725,4 725,4 1089 1089 4168,5 574,6 1835 
2. Середньозважена роздрібна ціна 
(обсяг споживання природного газу не 
перевищує 2500 м3 на рік ) 725,4 725,4 725,4 1102,5 1102,5 4606,3 635 1835 
2.1. ПДВ у роздрібній ціні 120,9 120,9 120,9 183,8 183,8 767,7 635 305,8 

2.2. Середньозважений тариф на 
транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами 106,9 93,9 93,9 93,9 138,4 294,4 313,5 294,4 
2.3. Середньозважений тариф на 
транспортування природного газу 
розподільними трубопроводами 198,7 201,7 193,1 193,1 228,3 361,8 187,4 361,8 
2.4. Середньозважений тариф на 
постачання природного газу 43,7 43,7 43,7 43,7 47,9 90,3 206,6 90,3 

2.5. Збір у вигляді цільової надбавки до 
діючого тарифу на природний газ  9,8 10,2 10,5 22,6 19,4 118,9 1132,4 30,1 

2.6. Середньозважена ціна (без ПДВ, 
цільової надбавки та тарифів на 
постачання та транспортування) 245,4 255 263,3 565,4 484,7 2973,2 1129,2 752,6 
2.6.1. Різниця між цінами реалізації 
населенню та закупівлі у ПАТ 
"Укргазвидобування" -104,6 -94,2 -85,9 216,2 135,5 1383,2   2,6 
2.6.2. Ціна ПАТ "Укргазвидобування" 
(без ПДВ) 350 349,2 349,2 349,2 349,2 1590 455,3 750 

 у тому числі рентна плата 37,78 101,3 101,3 69,84 69,84 1113 1098,7 150  
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З 1.05.2014 р. було збільшено ціну на газ для населення на 52%. Слід зазначити, що розрахунки 
(див. табл. 1) виконано для найбідніших верств населення: сімей, які використовують газ підігріву води або 
приготування їжі у багатоквартирних будинках і споживають 11% газу та сімей, які споживають не більше 
2500 м3 газу на рік і використовують 65% газу (за даними НАК «Нафтогаз України»). У результаті значного 
збільшення роздрібних цін рентабельність реалізації природного газу власного видобутку населенню склала 
62% у травні 2014 р. З червня 2014 р. по квітень 2015 р. її було зменшено до 38,8% за рахунок збільшення 
тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (на 47,4%), розподільними 
трубопроводами (на 18,2%), на постачання природного газу (на 9,6%). Порівняно з початком 2014 р. 
роздрібні ціни на газ для найбідніших верств населення з 1.04.2015 р. збільшено у 6,4 разу. Водночас з 
підвищенням роздрібних цін було у 2-3 рази збільшено тарифи на транспортування та постачання 
природного газу. Економічна обґрунтованість та розміри такого підвищення потребують окремого 
дослідження, однак, ані фінансова, ані управлінська звітність монополій з транспортування газу є 
недоступними для громадськості, незважаючи на усі декларативні заяви щодо відкритості та прозорості 
газової сфери. За таких умов державного регулювання монополії не мають потреби шукати внутрішні 
резерви зниження собівартості та відмовлятися від нецільового використання бюджетних коштів, оскільки 
усі їх витрати перекладаються на споживачів. Це стосується й якості аудиту та оприлюднення його 
результатів щодо діяльності державних підприємств з видобування природного газу, зокрема ПАТ 
"Укргазвидобування", для якого з 1.04.2015 р. також було підвищено ціну (у 4,5 разу). Останнє також 
пов’язане зі збільшенням ставок рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, 
що використовується для потреб населення, з 20% до 70% від вартості товарної продукції [13], що також 
було закладено у тариф для населення. Навіть з урахуванням збільшення цін для газовидобувних 
підприємств та підвищення тарифів на транспортування та постачання природного газу у середньозважений 
тариф на газ для найбідніших верств населення закладено 87% рентабельності, що становить 1383,2 грн 
прибутку НАК «Нафтогаз України» на кожну 1000 м3 газу. Слід також враховувати, що ПДВ у роздрібній 
ціні 1000 м3 газу становить 767,7 грн (збільшився у 6,4 разу з 1.04.2015 р.), а збір у вигляді цільової надбавки 
– 118,9 грн (збільшився у 11,3 разу). Останній для населення удвічі вищий (4% діючого тарифу на 
природний газ), ніж для усіх інших споживачів (2%). Цей збір сплачуватиметься щонайменше до 1 січня 
2016 року та ставку його для населення не переглянуто [14], незважаючи на підвищення роздрібних цін. 
Загалом податок на додану вартість, збір у вигляді цільової надбавки, рентна плата та прибуток НАК 
«Нафтогаз України» у діючому середньому тарифі для населення, яке споживає не більше 2500 м3 газу на 
рік, становлять 73,4% (станом на 1.01.2014 р. – 20,2%).  

Система субсидій, на яку посилається уряд, виправдовуючи катастрофічне для населення 
збільшення тарифів, потребує окремого та детального розгляду. Основне, що можна зазначити на основі 
даних Міністерства соціальної політики України [15] та середньої заробітної плати в економіці [16], 
мінімальна плата від доходу за житлово-комунальні послуги становитиме 18-19% для працюючого 
населення (у Польщі, для порівняння, 16%). Окрім того, субсидія надається у межах встановлених 
державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування, які з 1.10.2014 р. було 
суттєво знижено [17], тобто фактичний відсоток витрат на житлово-комунальні послуги буде вищим.  

Не заперечуючи необхідність заощадження природного газу як дефіцитного для нашої країни 
енергетичного ресурсу, вважаємо, що ціни на природний газ для всього населення України повинні бути 
диференційовані за обсягами споживання. На обсяг до 2500 м3 на рік має бути встановлена економічно 
обґрунтована ціна, виходячи із собівартості газу власного видобутку (500 грн за оцінками експертів), 20% 
рентабельності видобувного підприємства та 20% рентної плати за користування надрами. У такому разі, 
навіть за діючих тарифів на транспортування та постачання природного газу роздрібна ціна для населення (у 
межах споживання 2500 м3 на рік) не перевищуватиме 1835 грн за 1000 м3 (див. табл. 1). Доля податку на 
додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки, рентної плати у ціні становитиме 26,5% (більше на 6,3 
в.п. порівняно з 1.01.2014 р.). 

Висновки 
Таким чином, аналіз динаміки тарифів на природний газ виявив, що для населення, яке споживає 

менше 2500 м3 на рік, у діючому тарифі закладено 87% прибутку НАК «Нафтогаз України». Зростання 
роздрібних цін на природний газ у 6,4 разу для цієї категорії споживачів відбулося в умовах, коли середня 
номінальна заробітна плата збільшилася на 6,6%, а середня пенсія – на 3,8%. Тобто політика ціноутворення 
спрямована на збільшення бюджетних надходжень за рахунок населення, що неприпустимо в умовах 
існуючого соціально-економічного становища. У межах зростання роздрібних цін було збільшено тарифи на 
транспортування природного газу магістральними трубопроводами у 3,1 разу, розподільними 
трубопроводами – у 1,9 разу, на постачання природного газу – у 2 рази. Політика уряду в умовах стрімкої 
інфляції спрямована не на пошук резервів скорочення витрат монополій, перешкоджання нецільовому 
використанню ними державних коштів, обмеження нелегальних надприбутків менеджменту цих 
підприємств, а на перекладання таких витрат на населення України. Цим обумовлена й максимальна 
закритість інформації щодо доходів та витрат підприємств галузі. Об’єктивний та незалежний аналіз 
фінансово-господарської діяльності останніх та оприлюднення у тому числі й внутрішньої звітності є 
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необхідною умовою реформування галузі та має передувати будь-яким змінам тарифної політики держави. 
Розрахована у роботі роздрібна ціна для населення (у межах споживання 2500 м3 на рік) у розмірі 1835 грн 
за 1000 м3 містить резерви її подальшого зниження, які можна реалізувати шляхом державного та 
громадського контролю за діяльністю та витратами монополій. На обсяги споживання понад 2500 м3 на рік 
та понад 6000 м3 на рік можна визначати прогресивне збільшення роздрібної ціни, що є перспективним 
напрямом подальших досліджень. Але проводити їх можна лише на основі достовірних даних про обсяги 
споживання газу окремими категоріями населення та підприємствами ТКЕ для потреб населення.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ТА ВАРТІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
В статті розглянуто актуальні питання оцінки вартості промислового підприємства з урахуванням екологічного 

чинника. Обґрунтовано необхідність розгляду екологічних результатів та витрат з позицій короткострокового та тривалого 
термінів. Проаналізовано сучасні підходи до оцінки вартості компанії та представлено удосконалений критерій економічної 
доданої вартості з урахуванням екологічного чинника.  

Ключові слова: екологічний чинник, екологічна відповідальність, концепція вартості компанії, показник економічної 
доданої вартості.  
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THE ENVIRONMENTAL FACTOR AND THE VALUE OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

 
This article deals with current issues of valuation of industrial enterprises considering environmental factors. It is proved 

that the resolving the conflicts between economic and environmental objectives of polluters lies in the environmental responsibility 
of business owners, managers, employees, suppliers and customers. This article has proved that the using of net-operating profit 
for the cost-effectiveness evaluating is limited. Increasing the weight of the environmental priorities of companies is possible. The 
environmental initiatives in the long term do not destroy and generate the growth of the future revenue of the industrial enterprises 
and are able to increase the economic value added. In this article the value which characterizes the concept of value-based 
management of the company in its basic formulation has incorporated of environmental factors. In the article the need to consider 
environmental outcomes and costs from the standpoint of short-term and long terms has justified, has analyzed the new 
approaches to valuation and has presented an improved economic value added criterion based on environmental factors. 

Keywords: environmental factors, environmental responsibility, the concept of value-based management of the company, 
the rate of economic value added. 

 
Вступ. Критична необхідність зміни існуючої парадигми розвитку підприємства в сучасних умовах 

є результат визнання того факту, що погіршення якості довкілля – об’єктивна закономірність, яка викликана 
еколого-економічним протиріччям. Домінуючі економічні пріоритети, відсутність мотивації до реалізації 
природоохоронних інвестиційних проектів призвели до того, що українські підприємства-виробники 
продукції (забруднювачі довкілля) не мають жодних стимулів до формування та реалізації екологічно 
спрямованих програм свого розвитку.  

Наведемо лише окремі цифри. За офіційними даними, на кожного жителя України за рік припадає 
більше 4 т викидів діоксиду вуглецю, майже 1 т інших викидів в атмосферу. У деяких регіонах ці показники 
значно перевищують середній рівень по країні: у Донецькій області обсяги викидів у розрахунку на 1 км2 
більші у 8 разів, а на 1 особу у 3,6 разу (станом на 2013 р.); у Дніпропетровській – відповідно у 4 та 3 рази; 
Луганській – у 2,3 та 2,1 відповідно (станом на 2013 р.); у Івано-Франківській – 2,0 та 1,5 разів більше. 
Станом на 2013 р. Україна зайняла в рейтингу за «Індексом екологічної сталості країн» 102 місце серед 132 
країн [1]. Задля запобігання такому критичному стану держава намагається збільшувати суму грошових 
надходжень на природоохоронну діяльність. Так, упродовж 2008–2012 р. у бюджеті України передбачалось 
поступове зростання загальної суми грошових надходжень на природоохоронну діяльність – в середньому 
на 143 млн грн щорічно [2]. 

Рівень екологічної напруженості, навіть в умовах фінансово-економічної, політичної кризи, коли 
спостерігається падіння обсягів виробництва, не зменшується та вимагає більш рішучих дій. Одними лише 
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адміністративними та економічними методами з боку держави цю проблему неможливо вирішити.  
На нашу думку, розв’язання протиріччя між економічними та екологічними цілями підприємств-

виробників-забруднювачів лежить в площині суцільної екологічної відповідальності: власників 
підприємства, менеджерів, працівників, постачальників, споживачів. Методологічною основою процесу 
узгодження визначеного конфлікту могла б стати концепція вартісно-орієнтованого підходу до управління 
компанії з урахуванням екологічного чинника. Водночас актуальними стають питання повної оцінки та 
врахування екологічних результатів та витрат підприємства як в короткостроковій так і у довгостроковій 
перспективі.  

Екологічна відповідальність як відповідь на питання – як мотивувати підприємства до переходу на 
кардинально інші, екологічно збалансовані програми розвитку, – тема не нова та активно дискутується серед 
вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідженню теоретичних основ розуміння сутності екологічної та 
соціальної відповідальності, її функцій, стану та проблем поширення в світі та в Україні присвячено роботи 
О.А. Грішнової, В.П. Думанської, Ж. Жардин, Р. Рейда, П. Мазуркевич та інших. В цих роботах 
обґрунтовано загально прийнятний тезис про важливість та незворотність процесу імплементації еколого-
соціальних завдань у стратегію розвитку підприємств. Питання повної оцінки результатів та витрат з точки 
зору теорії оцінки вартості компанії були предметом досліджень С. Валдайцева, І. Єгєрєва, Т. Коупленда, 
Дж. Мурріна, О.Сохацької, Дж. Стюарт, О.У. Шарпа. Удосконаленню науково-методичних засад вартісно-
орієнтованого управління підприємством з врахуванням екологічних чинників присвячені роботи Н. 
Андрєєвої, М. Барта, Є. Варфоломєєва, Я. Вишнякова, Ю. Шишової.  

Таким чином, можна констатувати, що в цілому проблеми, яким присвячена ця стаття, є 
актуальними та такими, що піднімають безліч дискусійних питань. Зокрема це стосується удосконалення 
методичної, інформаційної бази забезпечення процесу врахування екологічного чинника за вартісно-
орієнтованого підходу до управління компанією.  

Метою цієї статті є формулювання модифікованого критерію оцінки вартості підприємства, який 
враховує екологічний чинник. 

Основний розділ. Наразі майже єдиним джерелом фінансування інвестиційних проектів зі 
зменшення техногенного навантаження на довкілля будь якого рівня є стягування щорічної плати за 
забруднення. За викиди в атмосферу, наприклад, металургійне підприємство щорічно сплачує близько 1–3 
млн грн (фактична сума залежить від зміни обсягів виробництва та рівня нормативів плати, які, в свою 
чергу, залежать від темпів інфляції). Це складає, за оцінкою автора, близько 3% від суми виробничої 
собівартості. При цьому, наприклад, одиниця природоохоронного обладнання коштує мільйони гривень, а 
джерелом його придбання є, здебільшого, власні кошти підприємства. Отже, сума плати за забруднення 
практично не виконує ніякої стимулюючої функції. Таким чином, можна констатувати, що система 
запобігання незворотному рівню забруднення навколишнього середовища потребує докорінних змін. Як 
було підкреслено вище, вирішення цієї проблеми наразі лежить в площині узгодження інтересів власників 
бізнесу, акціонерів, споживачів, постачальників, держави, та, врешті-решт, суспільства в цілому.  

Питання конфлікту інтересів перелічених суб’єктів-стейкхолдерів вже досить тривалий час є 
предметом для дискусій в колах науковців, інвесторів, суспільних інституцій. Згадаємо лише роботи 
Н.В.Пахомової, А.Ендерса, К.Ріхтера, в яких надано загальну характеристику теорії стейкхолдерів та їх роль 
у формуванні узгодженої еколого- та соціально-орієнтованої стратегії розвитку підприємства. [3, с.264–269]. 
Традиційно вважалось, що інтереси головних учасників взаємодії виробничого та природоохоронного 
процесу завжди є конфліктними.  

У глобальному світі все більшого поширення набуває тезис про те, що поряд із фінансовими 
мотиваторами, так звані, не фінансові чинники відкривають нові можливості для зростання вартості бізнесу. 
Гострота проблеми обґрунтована тим, що «не фінансова сторона» діяльності підприємства (до якої 
відносять і екологічну, і соціальну), як позитивно, так і негативно відображається на його результатах.  

Традиційні питання, які постають перед особами, що приймають рішення про фінансування 
інвестиційних проектів стосуються того, як впливає реалізація природоохоронних проектів та програм на 
показники операційного прибутку компанії, на частку ринку, на показник зростання її вартості. Отже, 
бажаною є позитивна зміна всіх перелічених критеріїв, які характеризують успіх компанії на різних 
горизонтах часу. Розглянемо, наприклад, приріст операційного прибутку. Цей показник відображає 
позитивний результат роботи компанії, але лише в короткостроковій перспективі.  

Особливістю природоохоронних інвестицій є те, що зміна суми операційного прибутку відбувається 
внаслідок економії від скорочення екологічних податків, збільшення суми амортизаційних відрахувань 
природоохоронного обладнання та за рахунок витрат на його обслуговування. Більшість природоохоронних 
проектів, за оцінкою автора, мають термін окупності від 10 років та більше. Виключення становлять ті 
проекти, які не є суто природоохоронними, а багатоцільовими. Більшість результатів (соціально-
екологічних наслідків) впровадження екологічних проектів та програм проявляються через десятиліття. 
Отже, використання показника операційного прибутку при оцінці економічної ефективності у більшості 
випадків є недоцільним, тому що в цьому випадку мотивація власника компанії фінансувати екологічні 
проекти майже відсутня. 
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Проте, рушії мотивації виробника можна знайти не тільки у вигляді зекономлених сум екологічних 
податків. [5, с.234]. Серед них зростання попиту на більш екологічно привабливу продукцію, зміцнення 
ділової репутації виробника (його екологічного іміджу), зростання конкурентоспроможності, вихід на нові 
ринки, тощо. Таким чином, розв’язання поряд економічними і екологічних проблем прямо чи 
опосередковано впливають на успішність реалізації стратегії підприємства, на внутрішні механізми 
прийняття рішень, на взаємовідносини з партнерами, органами екологічного контролю, державою, 
фінансовими інституціями, населенням, тощо. Таким чином, означена проблема узгодженості інтересів 
учасників процесу взаємодії виробництва та довкілля (стейкхолдерів) набуває певних орієнтирів для 
розв’язання. 

Підвищити вагу екологічних пріоритетів розвитку компаній можливо за рахунок визнання того 
факту, що екологічні ініціативи у довготерміновій перспективі не руйнують, а генерують майбутнє 
зростання прибутку компаній-виробників, а також спроможні збільшувати економічну додану вартість. 

Прийняття рішень щодо доцільності реалізації екологічних програм супроводжується очікуванням 
того, що це принесе компанії додаткову цінність, адже акціонери вимагають не тільки повернення коштів, 
але й примноження вкладеного капіталу в довгостроковій перспективі. Це означає, що економічну оцінку 
екологічних проектів та програм слід надавати через призму росту вартості компанії. 

Розглянемо більш детально сутність сучасних моделей управління компанією з метою можливості 
урахування екологічного чинника. Вже у 70–90-х роках сформувались такі концепції управління, які суттєво 
базуються на оцінці вартості та ефективності роботи підприємств. Серед таких найбільш популярною 
останнім часом є концепція економічної доданої вартості [6, с.166].  

Відомо, що одним з головних мотиваційних рушіїв в процесі формування стратегії власниками 
(стейк-холдерами) компанії є максимізація її вартості. Додана вартість створюється за умови, якщо власник 
отримує таку віддачу від інвестованого капіталу, яка перевищує витрати на залучений капітал. Як було 
відмічено вище, суто екологічні ініціативи є факторами, які, на перший погляд, зменшують додану вартість 
компанії, оскільки потребують додаткових інвестицій та зменшують її прибуток, проте, реалізація 
природоохоронних інвестиційних проектів дає певні можливості та конкурентні переваги. 

Таким чином, це слід розглядати як спонукальні мотиви щодо підсилення ваги екологічних 
пріоритетів розвитку компаній.  

Розглянемо співвідношення, які характеризують концепцію управління вартістю компанії з метою 
врахування в її базовій постановці екологічного фактору. 

Коупленд [6, с.166] пропонує такий вигляд формули для розрахунку показника доданої вартості : 
 EVA NOPAT WACC CE   ,  (1) 

де EVA – економічна додана вартість, грн.; 
 NOPAT – чистий прибуток після оподаткування із урахуванням нарахованих відсотків, грн.; 
WACC – середньозважена вартість капіталу (власного та залученого), частка од.; 
CE – інвестований капітал (власний та залучений ), грн. 
Або:  

  EVA ROCE WACC CE    ,  (2) 

де ROСЕ – прибутковість інвестованого капіталу, частка од. (всі позначки у формулах використано 
в оригінальному, загально прийнятному вигляді). 

Врахування екологічного фактору при розрахунках цього показника має здійснюватись , на наш 
погляд, шляхом уточнення розрахунків як чистого прибутку (NOPAT) внаслідок додаткової економії за 
рахунок зменшення суми екологічних зборів, так і величини капіталу (CE) за рахунок врахування 
капіталізованих екологічних витрат . 

Щодо коригувань капіталу, то слід враховувати наступне. Останнім часом досить активно 
дискутується питання про те, що серед активів компанії є такі, що не враховуються у бухгалтерській 
звітності, але забезпечують їй отримання вигод в майбутньому. До них відносять науково-дослідницькі та 
конструкторські розробки (НДКР), витрати на створення торгової марки, маркетингові витрати, тощо. 
Вартість таких активів для розрахунку EVA мусить бути капіталізована. Аналогічною має бути і позиція 
щодо екологічних витрат, які створюють та збільшують позитивний імідж компанії.  

Спираючись на традиційний формат визначення EVA та враховуючи вище згадане, можемо 
записати таким чином: 

    NOPAT
EVA ROCE WACC CE WACC D E

D E
         

,  (3) 

де D – сума довгострокового боргу, грн.; 
E – сума власного капіталу, грн. 
Коригування вище означеного підходу визначення вартості компанії з урахуванням екологічного 

чинника, на наш погляд, має бути таким: 

  eco
eco

eco

NOPAT NOPAT
WACC D E C

D E C

  
        

,  (4) 
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де ecoNOPAT  – сума додаткового чистого прибутку, який генеровано внаслідок реалізації 

екологічних проектів чи програм, грн.; 

ecoC  – капіталізовані екологічні витрати, грн. 

Наведений модифікований критерій у загальному вигляді демонструє той факт, що вартість 
підприємства-виробника-забруднювача залежить не тільки від результатів операційної діяльності, але й від 
екологічного чинника. 

Висновки. Подальші розрахунки представленого критерію економічної доданої вартості 
стикаються із певним труднощами методичного характеру (наприклад, як оцінити всі можливі напрями 
приросту прибутку, якщо окремі екологічні наслідки не піддаються вартісному вимірюванню). До того ж 
виникає проблема інформаційного забезпечення, адже далеко не всі компанії публікують звіти, які крім 
фінансових показників включають в себе інформацію про екологічні, соціальні та управлінські аспекти 
діяльності. Однак, ці проблеми лише окреслюють напрямки подальших наукових досліджень, не знижуючи 
важливість поставлених питань в цілому. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 

КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ 
 
Представлений у статті матеріал дає змогу сформувати загальне уявлення про особливості і тенденції розвитку 

кластерних структур у країнах Європи.  
Ключові слова: кластери, кластерна політика, конкурентоспроможність, Європейська кластерна обсерваторія, 

картографування кластерів. 
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ANALYTICAL RESEARCH POTENTIAL OF FORMING CLUSTERS IN EUROPE 

 
Nations and regions are struggling to remain competitive and adapt in the context of globalisation. The regional 

specialisations built up over decades are transforming rapidly. Many regions that were historically production centres are losing out 
to lower-cost locations and are reorienting their activities to higher value-added non manufacturing industries or R&D-intensive 
manufacturing niches. The public sector response has been an increased attention to the importance of linking firms, people and 
knowledge at a regional level as a way of making regions more innovative and competitive. This new approach is visible across a 
number of different policy fields. Evolutions in regional policy, science and technology policy and industrial/enterprise policy are 
converging on the objective of supporting clusters at the regional level. Cluster-based policies popular in Europe. This article about 
the definition of clusters or related concepts. Furthermore, there are still many unanswered questions regarding the effectiveness of 
policies to promote clusters in such a diverse range of regions and sectors. Therefore, the purpose of this report is to identify trends 
and best practices in cluster based approaches. 

Keywords: clusters, cluster policy, competitiveness, the European Cluster Observatory, cluster mapping. 
 
Вступ. За останні десятиліття кластери стали основою для формування нових політичних та 

економічних ініціатив у Європі і у світі в цілому. Європейською Радою в Лісабоні у 2000 р. для 
європейських країн було визначене головне завдання – формування найбільш конкурентоспроможної і 
динамічної економіки у світі, заснованої на знаннях. Така задача зумовила зростання інтересу до нових 
підходів до формування економічної політики, орієнтованої на конкурентоспроможність, а вирішальним 
фактором для досягнення цієї амбітної мети стала мобілізація потенційних кластерів [1]. Інтерес до 
кластерів серед країн Європи суттєво зріс і тому, що вони стали потужним важелем впливу, а не просто 
економічною реалією.  

Постановка проблеми. Економічна політика більшості європейських країн виявилася дуже 
прихильною щодо кластерів через зміщення пріоритетів з макро- до мікроекономічних питань. Грошово-
кредитна, податкова і бюджетна політика багатьох європейських країн з роками удосконалювалася завдяки 
чому вони досягли вражаючого прогресу, але їх макроекономічного зростання виявилося недостатньо для 
досягнення ще більшого процвітання. Виникла необхідність перенести макроекономічні досягнення у 
реальні покращення компаній-виробників. Більш вдалими були мікроекономічні зусилля, що знайшли прояв 
у партнерстві приватного сектора, університетів та інших установ. Кластери виявилися саме тим засобом, 
що впорядкували ці зусилля і запустили ефективні ініціативи [2]. 

Кластери є не тільки економічною реальністю Європи, все частіше вони також є важливим 
фактором формування політики країн на різних рівнях. На рівні Європейського союзу Європейська комісія 
грає суттєву роль у підтримці розвитку кластерів по всій Європі. Надання якісних даних про кластери, 
формування спільних державно-приватних дослідницьких груп щодо кластерів для розгляду важливих 
питань по всій Європі, а також підтримка регіональних кластерних ініціатив є однією з ключових ролей 
Комісії та дослідників даного напряму. Над дослідженнями кластерного розвитку у різні періоди часу 
працювала низка відомих науковців і практиків. Перші доробки були зроблені А. Маршалом (Alfred 
Marshallу) у 1890–1920 рр. Пізніше, у 90-х рр. ХХ ст., до питань кластерного розвитку повернувся М. 
Портер (Michael Porter). Географічним особливостям формування кластерів приділяли увагу П. Кругман та 
А. Венебелс (Paul Krugman, Anthony Venables), з соціологічної точки зору кластерний розвиток ґрунтовно 
досліджував Д. Бекаттіні (Giacomo Becattini), а питаннями економічної ефективності даних структур 
займалися М. Паер та С. Сабел (М. Piore, C. Sabel). На сьогодні провідним дослідниками кластерів у Європі 
є Дж. Лендквіст, К. Кетелс, О. Сьольвел (G. Lindqvist, С. Ketels, Ö Sölvell). 

Основні результати досліджень. Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2013–2014 рр. 
(Global Competitiveness Report) надає порівняльні дані щодо розвитку 148 країн світу, включаючи всі 
розвинені крани. Одним з елементів звіту є конкретне питання про стан кластерного розвитку. У таблиці 1 
наведено дані про рівень кластерного розвитку, якість бізнес-середовища та загальну мікроекономічну 
конкурентоспроможність окремих країн. 
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Таблиця 1  
Рейтинги розвинених країн у Звіті про глобальну конкурентоспроможність* 

Ранг країни серед 148 країн 

Країна Ранг держави з розвитку кластерів 
(State of cluster development) 

Ранг з розвитку інновацій 
(Innovation and sophistication 

factors) 

Ранг за індексом глобальної 
конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index) 
Австралія 37 22 21 
Австрія 17 15 16 
Бельгія 20 14 17 
Канада 18 21 14 
Кіпр 52 56 58 
Чехія 45 37 46 
Данія 34 11 15 
Фінляндія 12 1 3 
Франція 31 19 23 
Германія 4 4 4 
Греція 128 87 91 
Гонконг 11 23 7 
Ісландія 56 27 31 
Ірландія 21 20 28 
Ізраїль 40 3 27 
Італія 2 38 49 
Японія 7 5 9 
Південна Корея 28 17 25 
Люксембург 22 18 22 
Мальта 64 42 41 
Нідерланди 9 10 8 
Нова Зеландія 73 26 18 
Норвегія 15 13 11 
Португалія 41 29 51 
Сінгапур 8 9 2 
Словаччина 71 95 78 
Словенія 94 40 62 
Іспанія 42 34 35 
Швеція 10 6 6 
Швейцарія 5 2 1 
Великобританія 13 12 10 
США 6 7 5  

* Складено і опрацьовано автором на основі джерел [3]. 
 
Виходячи із наведених даних, у середньому рівень розвитку кластерних ініціатив у розвинених 

країнах є нижче рівня їх конкурентоспроможності, але різниця не є суттєвою. Це пов’язують із 
неоднорідністю самих країн, особливостями концентрації виробництва, темпами зростання промисловості 
та ключовими галузями діяльності. Так, починаючи з 1992 р. країни Європи стали більш унікальними після 
того як почав діяти Закон про «Загальний ринок». Це повністю змінило попередні тенденції щодо розвитку 
промислових структур, що спостерігалися в 1970-х і 1980-х рр. і наблизило європейські промислові 
елементи ближче до американської економіки [1]. Ці спостереження узгоджуються з очікуваною еволюцією 
європейських кластерів у відповідь на ринкову інтеграцію. Коли економічні бар'єри падають, загальне число 
кластерів зменшується, оскільки економічна діяльність концентрується в найсильніших місцях. Водночас 
більш низькі торговельні бар'єри збільшують ймовірність того, що сильні кластери будуть віддавати на 
аутсорсинг більш стандартні заходи, такі як виробництво і зосередяться на реалізації функцій з високою 
вартістю – інноваціях. В цілому це призведе до більшої диференціації економічної діяльності за регіонами 
але не обов'язково до збільшення географічної концентрації. Якщо регіони з низьким поточним рівнем 
економічної діяльності забезпечать досить привабливе ділове середовище, то інтегровані ринки 
запропонують їм реальні можливості для досягнення результатів економічної діяльності сильніших регіонів, 
про що свідчить практика США. 

Міжнародний успіх багатьох європейських компаній, малих і великих, є свідченням життєздатності 
кластерів, які вже існують і процвітають у Європі. Але загальна невисока продуктивність у багатьох 
європейських країнах у порівнянні з їх зарубіжними аналогами вказує на необхідність реалізації Порядку 
денного Лісабонського самміту. Кластери дають винятково важливу можливість прийняти необхідні кроки 
для модернізації економічної політики в Європі. 

До недавнього часу абсолютно точних і достовірних даних щодо діяльності кластерів у 
Європейських країнах не існувало. Всі дані були отримані переважно у результаті окремих тематичних 
досліджень. На сьогодні в офіційних документах політичних і економічних структур Європи достатньо 
інформації для відстеження поширеності і продуктивності кластерів по усій Європі. Так один зі збірників 
досліджень щодо питань кластерів визначає 449 кластерів з європейських країн [4]. Не можна стверджувати, 
що це точна цифра, однак очевидно, що Європа є домом для великого числа кластерів. За останні п'ять років 
було реалізовано кілька ініціатив з метою отримання більш точних даних про європейські кластери. 
Відповідно до матеріалів підготовлених для Європейської Комісії близько третини всіх європейських країн 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 
56 

прикладали систематичні зусилля з виявлення і підрахунку кількості кластерів та кластерних ініціатив, що 
охоплюють принаймні частину їх країни або економіки [1]. Так, наприклад, Великобританія і Швеція є 
двома прикладами реалізації зусиль щодо складання карти кластерів, що охоплюють всю національну 
економіку. Британське дослідження визначає регіональну структуру зайнятості в групах галузей апріорі як 
кластер і використовується Агентством з регіонального розвитку (RDAs) для визначення установ 
державного сектора з сильною участю приватного сектора. Шведське дослідження визначає кластер на 
основі статистичних даних – кластер визначається критичною масою точок регіональної концентрації 
зайнятості у певній області [5]. 

У 2002 р. була зроблена спроба отримати повний опис кластерних ініціатив та кластерної політики 
по всій Європі. Для цього дослідницькою групою був складений запитальник, щоб допомогти групі 
експертів – членам національних досліджень ідентифікувати кластери. Нажаль, експерти повідомили, що 
окремі країни підійшли до цього питання формально [6]. Більш того, результати досліджень не були 
порівнянні, оскільки існує безліч різних національних підходів до кластерів. Інтерпретація кластерної 
концепції у країнах суттєво залежить від її економічного і адміністративного досвіду, історії та культури. 
Саме тому кластерні організації мають таку велику різноманітність форм – національні, регіональні, 
транскордонні, виробництва і промислових систем, інновацій і системи знань та використовуються для 
різних цілей: збільшення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малих і середніх 
підприємств, підвищення економічної та соціальної згуртованості регіону, раціоналізації галузі тощо.  

У наступній таблиці перераховані країни, що проводили картування кластерів. 
 

Таблиця 2  
Розвинені країни Європи, що провели дослідження кластерів та виконали їх картування 

Країна Кількість визначених кластерів Досліджень та посилання 

Бельгія 
Фландрія: 14 VIS; 

Валлонія: 9 економічних і технологічних 
кластерів 

ICT-clusters in Flanders, co-operation in innovation in the New Network 
Economy. Flemish contribution to the Focus Group [7]. 
Cadre conceptuel et opérationnel pour une politique de clusters en 
Wallonie [8]. 

Данія 
12 мега-кластерів; 

29 кластерних ініціатив 
Studies of Clusters as the Basis for Industrial and Technology Policy in the 
Danish Economy [9]. 

Франція 
100 існуючих кластерів та 80 кластерів, що 

розвиваються 
DATAR [10]. 

Іспанія сотні кластерів  

Австрія 45 кластерів малих і середніх підприємств 

SMEs, clusters and competitiveness [11].  
Working paper for the Bologna Conference of the OECD on Enhancing 
the Competitiveness of SMEs in the Global Econom: Strategies and 
Policies, 2000 [12]. 

Фінляндія 
10 національних кластерів, кілька 
регіональних і місцевих кластерів 

National Industrial Strategy for Finland. Ministry of Trade and Industry. 
Publications 3/1993. Assessment of the additional appropriation for 
research. Prihti. Georghiou. Helander. Juusela. Meyer-Krahmer. Roslin. 
Santamäki-Vuori. Gröhn. Sitra Reports, 2001 [13]. 

Великобританія 154 кластери Business Clusters in the UK. A first Assessment [14]. 

Словенія 9 потенційних кластерів 
Enhancing of networking, specialisation in production chains and common 
international market developing. Ministry of Economy, Iteo, Mateja 
Dermastia, 2000 [15]. 

Норвегія 
6 національних кластерів та 62 

регіональних  

Et Verdiskapnede Norge, T. Reve and E.W. Jacobsen, Universitetsforlaget, 
2001 [16].  
Regionalisation and regional clusters as development strategies in a global 
economy. A. Isaksen, STEP Report 0198. STEP Groupe. Oslo, 1998 [17]. 

  
Друга частина дослідження стосувалася збору даних для визначення рушійних факторів 

формування та розвитку кластерів та визначення їх особливостей. Для кластерів, функціонуючих у їхніх 
країнах, експерти просили дати інформацію про місце, кількість і розмір фірм, що беруть участь у кластері, 
їх партнерів, кількість співробітників, методи взаємодії, ринки та існування зв'язку з кластерною політикою 
тощо. 84 приклади європейських кластерів були надані 20 країнами. Слід зазначити, що розподіл за обсягом 
наданої інформації по країнам був нерівномірним: він демонструє гарні та погані практики кластерної 
організації. 

 
Таблиця 3  

Розподіл обстежених кластерів за типом і країнами* 
Країни Кількість країн Традиційні кластери Інноваційні кластери Всього 

Країни-члени ЄС 14 34 21 55 
Новоприйняті країни ЄС 6 25 4 29 

Всього 20 59 25 84  
* Складено за джерелами [18]. 
 
Результатом дослідження тим не менш, не стало отримання всеосяжних і вичерпних даних. 

Статистичні дані Європейської кластерної обсерваторії вказують на те, що на сьогоднішній день у Європі 
налічується більше 2000 регіональних кластерів, у т.ч. 1400 у розвинених країнах [19].  



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

57

 
 

Рис. 1. Географія кластерів у країнах Європи [19] 
 
Кластерний підхід у Європі показує дійсно велику різноманітність кластерних моделей. Це 

пов’язано із різними шляхами розвитку, що є наслідком різних культур, історичних обставин, розміру 
економіки, способів ведення бізнесу, поведінки та управління, способів взаємодії та управління 
відносинами, кластерної політики та інструментів збільшення конкурентоспроможності кластерів тощо. 

Огляд 34 регіональних кластерів у розвинених країнах-членах ЄС дає орієнтовні дані про стан 
кластерів у Європі: 

- серед учасників кластерів переважають малі або середні компанії. Домінування таких невеликих 
компаній навіть, збільшується з часом; 

- більшість кластерів обслуговує світові ринки, а не тільки Європу. Окрім того, зростає число 
кластерів, що є елементами багатонаціональних компаній і це призводить до формування так званих 
експортних платформ; 

- НДДКР і передові послуги у конкретній області доступні в багатьох кластерах, у той час як 
стандартна виробнича діяльність не обов'язково наявна і все частіше віддається на аутсорсинг; 

- кластери формують компанії, як правило, молоді, зростаючі і, що є серед національних лідерів у 
своїх областях. 

Більш детальний аналіз тенденцій розвитку кластерів у розвинених країнах Європи дає більш ясну 
картину. М. Портером було визначено, що кластери можуть включати як невелику так і значну кількість 
підприємств різних розмірів [24]. Тим не менше, більшість досліджених європейських кластерів виявилися 
невеликими (менше 200 фірм) і розташованими у великих і невеликих містах.  

Аналіз європейських кластерів показав також, що приблизно 38% всіх працюючих європейців 
працюють на підприємствах, що є учасниками кластерів. У деяких регіонах, ця частка більше ніж 50%, у той 
час як в інших близько 25%.  
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Рис. 2. Розподіл європейських кластерів за кількістю учасників

(cкладено та опрацьовано автором за джерелами [18]) 
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Рис. 3. Розподіл кластерів Європи за місцем функціонування 
(cкладено та опрацьовано автором за джерелами [18]) 
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Існує ще більше розходження у географічній концентрації зайнятості між різними категоріями 
кластерів Європи. Середній рівень концентрації зайнятості складає 38%. Починаючи від нижче 10% до 
більше 70%. У кластерних категоріях із відносно невеликим загальним числом працівників таких, як 
виробництво взуття та аерокосмічна, концентрація більше 50%, що значно більше середньоєвропейського 
рівня. З іншого боку, зайнятість у секторах будівництво або освіта, характеризуються більш великими 
абсолютними значеннями зайнятості але набагато більш розсіяна по всій Європі.  

Порівняння європейських і американських кластерів вказує на відставання Європи від США по силі 
кластерів (згідно з визначенням у термінах промислової агломерації). Так з 38 проаналізованих категорій 
кластерів 32 мають більшу концентрацію у США ніж у Європі, зайнятись у європейських кластерах також 
на третину менше ніж в середньому у кластерах США. Особливості європейської регіональної спеціалізації 
пов’язують із тим, що Європа ще до кінця не позбулася спадщини національних кордонів, а відповідно, 
фізичних, юридичних і психологічних бар’єрів, щоб забезпечити ефективний кластерний розвиток [20]. 

 

 
Рис. 4. Розподіл європейських кластерів по кількості 

організацій учасників в розрізі країн [19] 

 
Рис. 5. Розподіл кластерів розвинених країн Європи по 

кількості задіяних у них працівників [19] 
 

 
Рис. 6. Розподіл європейських кластерів по кількості 

працівників на одному підприємстві кластера в розрізі окремих 
країн [19] 

 

 
Рис. 7. Рівень середньої заробітної плати у 2011 р. у кластерах в 

розрізі розвинених країнах Європи [19] 

 
Виходячи із проведеного аналізу можна із впевненістю стверджувати, що присутність кластеру у 

регіоні можна прямо пов’язувати із збільшенням заробітної плати. Таке твердження базується на значному 
обсязі даних, зібраних відповідно до NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques – Номенклатура 
територіальних одиниць для цілей статистики – Стандарт територіального ділення країн у ЄС). Зібрані дані 
охоплюють всі розвинені країни ЄС та практично усі види економічної діяльності, що виділені відповідно 
до NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes – Статистична 
класифікація видів економічної діяльності у Європейському Співтоваристві) і де спостерігається наявність 
кластерних об’єднань [19]. 

Для аналізу використовувалися два ключові показника – число працівників та середня заробітна 
плата у кожному промисловому районі. Однак зазначимо, що якщо данні щодо зайнятості є абсолютно 
доступними і відкритими, то детальні дані щодо заробітної плати важко отримати і вони будуть наведені 
відповідно до даних, що були надані окремими бізнес структурами для Євростат.  

У табл. 4 наведені середні значення по заробітній платі виходячи із загального числа зайнятих у 
визначених секторах економіки. Суттєва розбіжність даних пов’язана із неоднорідністю працюючих, як 
наприклад, сільське господарство, що має велику частку сімейної зайнятості.  



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

59

Таблиця 4  
Середня заробітна плата у розвинених країнах Європи у розрізі всіх категорій кластерів* 

Сфера діяльності кластерів 

Середній 
рівень 

заробітної 
плати, € тис. 

Сфера діяльності кластерів 

Середній 
рівень 

заробітної 
плати, € тис. 

Сфера діяльності 
кластерів 

Середній 
рівень 

заробітної 
плати, € тис. 

Авіаційно-космічна 44,718 Взуття 11,238 Пластики 29,066 
Сільськогосподарська 

продукція 13,852 Меблі 16,131 Виробництво і передача 
енергії 28,927 

Одяг 11,885 Важка техніка 26,393 Приготування їжі 20,993 

Автомобілебудування 29,399 Бізнес-інструменти 39,519 Технологія виробництва 32,371 

Біотехнології 42,384 Інформаційні технології 37,36 Товари для спорту, 
відпочинку і дітей 23,498 

Будівельні прилади, 
обладнання та послуги 22,827 Ювелірні вироби та 

дорогоцінні метали 16,303 Кам'яні кар'єри 21,183 

Бізнес-послуги 25,964 Шкіряні вироби 15,594 Телекомунікації 35,96 

Хімічні товари 38,381 Освітлення та 
електрообладнання 28,767 Текстиль 17,902 

Будівництво 20,894 Морська 14,274 Тютюн 13,567 

Будівельні матеріали 20,063 Засоби масової інформації 
та видавнича справа 25,556 Туризм 13,961 

Дистрибуція 25,888 Медичне обладнання 28,928 Транспорт і логістика 27,462 

Освіта і знання 13,132 Металургія та 
металообробка 26,269 Фармацевтика 40,735 

Розваги 11,034 Нафтогазова 36,073 Фінансові послуги 43,93 

Фермерство і тваринництво 3,859 Виробництво паперу 24,995    
*Складено і опрацьовано автором за джерелами [19, 21]. 
 
Значну частину опитаних кластерів формують переважно малі та середні підприємства, 

підтверджуючи традиційну картину кластера як локальної мережі в основному малих і середніх 
підприємств, або принаймні поєднання МСП і великих підприємств.  

47%

23%

20%

10%

глобальний ринок

 європейський ринок

національний ринок

 регіональний ринок

 
Рис. 8. Розподіл кластерів розвинених країн Європи за ринками реалізації (cкладено та опрацьовано автором за джерелами [18]) 

 
Більшість фірм, що утворювали кластери реалізують свою продукцію на світових ринках (рис. 8). 

Значно менша кількість кластерів зосередили свої продажі на європейських чи національних ринках.  
У багатьох країнах кластери створювалися задля підтримки заходів, спрямованих на забезпечення 

спільних продажів і послуг маркетингу для учасників. Все це сприяло виявленню нових перспективних 
ринків і надання ринкових продуктів та послуг. 

Слід зазначити, що наведені дані щодо кількості і питомої ваги кластерів не є стабільними у часі, 
причин цьому багато, у т.ч. зміна ринкових умов, кластерної політики тощо.  

Кластери все частіше визначають як важливий фактор конкурентоспроможності європейських 
економік. Європа не зможе досягти амбітних цілей, які були поставленні на порядку денному у Лісабоні, 
якщо не буде розкритий потенціал існуючих та виникаючих кластерів. Є докази того, що Європа має міцну 
базу кластерів і пройшла вже певний шлях по їх формуванню. Відрадно, що політики з усієї Європи готові 
все більше і більше орієнтуватися на кластерне мислення. Але, щоб зробити цю політику дійсно 
ефективною, основні проблеми повинні вирішуватися. В іншому випадку, існує ризик негативної реакції на 
кластери, що будуть розглядаються як просто ще одна примха економічної політики. Європа поки що може 
дозволити собі нехтувати реальними можливостями кластерної пропозиції, оскільки, як і раніше, існує 
значний розрив даних щодо кластерів у Європі. На практиці такі дані дуже чутливі і можуть стати 
«повітряним боєм» між «переможцями» і «переможеними». І це є проблемою багатьох сучасних досліджень, 
які звинувачують у генерації матеріалів для демонстрації успіхів з метою представлення областей або 
кластерів на міжнародному рівні у кращому виді. Але є потреба в отриманні якісної і кількісної інформацію 
для відкритого виявлення і усунення слабких місць, інакше виникає спокуса штучного створення кластерів. 
Розвиток кластерів, однак, повинен бути спрямованим не на їх створення, а їх активацію. Активація 
існуючих підприємств та установ щодо спільного формування кластерів чи оновлення їх кластерних 
ініціатив є набагато більш ефективною, ніж інвестування величезних сум у ризиковану справу створення 
кластерів з нуля.  



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 
60 

Так у рамках вище згаданого дослідження експерти повинні були надати опис політики та ініціатив, 
спрямованих на формування кластерів та їх розвиток у країнах. Однак, за їх словами, більшість 
досліджуваних країн ще не розробили справжньої кластерної політики. У дослідженнях стратегії 
економічного та соціального зростання країн не обов'язково згадуються кластери або органи державної 
влади, що сприяють формуванню кластерної політики як такої. Основними інструментами для економічної 
інтеграції та зростання залишаються регіональні, інноваційні та галузеві політики, від реалізації яких 
кластери часто виграють прямо або побічно [1]. 

 
Таблиця 5  

Порівняльний аналіз існуючої державної політики просування кластерів і мереж підприємств у 
розвинених країнах Європи [1] 

 Країни 
 
 
Рівень 

Бельгія Данія Німеччина Франція Греція Ірландія Італія Нідерланди Австрія Фінляндія Велико-
британія Ісландія Норвегія Чехія Словенія

Європейсь-
кий союз 

               

   Національ-
ний уряд 

  

 

    

 

      

 

  Регіональна 
влада 

 

  

 

           

Місцева 
влада 

               

 
 Втручання – засоби прямого впливу, окрім того уряд, а не приватний сектор приймає важливі рішення щодо створення та 

еволюції кластерів. 
 Прямий вплив – засоби підтримки та використання програм для зміни економічної структури або наявність кластерорієнтованої 

директивної програми. 
 Каталітична дія – органи влади намагаються сприяти взаємодії основних гравців, визначають напрями взаємодії. 

 Підтримуюча політика – окрім каталізації роботи зі створення і підтримки кластерів, здійснюються конкретні інвестиції в 
інфраструктуру, освіту, навчання або забезпечується пасивна рекламна підтримка. 

 Не існує – повна відсутність кластерної політики.  
 

 
В Італії, наприклад, де кластери широко поширені і є частиною традиційного економічного процесу, 

не існує спеціального законодавства щодо кластерів, але існує політика щодо малих і середніх підприємств, 
незалежно від того, чи належать вони до кластерів. Італійських промислові округи дійсно є спонтанною 
ініціативою місцевої бізнес-спільноти, де приватні та державні організації співпрацюють між собою. 

З іншого боку, низка держав зробила вибір на користь інтеграції на основі кластерів у своїй 
економічній стратегії і для використання їх у якості інструменту для підвищення конкурентоспроможності 
та інноваційного потенціалу малих і середніх підприємств. Конкретні приклади кластерної політики були 
розроблені та реалізовані на різних рівнях, з різними цілями і результатами.  

Нідерланди і Австрія мають двадцятирічний досвід роботи над кластерною політикою. Вони змогли 
визначити розбіжність між політикою і заходами щодо підтримки кластерів та переорієнтуватися на 
кластерну стратегію, інтегруючи більш динамічний інноваційний підхід. Хоча Франція має давні традиції 
щодо формування конгломератів підприємств, політика, спрямована на заохочення спеціально 
локалізованих продуктивних систем була сформована лише у 1997 р. У Бельгії, Іспанії та Фінляндії останнім 
часом була розроблена у формалізованому вигляді політика для підтримки кластерів та мереж. Данія та 
Сполучене Королівство натепер здійснюють «тонке налаштування» розробленої національної кластерної 
політики на базі попередніх досліджень та експериментальних проектів. Інші країни, такі як Греція, Ірландія 
і Люксембург запустили кілька пілотних проектів створення кластерів та очікують результати їх розвитку 
щоб вирішити, чи слід реалізовувати більш системний кластерний підхід. Німеччині вдалося досягти 
значного технічного прогресу шляхом розробки нового підходу до регіональної політики, беручи до уваги 
ефекти кластеризації. 

У державах-членах ЄС, політика щодо розвитку кластерів, як правило, визначається національними 
урядами за співпраці із регіональними або місцевими органами влади. У той час, як основну частину часу 
влада національного рівня зосереджується на проектуванні та координації кластерної політики, створенні 
загальних і рамкових умов для науково-дослідних програм, регіональна влада, з іншого боку, підключається 
на етапі реалізації.  

Проте, у деяких країнах, таких як Бельгія та Іспанія, кластерна політика – це строго ініціатива 
Регіонального уряду. Регіони в цих двох країнах мають автономію у цій сфері і розвивають свої власні 
підходи та інструменти. 

Наднаціональні органи ЄС та місцеве самоврядування у державах-членах мають менше можливості 
впливати на розвиток кластерів. Однак, має місце кілька різних проектів ініційованих Генеральним 
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директоратом Європейської комісії, для забезпечення основ щодо обміну інформацією, досвідом, 
компетенцією і передовою практикою. Мережу Євроінфоцентрів (EIC) можна розглядати як європейський 
кластер, у якому місцеві компанії пов'язані один з одним через різні види їх діяльності. Іншими прикладами 
є ініціативи міжрегіонального співробітництва для інновацій (тобто PAXIS, RITTS/RIS), стійкого розвитку 
малих і середніх підприємств (EMS), ряд галузевих досліджень або мереж малих і середніх підприємств 
(тобто туристичні мережі, мережі підприємств зв'язку тощо). 

У країнах, що недавно стали учасниками ЄС економічні орієнтири визначаються на державному 
рівні. Національний уряд, безумовно, є найбільш активним рівнем, що стосується кластерних ініціатив. ЄС 
також надає підтримку і допомогу національним урядам, сприяє дослідженням з питань кластеризації у 
рамках реалізації програми PHARE. Приклади політики та ініціатив, спрямованих на сприяння розвитку 
кластерів у досліджених країнах представлені в таблиці 6. Основні напрямки, на яких сфокусована увага 
національних і регіональних органів влади позначені відповідним чином [1]. 

 
Таблиця 6  

Пріоритетні напрямки реалізації державної кластерної політики у розвинених країнах Європи [1] 
Країни 

 
 

Напрямки 

Бельгія Данія Німеч-
чина Франція Греція Ірландія Італія Нідер-

ланди Австрія Фінлян-
дія 

Велико
брита-
нія 

Ісландія Нор-
вегія Чехія Сло-

венія

Фінансова 
підтримка + + 2+ + + 3+ 3+ + 2+ 2+ 2+ 2+ + 

1. Підтримка 
орієнтована 
на фірми Консультації та 

консалтинг 2+ 2+ 4+ 2+ + 4+ 3+ + 2+ 2+ + 2+ 2+ 

2. Залучення 
Політика 

залучення фірм 
у кластери 

4+  4+ 4+ + 4+ 2+ + 2+ 3+ 3+ 2+ 3+ 

Матеріальна 
інфраструктура 2+ + 2+ 3+ + 3+ 2+ + 2+ 2+ 2+ 2+ + 

Інфраструктура 
знань + + 2+ 4+ + 2+ + 2+ + + + 2+ + 

Специфічні 
послуги + + 2+ 4+ 3+ 2+ + + + + 2+ 2+ + 
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2+ обмежене значення 
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4+ політика відсутня 

  
На національному рівні низка європейських країн взяли кластерний підхід за основу для організації 

частини своєї економічної політики. Нідерланди і Данія мають сильні традиції, пов'язані з формуванням і 
підтримкою кластерів. Великобританія в останні кілька років стала дуже активною у реалізації кластерної 
політики та виділяє значні кошти з бюджетів різних рівнів на розвиток кластерів. Ірландія має дуже свідому 
політику конкурентоспроможності на багато років і використовує концепцію кластера у цьому контексті. 
Окрім того, Ірландія протягом тривалого часу використовує кластерний підхід для структурування своїх 
економічних ініціатив у галузі політики, наприклад, у сфері залучення прямих іноземних інвестицій. 

Фінляндія і зовсім недавно Швеція також стають дуже активними у використанні кластерів при 
встановленні пріоритетів політики. Швеція створила такий специфічний інститут, як VINNOVA, який 
спеціалізується на використані кластерного підходу до регіональної політики зростання. Фінляндія має чітку 
стратегію та організаційну структуру зосередження ресурсів у кількох національних кластерах. 

Такі країни, як Франція, Німеччина, Італія та Іспанія мають певний еквівалент національної 
кластерної політики. У Німеччині, наприклад, дуже цікавий експеримент був запущений на початку 1990-х з 
Конкурсом BioRegio. Федеральний уряд надавав фінансову підтримку трьом регіональним біотехнологічним 
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кластерам, які могли найбільш переконливо продемонструвати, що у них є критично важливі активи, план і 
готовність модернізувати свою діяльність. Окрім отримання фінансового стимулу приватними і державними 
учасниками кластеру сам процес призвів до того, що Німеччина стала одним з лідерів в області 
біотехнологій поруч із Великобританією. 

За підтримки Європейського Союзу та інших зарубіжних організації, кластерні ініціативи останнім 
часом також запущені у багатьох країнах, що не так давно стали учасниками ЄС. Найбільш яскравим 
прикладом є Словенія, країна, яка привернула багато уваги до своєї кластерної програми та ролі, що зіграли 
кластері у розвитку її економіки. 

Одним з перших регіонів світу, що застосував перспективи кластерів у своїй економічній політиці 
була Країна Басків в Іспанії. У розпал глибокої економічної кризи в основному традиційні компанії, лідери 
державного і приватного секторів в регіоні – виробники сталі та суднобудування використали кластерний 
підхід для зміни їх економічної траєкторії. Більше десяти років потому регіон став одним з найбагатших у 
Іспанії, де рівень ВВП на душу населення дорівнює середньому по Європі.  

Водночас, різні види регіональних кластерних ініціатив реалізовувалися в багатьох кутках Європи – 
від керамічної плитки в Каталонії до фармацевтики в Ересунні, авто в Штирії та відеоігор в Шотландії та 
багато ін. [23]. 

Найкращі такі ініціативи були запущені місцевими чи регіональними державними органами, що 
намагалися залучити галузеві асоціації та окремі компанії до своїх зусиль. Існує дуже мало даних про успіхи 
цих ініціатив. Багато з них є досить молодими і нерозвиненими структурами і важко оцінити їх реальну 
ефективність, але є точні дані про те, що ці структури сильно впливають на політику цих регіонів. 

Набагато менше кластерних проектів були ініційовані приватними лідерами. У землях на сході 
Німеччини, наприклад, керівники компаній приклали зусилля для зміцнення профілю і якості їх регіону. 
Вони організували роботу з формування конкретних кластерів, таких як автомобільний і хімічний. Самі 
приймали певні рішення і реалізовували свою ініціативу, оскільки державний сектор був паралізований у 
координації між трьома німецькими землями і трьома великими містами, що були зацікавлені у цьому 
питанні. З приватним сектором, що грав провідну роль, було набагато легше домовитися і представники 
державного сектора підтримали ці зусилля. 

Реальні дані свідчать про те, що ефективна співпраця між громадськістю та приватним сектором 
більш імовірна і ефективна, коли регіональні державні установи мають можливість приймати самостійні 
владні рішення. Це більш імовірно, в країнах з федеральною структурою, таких як Німеччина, Бельгія, Італія 
і США, де регіональні чиновники контролюють більшість критичних елементів зовнішнього середовища 
бізнесу. У більш централізованих структурах лідери приватного сектора, як правило, ігнорують 
представників регіональної влади і намагаються працювати безпосередньо з посадовими особами у 
центральних урядових організаціях, які приймають остаточні рішення щодо діяльності компаній.  

Висновки. В останні 20 років кластеризація стала новою концепцією економічного розвитку 
європейських країн. Низка країн світу на офіційному рівні визначає свою стратегію розвитку як таку, що 
застосована на кластерній теорії. Однак значно більша кількість країн та регіонів намагаються використати 
теорію кластерів з метою залучення її елементів для сприяння розвитку національних чи регіональних 
економік. 

Сприяння розвитку і організаційна підтримка кластерам в рамках регіональної, промислової та 
інноваційної політики є частиною цілей Лісабонської стратегії, спрямованої на те, щоб Європейський Союз 
став найбільш динамічною і конкурентоспроможною економікою у світі. Були розроблені відповідні 
інструменти з метою створення ефективних умов для розвитку кластерів та для їх підтримки у Європі на 
національному і регіональному рівні. Актуальність даного питання і зумовила те, що основні тенденції 
розвитку кластерів у Європі розглянуті у рамках поточного дослідження.   
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АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ» 
 
Метою статті є дослідження та аналіз підходів до визначення поняття «фінансовий результат». У статті розглянуто 

генезис підходів до трактування поняття «фінансовий результат».  
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ANALYSIS THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION  

OF "FINANCIAL RESULTS" 
 
The aim of the research – to analysis theoretical approaches to the definition of “financial results”. A critical assessment 

of definitions of the category "financial results" indicates the presence of contradictions among the representatives of different 
schools when determining financial results, which requires further study. The authors analyze alternative approaches to the 
definition of "financial results" and evaluate the advantages and disadvantages of the existing definitions of this category, on the 
basis of which conclusions are drawn. The results of the study provide an opportunity to determine the content of financial results 
as a comparison of the income of a business entity with its expenses in a particular period and show perspectives for further 
research on this issue. 

Key words: financial result, income, loss, outlay. 
 

Вступ 
В сучасних умовах економічного розвитку суб'єктів господарювання питання фінансових 

результатів вважається одним із ключових під час здійснення господарської діяльності. Здобуття 
позитивного фінансового результату – прибутку – неодмінна умова і мета будь-якого суб’єкта 
господарювання. Фінансові результати суб’єктів господарювання відображають ефективність 
господарювання підприємства за всіма напрямами його діяльності: виробничою, збутовою, 
постачальницькою, фінансовою і інвестиційною, вони є передумовою економічного розвитку підприємства і 
зміцнення його фінанси-господарських відносин з партнерами. Максимізація фінансового результату 
створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснюючи розширене 
відтворення. Нині існують певні суперечності в розумінні категорії "фінансовий результат". Тому 
дослідження визначення сутності та поняття фінансових результатів є сучасним й актуальним.  

Проблеми, пов'язані з визначенням сутності поняття фінансового результату, його формуванням та 
розподілом, розглядаються в навчальній, періодичній та науковій літературі. Зокрема, дослідженням 
підходів щодо сутності поняття «фінансовий результат» займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, а 
саме Т. Мен, У. Петті, А. Сміт, К. Маркс, М.Д. Білик, І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, О.О. Вороніна, А.Г. 
Луговий, В.А. Загородній, Н.П. Кондраков, С.В. Мочерний та інші.  

Основний розділ 
Точки зору щодо визначення прибутку у різні періоди економістами постійно змінювалися залежно 

від того, що вони вкладали в поняття прибутку. Виникнення поняття прибутку більшість вчених відносять 
до часів зародження товарного виробництва. Першою теоретичною школою, що займалася визначенням 
прибутку, був меркантилізм, із представників якої спробу пояснити сутність прибутку зробив Т. Мен у XVI-
XVII ст. Олійник О.В., дослідивши роботи меркантилістів, пише, що вони стверджували виникнення 
прибутку у сфері кругообігу, тобто походження прибутку визвано продажем товару за ціною, вищою за його 
вартість. Представники цієї школи вважали, що можна купити все, якщо є золото і гроші [8]. Оскільки вони 
трактували прибуток як різницю між цінами продажу та купівлею товару, то їх помилкою було те, що вони 
не враховували витрати, понесені на виробництво продукції.  

Поняття прибутку як особливої категорії фінансових результатів розглядалось в класичній школі. 
Такі економісти, як У. Петті, А. Сміт вже досліджували прибуток у взаємозв’язку з факторами зростання 
суспільного багатства, процесом накопичення капіталу [13]. Вони бачили джерело прибутку не в кругообігу, 
а у виробництві. Підтримуючи думку Ширягіної О.Є., ми бачимо, що ці вчені також не повністю розкрили 
сутність прибутку, оскільки важливим є як вхідні ресурси, так і інформація на виході.  

Важливий внесок у розвиток науки про фінансові результати зробив німецький вчений К. Маркс. 
Автор розкрив таке основне поняття як додана вартість – вартість, створена працею найманих працівників 
понад вартості робочої сили. Джерелом прибутку К. Маркс вважав додатковий продукт, створений у процесі 
виробництва й реалізований у сфері обігу. Ця теорія має велике значення і в наш час, тому що підприємство 
може отримати прибуток тоді, коли вхідні ресурси вкладені у товари і послуги принесуть з часом економічні 
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вигоди і кінцевий результат перевищуватиме початкові витрати на придбання цих ресурсів, виробництво 
продукції, товарів, надання послуг. 

Заслуговують на увагу слова видатного економіста Я.В. Левіка щодо проблеми визначення 
фінансових результатів: "Рахівництву ставилось і ще до цього часу багатьма практиками ставиться в 
обов’язок бути наукою, за допомогою якої визначаються результати – прибуток або збиток – досягнуті 
підприємством за даний період часу" [6]. 

Значна кількість науковців розглядають економічний зміст фінансових результатів через їх функції: 
нагромадження, стимулювання та розподілу. При позитивному значенні фінансових результатів (прибутку) 
проявляється функція нагромадження, тобто вони стають основним ресурсом для збільшення власних 
активів підприємства та сприяють розширеному відтворенню. У випадку заохочення управлінських 
працівників підприємства та підвищення ставки заробітної плати за результатами виробничо-господарської 
діяльності спостерігається функція стимулювання. А функція розподілу фінансових результатів 
відображається у привласненні та розподілі прибутку між підприємством, власниками та державою. 

Ряд економістів, крім вищевказаних функцій фінансових результатів, виділяють ще й такі, як 
стимулювання ризику та виправлення помилок. Показник фінансового результату найкраще відображає 
вигідні види діяльності підприємства і слугує поштовхом до інвестування у такі види діяльності.  

Таким чином, здійснений екскурс в історію економічної думки показує, що протягом століть вчені 
намагались визначити роль та значення фінансових результатів в діяльності окремого підприємства, і, 
відповідно, його відображення в бухгалтерському обліку. Загалом вищерозглянуті підходи до трактування 
економічного змісту фінансових результатів узагальнені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Підходи до трактування економічного змісту фінансових результатів різними економічними школами 
Назва 

економічної школи 
Підхід до трактування економічного змісту фінансових результатів 

Меркантилістична 
Фінансові результати, які проявляються у вигляді прибутку, формуються в 
сфері обігу та торгівлі, які є джерелом багатства 

Фізіократична 
Прибуток як основна форма фінансових результатів виникає за рахунок 
природної родючості землі, тобто аграрне виробництво являється основним 
джерелом багатства 

Класична 
Формування фінансових результатів відбувається в сфері виробництва, а 
прибуток як заробітна плата і рента є частиною вартості, яка, в свою чергу, 
створюється працею 

Неокласична 
Подвійне трактування: з одної сторони фінансові результати формуються за 
рахунок капіталу та є ціною даного виробничого фактору, з іншої – 
формуються за рахунок комплексу всіх задіяних виробничих факторів 

Інституціоналістична 
Фінансові результати формуються під впливом різних суспільних 
неекономічних інститутів (НТП, держава, соціальні групи, профспілки та ін.) 

Теорія трудового 
доходу 

Фінансовий результат (прибуток) є результатом діяльності і винагородою 
підприємця 

Марксистська 
Додаткова вартість, яка створюється працею найманих працівників в процесі 
виробництва та реалізується через сферу обігу, є основним джерелом 
формування фінансових результатів  

  
На межі ХХ–ХХІ століть теорія фінансових результатів "вступила в чергову стадію свого 

оновлення, яке тісно пов’язане з новими дослідженнями щодо теорії фірми", яка намагається досягти не 
стільки позитивних фінансових результатів (прибутку), а скільки збільшити свій потенціал виробництва. 
Проте не потрібно недооцінювати важливість позитивного значення фінансових результатів, та мотиви для 
їх отримання, тому що "історія світового бізнесу, його основна передумова говорять про те, що головною 
метою підприємця (власника) є отримання прибутку. Конкретний спосіб отримання прибутку завжди 
відображав економічне, політичне і соціальне становище свого часу" [5]. 

Сучасна міжнародна практика бухгалтерського обліку в основному виокремлює три головні підходи 
до трактування змісту фінансових результатів діяльності підприємства: 

– перший, згідно з яким різниця між вартістю чистих активів підприємства протягом звітного 
періоду становить фінансовий результат; при цьому чисті активи підприємства дорівнюють різниці між 
загальною вартістю майна підприємства та загальною сумою його заборгованостей і додаткових внесків 
власників; 

– другий, згідно з яким фінансовий результат діяльності підприємства дорівнює різниці між 
величинами його доходів і витрат діяльності протягом звітного періоду; 

– третій, згідно з яким показник фінансового результату визначається шляхом порівняння величини 
власного капіталу на початок звітного періоду та на кінець звітного періоду. 
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Поняття «фінансовий результат» сучасні науковці трактують по-різному, що представлено у  
таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Наукові підходи щодо визначення сутності поняття «фінансовий результат» 
№ 
з/п 

Автор Сутність поняття «фінансовий результат» 

як підсумок (результат) діяльності підприємства 
1. Мочерний С.В. грошова форма підсумків господарської діяльності організацій або їхніх 

підрозділів, виражена в прибутках або збитках 
2. Вороніна О.О. якісна характеристика фінансово-господарської діяльності, яка в цілому 

характеризує результат економічних відносин підприємства 
3. Пипко В.А. результат господарської діяльності, виражений в грошовій формі 

як прибуток (збиток) підприємства 
4. Пушкар М.С. прибуток чи збиток, отриманий в результаті господарської діяльності 
5. Луговий В.А. балансовий прибуток (або збиток) підприємства, який складається із 

доходу (витрат) від реалізації готової продукції (робіт, послуг), доходу 
(витрат) від інших реалізацій і сум позареалізаційних доходів (витрат) 

6. Бутинець Ф.Ф. прибуток (збиток) від реалізації готової продукції (робіт, послуг) 
як приріст (зменшення) капіталу підприємства 

7. Соколов Я.В. приріст (зменшення) капіталу (засобів, вкладених власниками) 
підприємства протягом звітного періоду 

8. Кондраков Н.П. приріст (зменшення) капіталу (засобів, вкладених власниками) 
підприємства протягом звітного періоду 

9. Загородній А.Г. приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства внаслідок 
діяльності у звітному періоді  

  
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що поняття «фінансовий результат» науковці 

трактують по-різному, проте вкладають єдиний зміст у своє трактування. Узагальнюючи всі розглянуті 
визначення, слід зазначити, що фінансовий результат – це результат діяльності суб’єктів господарювання, 
що визначається як різниця між сумами доходів та відповідних їм витрат, виражена у абсолютних 
(вартісних) показниках прибутку (збитку).  

Висновки 
На основі досліджень економістів можна зробити висновок, що загальноекономічний зміст 

фінансових результатів розкриває зіставлення доходів суб’єкта господарювання із його витратами в певному 
періоді. Однак висвітлити всю сутність економічного змісту фінансових результатів в одному комплексному 
визначенні практично неможливо. Це пояснюється тим, що кожна точка зору пояснює певний аспект 
поняття фінансових результатів та заслуговує на увагу. Тому теорія походження фінансових результатів є 
питанням постійного вивчення і більшість думок є ефективними та доречними для виробничо-
господарського процесу суб’єктів господарювання.  
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ОЦІНКА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПАТ «АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 

 
В статті розглядається сутність доходів і витрат, здійснюється аналіз їх динаміки та структури ПАТ «АБ «Експрес-

Банк». Охарактеризовано показники, які впливають на прибутковість банку. Визначено поняття: доходи банку, витрати 
банку, комісійні доходи, комісійні витрати. Систематизовано фактори, які впливають на прибутковість банку. Здійснено 
класифікацію доходів і витрат ПАТ «АБ «Експрес-Банк», які виникають в процесі його операційної діяльності. Здійснено 
аналіз структури доходів і витрат, який дає можливість оцінити ефективність окремих видів діяльності банку. Запропоновано 
заходи щодо скорочення витрат банку. Розроблено умови підвищення ефективності діяльності банку. 

Ключові слова: доходи, витрати, комісійні доходи, комісійні витрати, умови підвищення ефективності діяльності 
банку. 
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ASSESSMENT OF INCOME AND EXPENSES PAT«AB «EXPRESS BANK» 
 
In the article the essence of revenues and expenses, the analysis of the dynamics and structure of PAT«AB «Express 

Bank».The characteristic parameters that affect the profitability of the bank. The concept of «income of the bank», «expenses of 
the bank», «commission income», «commission expenses». Systematized factors that affect the profitability of the bank. The 
classification of income and expenses PAT «AB «Express Bank» that arise in the course of its operations. The analysis of the 
structure of income and expenditure, which gives an opportunity to assess the effectiveness of certain activities of the bank. Some 
measures to reduce the cost of the bank relating to: personnel (dismissal of employees, payroll reduction, reduction of working 
hours); reducing the cost of educational programs, participation in seminars and conferences; reduction hospitality); territorial 
network (elimination of unprofitable branches, points of sale); reduce the running costs of the bank (limit marketing activities, 
reducing the risk of bank products, etc.); centralization of functions, the fruits of which include economies of scale, increased 
control of hide and resource specialization, but its main drawback is the monopoly in decision-making; outsourcing (transaction 
inactive (cleaning of offices and territories, security, library, sanatorium complex, medical service, car park, etc.) and basic 
(customer acquisition, recruitment, assessment of loan applications, development strategy, information technology, marketing 
activities, etc.) function) . Developed conditions increase the efficiency of the bank. 

Keywords: income, expenses, commission income and commission expenses conditions improve the performance of the 
bank. 

 
Вступ 

Сьогодні, у зв’язку зі швидкими змінами в економічному середовищі України, особливої ваги 
набуває проблема формування доходів та підвищення ліквідності комерційного банку. До того ж вітчизняні 
банки перебувають у важкому фінансовому становищі, адже здійснювати прибуткову діяльність в умовах 
фінансової кризи надзвичайно складно. Саме тому аналіз процесу формування доходів банку на даний час є 
актуальним і потребує комплексного дослідження. Водночас на прибуток банку впливають не тільки його 
доходи, але й витрати, які кредитна установа здійснює для забезпечення свого функціонування та розвитку. 

Мета дослідження полягає у оцінці доходів і витрат комерційного банку та визначенні шляхів 
вдосконалення їх формування. 

Питанням управління доходами, витратами, а також рентабельністю банку присвячено багато 
наукових праць. Зокрема проблеми аналізу доходів розглянуто у роботах Л. О. Савіної, Т. Д. Косової, В. М. 
Кочеткова, Л. О. Примостки. Велику увагу приділено застосуванню факторних моделей при аналізі 
дохідності банку у працях А. М. Герасимовича та І. М. Парасій-Вергуненко. Серед зарубіжних економістів 
цю тематику досліджували Пітер С. Роуз, Джозеф Ф. Сінкі, М. А. Поморина, А. Н. Шаталов, В. В. Бабанов 
та ін. Вагомий внесок у дослідження банківської рентабельності зробили вітчизняні науковці: О. В. 
Васюренко, О. М. Колодізєв, О. В. Молчанов, О. Пернарівський, І. В. Сало, Н. П. Радковська, О. О. Рибалка, 
В. П. Савчук та ін. Разом з тим, у вітчизняній економічній літературі до останнього часу відсутні комплексні 
дослідження з питань аналізу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів комерційного 
банку. Також недостатньо висвітленими залишаються питання щодо удосконалення формування доходів та 
витрат комерційного банку, що зумовлює необхідність пошуку резервів підвищення ефективності діяльності 
банку. 

Основна частина 
Результати фінансової діяльності банку характеризуються такими показниками, як доходи, витрати, 

прибуток (збиток) − різниця між доходами та витратами, чистий прибуток − після сплати податку. Будь-
який банк, перш за все є комерційною установою й діє з метою отримання прибутку. З метою виявлення 
резервів зростання прибутковості банківської діяльності як джерела формування банківського капіталу, що 
забезпечує стабільність фінансового стану банку, здійснюється комплексний аналіз його доходів і витрат [3, 
с. 118–120]. 
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Доходи банку − це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення 
активних операцій та надання інших банківських послуг. Доходи банку мають бути достатніми не тільки для 
покриття операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу акціонерам, що в 
кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його конкурентну позицію на ринку [1, с. 346]. 

Витрати банку − це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення 
діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності. Як і доходи, так і витрати комерційного банку 
можна поділити на дві основні групи − процентні та непроцентні [1, c. 347]. 

У результаті операційної діяльності в ПАТ «АБ «Експрес-Банк» виникають такі доходи та витрати 
[7]: 

−процентні доходи та витрати; 
−комісійні доходи та витрати; 
−прибутки (збитки) від торговельних операцій; 
−витрати на формування спеціальних резервів банку; 
−доходи від повернення раніше списаних активів; 
−інші операційні доходи та витрати; 
−загальні адміністративні витрати; 
−витрати на податок на прибуток. 
Процентні доходи та витрати − операційні доходи та витрати, отримані (сплачені) банком за 

використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), уми яких 
обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка. 

Процентні доходи та витрати, що нараховуються за номінальною процентною ставкою, 
відображаються за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат. 

Комісійні доходи та витрати (далі − комісії) − операційні доходи та витрати за наданими 
(отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов’язання чи є 
фіксованою. 

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку 
пов’язаного з ними фінансового інструменту поділяються на [4, с. 47–49]: 

−комісії, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії 
визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту та впливають на визначення сум дисконту 
та премії за цим фінансовим інструментом; 

−комісії, що отримують (сплачуються) під час надання послуг, визнаються доходами (витратами); 
−комісії, що отримують (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) 

після завершення певної операції. 
Прибутки (збитки) від торговельних операцій − результат (прибуток чи збиток) від операцій з 

купівлі-продажу різних фінансових інструментів. У тому числі за операціями з цінними паперами, за 
операціями з іноземною валютою та банківськими металами банк визнає прибутки та збитки [7]: 

−від реалізації фінансових інвестицій; 
−від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості; 
−від результату переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті та банківських металах у разі 

зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів). 
Витрати на формування спеціальних резервів ПАТ «АБ «Експрес-Банк» − це витрати на покриття 

можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних активів. 
Доходи від повернення раніше списаних активів − кошти, що надійшли для погашення 

заборгованості, яка була визнана банком безнадійною щодо отримання [5, с. 46-47]. 
Інші операційні доходи та витрати − доходи та витрати від операцій, що не пов’язані з 

інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені групи операційних 
доходів і витрат. 

Загальні адміністративні витрати − операційні витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності ПАТ 
«АБ «Експрес-Банк». 

Податок на прибуток − операційні витрати ПАТ «АБ «Експрес-Банк», пов’язані із сплатою податку 
відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання 
відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів. 

Значення аналізу доходів та витрат полягає у тому, що він є необхідною умовою ефективного 
управління фінансовою діяльністю й може розглядатися як допоміжна функція системи управління 
доходами, витратами та прибутком комерційного банку [6, c. 65–67]. Метою такого аналізу з погляду її 
фінансових результатів є виявлення резервів росту прибутковості банку й на цій основі сформулювати 
рекомендацій керівництву банку щодо проведення відповідної політики в галузі пасивних і активних 
операцій. 

Аналіз структури доходів дає можливість оцінити ефективність окремих видів діяльності банку. Для 
зростання дохідності банку необхідно безперервно здійснювати аналіз його доходів, який розкриває 
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причини їх змін та дає змогу виявити резерви зростання прибутковості банківської діяльності [6, с. 69]. 
Загальний аналіз доходів розпочнемо з розгляду їх динаміки та структури. 
Структура та динаміка доходів ПАТ «АБ «Експрес-Банк» за 2012–2014 роки представлена в табл. 1. 

 

Таблиця 1 
Структура та динаміка доходів ПАТ «АБ «Експрес-Банк» за 2012–2014 роки [7] 

2012 2013 2014 Показники 
тис. грн. питома 

вага, % 
тис. грн. питома 

вага, % 
тис. грн. питома 

вага, % 
Процентні доходи 344007 61,86 315733 69,33 279337 66,88 
Комісійні доходи 207011 37,22 139057 30,53 124010 29,69 
Результат від операцій з 
цінними паперами в торговому 
портфелі банку 

1280 0,23 (5184) -1,14 2369 0,57 

Інші операційні доходи 3820 0,69 5810 1,28 11944 2,86 
Разом 556118 100 455416 100 417660 100 

  
Аналіз даних табл. 1 показав, що доходи ПАТ «АБ «Експрес-Банк» за аналізований період 

зменшилися на 100702 тис. грн у 2013 році в порівнянні з 2012 роком, а в 2014 році в порівнянні з 2013 
роком – на 37756 тис. грн; таке зменшення доходів відбулося завдяки зменшенню результату від операцій з 
цінними паперами в торговому портфелі банку, який знизився у 2013 році порівняно з 2012 роком на 6464 
тис. грн. На таку негативну динаміку показника результату від торгових операцій вплинуло зменшення цін 
на цінні папери, що відбулися через фінансову кризу та зниження всіх фондових індексів.  

Також, протягом періоду, що аналізується, відбулось зниження: процентних доходів: у 2013 році в 
порівнянні з 2012 роком на 28274 тис. грн, а в 2014 році в порівнянні з 2013 роком – на 36396 тис. грн; 
комісійних доходів: у 2013 році в порівнянні з 2012 роком – на 67954 тис. грн, а в 2014 році в порівнянні з 
2013 роком – на 15047 тис. грн. 

При цьому інші операційні доходи зростали протягом усього періоду: у 2013 році в порівнянні з 
2012 роком вони зросли на 1990 тис. грн, у 2014 році в порівнянні з 2013 роком – на 6134 тис. грн. 

У зв’язку із такими змінами абсолютних показників відбулися зміни у структурі доходів. За період 
протягом 2012–2014 років частка процентних доходів зросла на 5,02% і склала 66,88%. Натомість частка 
комісійних доходів істотно зменшилась на 7,53%.  

Структура та динаміка витрат ПАТ «АБ «Експрес-Банк» представлена у табл. 2. 
Протягом 2012–2014 років відбулось поступове зменшення суми витрат банку загалом на 87212 тис. 

грн. Таке зменшення витрат відбулось, в основному, за рахунок процентних витрат – на 37843 тис. грн, 
адміністративних та інших операційних витрат – на 2653 тис. грн. А от комісійні витрати у 2014 році в 
порівнянні з 2012 роком зросли на 1180 тис. грн, хоча у 2013 році в порівнянні з 2012 роком комісійні 
витрати зменшились на 1059 тис. грн. 

Крім того, відбулось зменшення витрат на податок на прибуток на 24363 тис. грн. 
 

Таблиця 2 
Структура та динаміка витрат ПАТ «АБ «Експрес-Банк» за 2012–2014 роки [7] 

2012 2013 2014 Показники 
тис. грн. питома 

вага, % 
тис. грн. питома 

вага, % 
тис. грн. питома 

вага, % 
Процентні витрати 167365 34,86 185513 39,40 129523 32,97 
Комісійні витрати 7549 1,57 6490 1,38 8729 2,22 
Адміністративні та інші операційні 
витрати 

279431 58,21 274806 58,36 257278 65,49 

Витрати на податок на прибуток 25717 5,36 4034 0,86 -2680 -0,68 
Разом 480062 100 470843 100 392850 100 

   
Разом з тим відбулись зміни в структурі витрат протягом періоду, що аналізується. Так, процентні 

витрати в структурі зменшились на 1,89%,а комісійні витрати зросли на 0,65%,адміністративні та інші 
операційні витрати – на 7,28%, витрати на податок на прибуток – на 6,04%. 

Здійснений аналіз табл. 1 і табл. 2 показує, що темпи зростання доходів банку складають 75,10%, а 
витрат банку − 81,83%. Таке випереджаюче зростання витрат над доходами є вкрай негативною тенденцією 
для банку, бо спричиняє зниження фінансового результату діяльності. 

В останні роки спостерігається зріст питомої ваги видатків на виплату відсотків по вкладах клієнтів. 
Це пояснюється, по-перше, підвищенням рівня процентних ставок по депозитах у результаті посилення 
конкурентної боротьби й по-друге, збільшенням питомої ваги депозитних рахунків у загальній сумі 
притягнутих коштів. 
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Основними напрямами скорочення витрат ПАТ «АБ «Експрес-Банк» є заходи, що стосуються [2, с. 
42-45]: 

1) персоналу (звільнення частини працівників; скорочення фонду оплати праці; зменшення 
тривалості робочого часу); зменшення витрат на навчально-освітні програми, участь у семінарах, 
конференціях; зменшення представницьких витрат). Перевагами даного напряму скорочення витрат є 
вивільнення кадрів з неприбуткових напрямів діяльності банку, підбір універсальних спеціалістів, а 
недоліками – дефіцит кваліфікованих спеціалістів у майбутньому, погіршення якості обслуговування 
клієнтів, невдоволення працівників банку тощо; 

2) територіальної мережі (ліквідація нерентабельних філій, відділень, точок продажу). Переваги 
напряму: вивільнення банківської установи від підрозділів, які є неефективними, зменшення орендних 
платежів; недоліки: неспроможність утримувати розгалужену мережу філій, закриття філій без врахування 
їх потенційної прибутковості, невдоволення кадрів тощо; 

3) зменшення поточних витрат банку (обмеження маркетингової діяльності, скорочення ризикових 
банківських продуктів тощо). Недоліками цього скорочення витрат є зменшення конкурентоспроможності 
банку, погіршення якості послуг, відтік клієнтів, неврахування можливого потенціалу послуг, які є 
ризикованими в даний період або у майбутньому тощо, а основною перевагою – оптимізація ризик-
менеджменту; 

4) централізації функцій, до переваг якої можна віднести ефект масштабу, підвищення контролю, 
виявлення прихованого ресурсу, спеціалізацію, а основним її недоліком є монополія при прийнятті рішень; 

5) аутсорсингу (укладання угоди на допоміжні (прибирання офісів і території, охорона, бібліотека, 
санаторний комплекс, медичне обслуговування, автопарк тощо) та основні (залучення клієнтів, підбір 
персоналу, оцінка кредитних заявок, розробка стратегії, інформаційні технології, маркетингові заходи тощо) 
функції). Переваги аутсорсингу: зосередження уваги на основних напрямках діяльності, перекладення 
частини ризиків на компанії-аутсорсери, спрощення організаційної структури й підвищення керованості 
тощо, а недоліки: наявність ризику (стратегічного, операційного, країнного, ризику виходу та ризику 
репутації), неврегульованість законодавства у цій сфері. 

Висновки 
Таким чином, в умовах фінансової кризи ефективним стає пряме скорочення витрат, яке допомагає 

за короткий термін поліпшити фінансовий стан комерційних банків і на практиці, як правило, проходить 
першим етапом в комплексі заходів щодо оптимізації витрат. Однак необхідно враховувати, що оптимізація 
та скорочення витрат повинні бути зваженими та продуманими процесами. Як відомо з банківської 
практики, реалізація заходів з оптимізації витрат в короткостроковій перспективі може принести економію 
коштів близько 10–20%, проте в довгостроковій перспективі ефект економії може бути знівельовано 
скороченням обсягів активів і пасивів. 

Крім того, варто наголосити, що оптимізація витрат є необхідною умовою підвищення ефективності 
діяльності банківської установи, але необхідно враховувати, що успішна реалізація скорочення витрат 
передбачає чітко сформульовані стратегічні фінансові цілі розвитку банківської установи;зміну операційної 
моделі бізнесу банку; персональну відповідальність менеджерів за реалізацію затверджених стратегічних 
фінансових цілей діяльності банку. 

Отже, процес оптимізації та зниження витрат банків і управління ними в практичній діяльності 
банківських установ є одним із факторів забезпечення їх фінансової стійкості та прибуткової діяльності. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ТУРИЗМУ  

ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЯВИЩА 
 
У статті обґрунтовано важливість дослідження сутності поняття «туризм» як соціально-економічного явища. 

Розглянуто еволюцію поглядів на поняття туризму в світовій економічній думці. Узагальнено позиції вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, міжнародних туристичних організацій щодо поняття «туризм». Сформульовано власне 
визначення, згідно з яким туризм розглядається з однієї сторони як соціально-економічна сфера діяльності, а з іншої – як 
діяльність споживачів із задоволення власних туристичних потреб. 

Ключові слова: туризм, еволюція, історія туризму, індустрія туризму, туристична діяльність.  
 

N. O. SAGALAKOVA 
Kyiv National University of Trade and Economics 

 
CONCEPTUAL EVOLUTION OF THE TOURISM DEFINITION AS  

A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON 
 
The goal of the article is research of the evolution of the «tourism» definition as a socio-economic phenomenon and the 

establish of its compliance with the requirements of time and changes in national economy. In article an importance of research of 
essence of the «tourism» definition as social and economic phenomenon is proved. Evolution of views of the tourism definition in 
world economic thought is considered. The review of opinions of domestic and foreign scientists-economists and the international 
tourist organizations about the «tourism» definition was generalized. Own definition of tourism is formulated. It is considered on the 
one hand as a social and economic field of activity, and with another - as the consumers activity for satisfaction of own tourist 
destinations. 

Keywords: tourism, evolution, history tourism, tourism industry, tourism activity. 
 
Постановка проблеми. Маючи досить тривалу історію розвитку, туризм на сьогоднішній день так і 

не отримав однозначного визначення і по-різному трактується не тільки окремими спеціалістами, але й 
різними туристичними асоціаціями та міжнародними організаціями. У туристичній сфері поняття туризму є 
ключовим, оскільки воно визначає інші похідні та галузеві категорії. Точність й адекватність у визначенні 
поняття «туризм» необхідні як для проведення економічних досліджень, формування статистичного обліку в 
туризмі, так і для аналізу кон’юнктури туристичного ринку і прогнозування його розвитку. Сутність поняття 
туризму визначає систему правового регулювання туристичної діяльності, а також суміжних з ним галузей 
права.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням теорії, історії та методології туризму присвячено 
наукові праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Л. Агафонова, М. Біржаков, М. Бойко, І. 
Бочан, Л. Дядечко, М. Жукова, В. Квартальнов, В. Кифяк, Н. Кудла, А. Мазаракі, М. Мальська, С. 
Мельниченко, Г. Михайліченко, П. Пуцентейло, Т. Ткаченко, Дж. Р. Уокер, А. Чудновський, І. Школа, Л. 
Шульгіна та інших. Проведений аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що існуючі на 
сьогоднішній день визначення туризму можна умовно поділити на дві групи. Одні з них мають 
вузькоспеціалізований характер та стосуються окремих економічних, соціальних, правових й інших аспектів 
туризму або його видових особливостей та виступають в якості інструменту для вирішення конкретних 
задач. Інші, концептуальні або сутнісні визначення, охоплюють предмет у цілому, розкривають внутрішній 
зміст туризму, який виражається в єдності всього різноманіття властивостей та відношень, і дозволяють 
відрізнити його від подібних явищ.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Чітке трактування туристичних 
термінів та понять є важливим для розуміння та адекватного аналізу процесів, що відбуваються у 
туристичній сфері. Численні визначення туризму, які на сьогодні існують у науковій літературі, не 
відображають у повній мірі його сучасного змісту. На наш погляд, до визначення поняття «туризм» доречно 
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використовувати історично-соціальний підхід і розглядати дане поняття з точки зору концептуальної 
еволюції туризму як соціально-економічного явища. 

Формулювання цілей. Метою даної статті є дослідження еволюції поняття «туризм» як соціально-
економічного явища та встановлення його відповідності до вимог часу та змін в національній економіці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм – поняття досить широке і в літературі можна 
зустріти різні його тлумачення. З етимологічної точки зору слово «туризм» походить від французького слова 
«tourisme», від «tour» – тур, прогулянка, подорож або поїздка, які закінчуються поверненням до місця 
початку подорожі [1]. Незважаючи на одночасність появи і аналогічність у вживанні, слово «туризм» має 
різне трактування у французькій й англійській мовах. Сучасний словник іноземних слів трактує туризм як 
один із видів відпочинку, що має на меті фізичне загартування організму [2].  

У статистиці під туризмом розуміють одну з форм міграції населення, не пов’язану зі зміною місця 
проживання або роботи. У міру розвитку туризму та перетворення його у масове явище з’явилися перші 
формулювання поняття «туризм» з метою статистичного обліку осіб, що подорожують [3]. 

Уперше поняття «міжнародний туризм» було сформульовано у 1937 р. Комітетом експертів з 
питань статистики Ліги націй. Згідно даного визначення «туристом є особа, для якої характерні наступні 
ознаки: переміщення; тимчасове перебування у певному місті; відсутність зв’язку з працею та заробітною 
платою» [4, с. 7]. Дане визначення отримало міжнародне визнання і в основному дійшло до наших днів з 
деякими коригуваннями. На основі цих ознак і формувався понятійний апарат сфери туризму. У наступні 
роки поняття «турист» обговорювалося на нарадах Міжнародного союзу офіційних туристичних організацій 
(Дублін, 1950 р., Лондон, 1957 р.), на Конференції ООН з міжнародного туризму та подорожей (Рим, 1963 
р.), на Конгресі Всесвітньої Туристичної Організації (Маніла, 1986 р.) та в інших організаціях, що свідчить 
про теоретичну та практичну значимість визначення поняття «турист», а також про прагнення зробити його 
більш повним і точним з урахуванням нових тенденцій і явищ в економіці та світі. 

Одне з перших визначень туризму, прийняте ООН, трактувало туризм як «активний відпочинок, що 
впливає на зміцнення здоров’я, фізичний розвиток людини, пов’язаний з пересуванням за межами 
постійного місця проживання» [4, с. 8]. У даний час найбільш широко використовується визначення, відоме 
як «генеральна теорія туризму В. Хунцікера – К. Крапфа», яке визначає туризм як «сукупність відносин та 
явищ, що є результатом пересування людей і перебування їх за межами свого місця проживання до тих пір, 
поки перебування не переходить у постійне місце проживання і не пов’язане з отриманням доходу» [4, с. 8].  

Відповідно до одного з визначень, запропонованих Статистичною комісією ООН у 1992 р., «туризм 
– це подорожі і перебування в місцях, що знаходяться поза межами звичайного місця постійного 
проживання мандрівника, на строк не більше 12 місяців, з метою отримання задоволення і відпочинку в 
оздоровчих, гостьових, пізнавальних або професійно-ділових цілях, але без заняття там оплачуваною 
діяльністю» [3, с. 12]. У даному визначенні критеріями для виділення туризму з інших видів подорожей є: 
місце проживання; термін подорожі і мотивація поїздки, що не відноситься до пошуку постійної роботи або 
міграції; добровільність здійснення поїздки; попит на туристичні об’єкти, в тому числі засоби розміщення. 
На нашу думку, для цього визначення характерною є низка обмежень, що носять суто економічний характер 
з метою використання їх для статистичної оцінки та порівняння. 

Виїзд за межі звичайного середовища – перший критерій ознаки мандрівників. Термін «звичайне 
середовище» був введений в оборот на Міжнародній конференції зі статистики подорожей і туризму 
(Оттава, 1991 р.) для того, щоб виключити з числа відвідувачів тих людей, які щодня здійснюють поїздки з 
дому на роботу і назад. Вони не залишають звичайного середовища і не вважаються туристами. У 
рекомендаціях зі статистики Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) параметри звичайного 
середовища характеризуються двома показниками: частотою відвідування об’єкта та його віддаленістю [5]. 
Місця, які особа відвідує регулярно, є елементом його звичайного середовища, навіть якщо вони 
знаходяться на значній відстані від місця проживання. Тому, наприклад, жителі прикордонних районів, які 
працюють на території сусідньої держави і багаторазово виїжджають за кордон, не можуть бути віднесені до 
категорії міжнародних туристів. Крім того, звичайне середовище включає об’єкти, що знаходяться у 
безпосередній близькості від місця проживання людини незалежно від частоти їх відвідування. Таке 
трактування випливає з психологічного сприйняття людьми цих об’єктів, не тільки виробничих, але також 
природних і культурних, як елементів щоденності. У країні, де існує правовий інститут прописки, звичайне 
середовище – це місце прописки, що реєструється відповідними службами державної влади, які регулюють 
міграцію населення. 

Дискусійним залишається питання порогового значення відстані, яку необхідно покрити, щоб 
вважатися туристом. Наприклад, для жителів невеликого селища поїздка на відстань 70 км становитиме 
далеку подорож, у той же час у деяких великих містах ця відстань перебуває у межах міської межі. 
Національне законодавство деяких країн дає чітке тлумачення методу визначення кількісних характеристик 
подорожей. Так, у США до категорії подорожей відносяться переміщення більш ніж на 100 миль від місця 
постійного проживання. Переміщення на менші відстані в статистиці туризму не враховуються. Однак дана 
відстань суттєво відрізняється за країнами і вимагає спеціальних коригувань у кожному конкретному 
випадку. Таким чином, термін «звичайне середовище» є поняттям спірним та дискусійним. 
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Тривалість перебування – другий критерій. Він вводиться у визначення туризму і дозволяє 
відрізняти туристів і екскурсантів від резидентів. Постійним жителем країни вважається людина, що 
перебуває в країні не менше певного терміну, зазвичай цей термін визначається тривалістю 12 місяців. 

Найважливішим критерієм є цілі туризму, які дозволяють чітко виділити види діяльності, що 
відносяться до туризму і підпадають під пільгові митні, податкові та інші режими, встановлені державою 
виключно для туризму. Головною метою туризму є отримані туристом враження і відпочинок, а також 
задоволення пізнавальних потреб. Другими за значимістю визначаються оздоровчі й лікувальні цілі, далі 
йдуть професійно-ділові, гостьові тощо. Цілі туризму мають відповідати нормам суспільної моралі та 
порядку.  

Туризм – важлива складова економіки багатьох країн, яка забезпечує зайнятість місцевого 
населення, завантаження готелів, ресторанів, видовищних заходів, надходження податків, іноземної валюти 
тощо. Внутрішня економічна природа туризму передбачає, що турист неодмінно має залишити свої гроші у 
відвідуваній країні або місцевості. Туризм базується на експлуатації місцевих туристичних ресурсів, 
натомість місцевість або країна мають отримати дохід, тому турист не має права отримувати заробіток з 
будь-якого джерела у відвідуваній місцевості або країні. 

Закон України «Про туризм» дає наступне трактування досліджуваного поняття: «туризм – 
тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях 
без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від’їжджає» [6]. На наш погляд, дане визначення 
туризму дещо обмежене рамками і не розкриває усього різноманіття внутрішніх і зовнішніх зв’язків цього 
важливого соціально-економічного явища. Недоліками визначення поняття «туризм» у даному Законі є: 
ігнорування економічної сутності туризму; перерахування видів туризму, які неможливо врахувати в повній 
мірі у зв’язку з їх значною кількістю та постійною появою нових видів; категоричне твердження – «без 
здійснення оплачуваної діяльності». З огляду на це, виникає необхідність у концептуальному (сутнісному) 
визначенні туризму, яке сформує комплексне уявлення про предмет дослідження. 

На нашу думку, визначення поняття «туризм» потребує використання історично-соціального 
підходу і розгляду даного поняття з точки зору концептуальної еволюції туризму як соціально-економічного 
явища.  

Різні науковці пропонують різні підходи до історії туризму та поділу її на окремі етапи. Так, В. 
Квартальнов [7], колектив авторів під керівництвом А. Чудновського [8], виділяють хронологічні етапи в 
історії розвитку туризму. Такий підхід до аналізу історії туризму пояснюється, з одного боку, організацією 
та якістю здійснення поїздок, а з іншого – чисельністю подорожуючих. Однак, не дивлячись на те, що сам 
термін «туризм» з’явився лише у ХІХ ст., автори використовують його і по відношенню до тих етапів, коли 
цього слова ще не було в обороті. 

Американський вчений Дж. Уокер [9] розглядає туризм у контексті розвитку транспорту. Він 
вважає, що розвиток туризму можна умовно розділити на п’ять періодів (епох). Найпершим періодом він 
вважав передіндустріальний (до 1840 р.), коли люди використовували дуже примітивні засоби пересування. 
Наступні чотири періоди пов’язані з винаходом нових транспортних засобів. Це вік залізниць, вік 
автомобіля, вік реактивних авіалайнерів та вік круїзів на морських лайнерах [9, с. 96]. Недоліком цього 
підходу, на наш погляд, є те, що туризм не розглядається з точки зору соціального процесу – найважливішої 
рушійної сили в історії та сучасному розвитку туризму. Оскільки формування галузей, розвиток 
транспортних систем, розробка екскурсійних маршрутів викликані прагненням до задоволення потужної 
соціальної потреби – потреби в організованому відпочинку. Саме ця зростаюча потреба людей стимулює 
розвиток туристичної інфраструктури. Тому історична концепція туризму має ґрунтуватися на соціально-
економічному підході з позиції оцінки економічного рівня формацій та їх соціальних особливостей. 
Соціально-економічний розвиток суспільства активізував подорожі. Розвиток транспорту – закономірний 
процес, що супроводжується економічним і науково-технічним прогресом. Транспорт, що розвивається на 
основі стимулюючої потреби людини у швидкому пересуванні, задовольняє потреби не тільки туристів, але 
й пасажиропотоку у цілому. За статистичними даними частка туристів у загальному пасажиропотоці складає 
у середньому 50 % [3]. Тому транспорт у туристичній сфері, на наш погляд, не можна розглядати як основу, 
він є одним із найважливіших чинників, що стимулює та визначає розвитку туризму. Отже, історична 
концепція такого явища як туризм, має розглядатися з точки зору цілей подорожей, які здійснювалися 
людьми на різних етапах історії. Саме цілі, і як їх основа потреби, складають спонукальний мотив 
подорожей.  

Поняття туризму тривалий час асоціювалося зі спортом та загартуванням здоров’я, а не зі сферою 
економіки, яка може приносити дохід. Поступово у процесі розвитку продуктивних сил об’єктивно 
відокремилася особлива галузь, основною функцією якої є організація відпочинку населення у формі 
туризму, і все частіше туризм стали називати галуззю національної економіки [4]. 

Але окремі дослідники продовжують стверджувати, що туризму як галуззі не існує, оскільки немає 
виробництва особливого продукту. На їхню думку, «лише незначна частка підприємств спеціалізується на 
виробництві товарів та послуг виключно для туристів, переважна ж їх частка займається задоволенням 
потреб місцевого населення» [10]. Ця точка зору не є обґрунтованою, оскільки туристична галузь має свій 
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власний специфічний туристичний продукт. 
Існує ще декілька підходів до визначення поняття «туризм». Низка дослідників розглядають туризм 

не як галузь, а як групу пов’язаних галузей: сукупність готелів та інших засобів розміщення; засобів 
транспорту; об’єктів ресторанного бізнесу; об’єктів і засобів розваг; об’єктів пізнавального, ділового, 
оздоровчого, спортивного та іншого призначення; організацій, що здійснюють туроператорську і 
турагентську діяльність, а також організацій, що надають екскурсійні послуги і послуги гідів-перекладачів. 
Конгресом США було прийнято наступне визначення: «туризм – це взаємопов’язане об’єднання видів 
діяльності та організацій, що повністю або частково надають послуги транспорту, товари, розміщення та 
інші необхідні засоби для поїздок з будь-якою метою, не пов’язаною з повсякденною діяльністю, за межами 
постійного проживання» [10]. 

Вчений М. Біржаков вважає: «туризм – це: 1) особливий масовий рід подорожей з чітко 
визначеними цілями туризму, що здійснюються власне туристами, тобто діяльність самого туриста, і 2) 
діяльність з організації та здійснення (супроводу) таких подорожей, туристична діяльність. Туристична 
діяльність здійснюється різними підприємствами індустрії туризму та суміжних галузей» [11, с. 22]. 

Якщо керуватися даними трактуваннями туризму, то дуже складно визначити відмінності між 
такими поняттями, як «туризм», «туристична діяльність» та «індустрія туризму». Одне з перших визначень 
індустрії туризму було запропоновано на Конференції ООН з торгівлі та розвитку в 1971 р., згідно з яким 
індустрія туризму – це сукупність виробничих і невиробничих видів діяльності, спрямованих на створення 
товарів і послуг для подорожуючих осіб [4, с. 13]. 

На Уругвайському раунді країн-партнерів Генеральної угоди з тарифів і торгівлі було розроблено 
визначення туризму, як сукупності, системи, структури, галузі, яка включає у себе такі ознаки або види 
діяльності і послуги: діяльність туристичних організацій – туроператорів і турагентів; більшість послуг 
пасажирського транспорту, в тому числі оренду автомобілів і використання транспорту для екскурсій; 
засоби розміщення та харчування; рекреаційні, культурні, спортивні та інші розважальні послуги; додаткові 
і допоміжні послуги, наприклад, послуги гідів, організація конгресів, страхування; пов’язані з туризмом 
фінансові послуги – кредитні картки, туристичні чеки та допоміжні служби, медичне обслуговування, 
торгівля товарами туристичного призначення і для використання туристами (безмитна торгівля, магазини в 
туристичних центрах). 

Системне визначення туризму сформульоване у 1979 р. професором Н. Лейпер (Нова Зеландія). Він 
розглядає туризм як систему, що складається з наступних основних елементів: географічні елементи, 
туристи і туристична індустрія. Географічні елементи, в свою чергу, поділяються на: регіон, в якому 
проживають туристи; транзитний регіон; регіон туристичної дестинації [4, с. 14-15]. 

Туризм розглядається багатьма авторами як складне, багатовимірне поняття, яке знаходить своє 
відображення в наступному визначенні: «туризм є одночасно і видом діяльності, і формою рекреації, і 
галуззю національної економіки, і способом проведення дозвілля і, крім того, мистецтвом, наукою та 
бізнесом» [12]. 

Проведений аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що в літературі з питань туризму 
відсутнє однозначне і загальноприйняте його визначення. Але, незважаючи на різноманіття формулювань, 
більшість авторів погоджуються з тим, що в поняття «туризм» мають бути включені туристичні потреби і 
мотивації; особливості поведінки туристів під час їх перебування поза місця постійного проживання; 
економічні відносини, що складаються між туристами і виробниками товарів та послуг; чинники взаємодії 
сфери туризму з навколишнім природним, економічним та іншими макросередовищем. Широкого 
поширення серед вчених і фахівців отримало сутнісне визначення туризму, запропоноване Міжнародною 
асоціацією наукових експертів у галузі туризму: «туризм є сукупністю відносин і явищ, які виникають під 
час переміщення та перебування людей в місцях, відмінних від їх постійного місця проживання та роботи» 
[13, с. 6]. 

Таке різноманіття точок зору на поняття туризму робить зрозумілою і обґрунтованою точку зору 
дослідницької групи інституту туризму Валенсійського політехнічного університету, яка пропонує 
позначати терміном «туризм» туристичну діяльність в цілому, оскільки серія термінів – «індустрія 
туризму», «туристичний сектор», «туристична діяльність» – має один і той же зміст і не існує чіткої 
концепції кожного з цих понять [4, с. 15]. 

Таким чином, одномірно охарактеризувати туризм неможливо, не можна абсолютизувати жоден з 
його структурних аспектів. Тому має право на існування і таке визначення: «туризм – це велика економічна 
система з різноманітними зв’язками між окремими елементами в рамках як народного господарства окремої 
країни, так і зв’язків національної економіки зі світовим господарством у цілому» [12]. 

Для сучасного розвитку економіки характерним є не стільки розвиток відособлених галузей, скільки 
функціонування різних міжгалузевих комплексів [14]. На наш погляд, до туризму слід підходити як до 
масштабного самостійного міжгалузевого господарського комплексу національної економіки, оскільки 
сфера туризму, об’єднуючи різні галузі, знаходиться не у звичній вертикальній площині, а охоплює певний 
горизонтальний простір, включаючи підприємства різної галузевої приналежності. 

Цю точку зору можна продемонструвати наступним чином. Туристи виступають в ролі покупців, 
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що пред’являють попит на туристичний продукт, тобто кожна людина прагне за можливістю задовольнити 
свої потреби у відпочинку. Попит на подорожі турист реалізує, оплачуючи туристичні роботи, послуги та 
товари і, таким чином, фінансуючи індустрію туризму. Виробники туристичних послуг і товарів формують 
туристичну пропозицію, використовують виробничі ресурси (персонал, землю, капітал), комбінують їх у 
процесі виробництва туристичного продукту і реалізують споживачам (туристам), отримуючи дохід від 
продажу. Розвиток туристичної індустрії, а саме: будівництво доріг, готельних і курортних комплексів, 
облаштування нових рекреаційних територій, вимагає великих капітальних вкладень, які можуть 
фінансуватися з різних джерел. У розвитку індустрії туризму приймають участь державні та приватні 
структури, міжнародні організації тощо. 

Зростання обсягів виробництва в індустрії туризму позитивно впливає на розвиток інших галузей 
національної економіки: у регіонах дестинацій розвивається інвестиційна діяльність, створюються нові 
робочі місця, зростає торговельний оборот та прибуток, збільшуються надходження валюти та податків до 
бюджету країни. Зібрані таким чином кошти можуть бути спрямовані на подальше фінансування 
інфраструктури індустрії туризму, на розвиток системи підготовки персоналу для сфери туристичних 
послуг, на надання матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення. 

В Україні за офіційною статистикою здійснює туристичну діяльність 945 туроператорів та 4289 
турагентів (юридичних і фізичних осіб) [15]. Діяльність цих туристичних підприємств тісно пов’язана з 
підприємствами харчування, транспорту, засобами розміщення, об’єктами екскурсійного показу, 
страховими компаніями та іншими підприємствами, без взаємодії з якими робота туристичних підприємств з 
виробництва і реалізації туристичного продукту є неможливою.  

На основі проведеного аналізу нами запропоновано наступне визначення поняття «туризм». Туризм 
– це специфічна галузь національної економіки, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних галузей і 
виробництв, єдиним функціональним завданням яких є діяльність, спрямована на задоволення 
різноманітних і постійно зростаючих потреб людей у різних видах відпочинку, пов’язаних з тимчасовим 
перебуванням поза межами звичайного середовища проживання. 

На наш погляд, дане визначення більш повно розкриває поняття терміну «туризм» і передбачає 
сучасний маркетинговий підхід, який заснований на вивченні потреб споживачів. У визначенні відсутнє 
дублювання понять термінів «туризм» і «турист». Туризм розглядається з однієї сторони як соціально-
економічна сфера діяльності, а з іншої – як діяльність споживачів із задоволення власних туристичних 
потреб.  

Висновки. Активний розвиток туризму стимулював формування спеціального сектору 
господарської діяльності, який включає в себе індустрію розміщення, транспорту, харчування, проживання 
та розваг туристів. Україна перейшла до нового етапу розвитку туризму, що характеризується системним 
формуванням туристичної сфери, як самостійного соціально-економічного сектору економіки. На сьогодні 
туризм – це не тільки подорожі та поїздки, а це ціла індустрія, яка задовольняє туристичні потреби громадян 
та пропонує широкий спектр послуг, дозволяє організувати дозвілля у відповідності до побажань окремих 
груп клієнтів. 

Людина подорожує з незапам’ятних часів, у той же час туризм як соціально-економічний феномен у 
більшій мірі асоціюється з індустріальним періодом існування людства та відрізняється від подорожей і 
кількісно і якісно. Подорож є лише елементом туризму. Зміна у часі поняття «туризм», його розуміння та 
значення, пов’язаного з розвитком туристичної діяльності, ще раз підкреслює правильність обраної 
методології щодо визначення поняття туризму, сформульованого у даній статті. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
У статті автором проаналізовано та систематизовано економічну сутність управління витратами підприємств 

житлово-комунального господарства. Визначено основні сутнісні аспекти управління витратами як системи управління 
процесами формування, зниження та контролю рівня витрат. 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, витрати, управління витратами. 
 

A. Y. SARANIUK 
Ternopil National Economic University 

 
ECONOMIC CORE COST MANAGEMENT AT PUBLIC UTILITY ENTERPRISES 

 
At the economic system of the house-holding economy enterprises there raise expenses, which are the subject to 

management in order to secure regulation of their change. At the moment with the aim of expenses optimization from position of 
their content, structure, cause and expediency of origin, ensuring the proper level of costs, use of cost savings reserves of the 
house-holding economy enterprises are to be regulated in their activity by the politics of costs management system. An effective 
economic activity and future development of the house-holding economy enterprises is based on the right determination of 
economic essence of the costs management that is a theoretical fundament of implementing an effective system of costs 
management. The economic core cost management of public and utility enterprises are being indicated. The paper also discuss the 
ontological cost management aspects. It also were systemized and analyzed economic core cost management at public and utility 
enterprises. The paper shows the main cost management aspects as the forming management processes, decreasing and cost level 
control.  

Keywords: public and utility enterprise, expenditures, cost management. 
 
Постановка проблеми. Підприємства досягають конкурентних переваг за рахунок інновацій. Вони 

вивчають нові методи дослідження конкурентоспроможності чи знаходять кращі способи конкурентної 
боротьби при використанні старих способів. Отже, досягнення науково-технічного прогресу застосовується 
у виробництві у формі інновацій [7, с. 339]. Але, на сьогодні, підприємства житлово-комунального 
господарства в Україні є найбільш відсталою галуззю економіки з незадовільною матеріально-технічною 
базою та фінансовим становищем. Підтримка оптимального рівня витрат є основною умовою його 
виживання і розвитку. Вміння раціонально та планомірно керувати витратами підвищує шанси підприємств 
на виживання в період кризи. 

Управління витратами є важливою функцією економічного механізму, будь-якого підприємства. 
Сприятлива поточна діяльність підприємств житлово-комунального господарства та їх майбутній розвиток, 
ґрунтуються на правильному визначенні управління витратами, що є теоретичним фундаментом 
впровадження даної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти організації управління витратами 
підприємства привертали до себе увагу багатьох вітчизняних дослідників: А.П. Градова, М.Г. Грещака, С.Ф. 
Голова, І.Є. Давидовича, Н.Л. Калиновську, С. Ковтун, О.С. Коцюбу, О.В. Крушельницьку, Г.С. Лучанінову, 
Т.М. Мудру, Р.О. Мозгового, О. Попова, О. Пронішіна, Л.М. Христенко, Н.М. Цуцурука, А.В. Черепа, Л.І. 
Чернобай, – та зарубіжних вчених: Е. Гарке, Ч. Гаррісона, К.Друрі, Г. Емерсона, Р. Каплана, Д. Маннома, 
Д.П. Нортона, Г. Фанделя, Д.М. Фелса та ін. Проте, незважаючи на наявність значної кількості досліджень, в 
авторів немає єдиного комплексного аналізу економічної сутності управління витратами підприємств. 
Багато питань практичного та теоретичного характеру потребують деталізації. 

Метою дослідження є визначення економічної сутності управління витратами підприємств 
житлово-комунального господарства. 

Виклад основного матеріалу. Стабільність і розвиток підприємств житлово-комунального 
господарства передусім залежить від створення ефективної системи управління витратами. 

Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка займає вагоме місце в управлінні 
підприємством житлово-комунального господарства. Це пояснюється тим, що витрати мають вирішальний 
вплив на фінансові результати функціонування підприємств та застосовуються для визначення цінової 
політики [14, с. 62]. 

Вивчення спеціальної економічної літератури дає підстави зробити висновок: поняття "управління 
витратами" є одним з найбільш дискусійних понять, що не мають єдиного загальноприйнятого визначення. 
Його трактування дуже істотно відрізняються: від розуміння управління витратами як набору функцій 
управління до його визначення як цілеспрямованої діяльності менеджменту підприємства з досягнення 
високих економічних результатів. 

Сьогодні управління витратами охоплює широку сферу діяльності і оскільки входить до складу 
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загальної стратегії управління підприємством, то будь-які інновації в даній сфері безпосередньо 
позначаються на управлінні, у тому числі і витратами житлово-комунального господарства. 

Проблема вивчення суті управління витратами також посилюється множинністю підходів до 
визначення не лише самого поняття "управління витратами", але і супутніх йому понять, таких як процес 
управління витратами, система управління витратами, функції, інструменти і методи управління витратами. 
Між тим, якщо звернутися до еволюції управління витратами на підприємстві, то вона повністю 
узгоджується з появою і розвитком різних шкіл управління в менеджменті.  

Вважаємо необхідним також акцентувати увагу на тому, що спочатку йшлося тільки про облік 
витрат і ті системи управління витратами, які сьогодні вже вважаються фундаментальними або класичними, 
передусім, були спрямовані на вирішення завдань, пов'язаних із забезпеченням точності, достовірності, 
оперативності і зниженням трудомісткості обліку витрат на підприємстві.  

 З розвитком поглядів на концепцію управління підприємством все більша роль стала відводитися 
не обліку витрат і забезпеченню інформації про витрати, а менеджменту витрат, що відбувалося в руслі 
загальносвітової тенденції руху управлінського обліку у бік менеджменту, внаслідок чого управління 
витратами стало займати місце ключової підсистеми фінансового та виробничого управління. 
Основоположниками такого підходу вважаються Р. Каплан і К. Друрі. 

Управління витратами починає розглядатися як функціонально відособлений напрям економічної 
роботи на підприємстві, ухвалення оперативних і стратегічних управлінських рішень, спрямованих на 
забезпечення ефективності діяльності підприємства. 

Нині вчені пов'язують виникнення теорії управління витратами з другою половиною XIX століття. У 
1887 році англієць Джон МатераФелс (1858–1925 рр.) і Еміль Гарке (1858–1930 рр.) опублікували теоретичну 
працю "Виробничі рахунки: принципи і практика їх ведення". Пропонований підхід до управління витратами 
обґрунтовував створення системи, у рамках якої є можливості до отримання більшої кількості інформації про 
всі витрачені засоби на виробництво і посилення контролю за їх використанням [15, с. 77]. 

Практичне відображення теоретичних висновків, в першій системі порівняння фактичних витрат з 
нормованими, було застосоване в 1889 році Джорджем Пеплером Нортоном (1858–1939 рр.). Він розробив 
систему управління, що дозволяє порівнювати фактичні виробничі витрати, здійснювані на окремих 
ділянках або виробництвах, з виробничими витратами, прийнятими за норму. 

На початку XX столітті в США, а потім і в Європі з'явилася система порівняння фактичних витрат з 
нормованими – система "стандарт-кост", створена Гаррігтоном Емерсоном і Чартером Гаррісоном. 
"Стандарт-кост" по суті стала першою управлінською системою, в якій першочерговою функцією 
управління ставиться саме контроль і регулювання витрат, а не їх облік. 

Класифікація витрат, розроблена Джоном Манному (1863–1955 рр.), визначила наступний етап в 
розвитку теорії управління витратами. Згідно цієї класифікації були виділені умовно-постійні або накладні 
витрати, пов’язані із закупівлею сировини; реалізацією готових виробів; безпосередньо з процесом 
виробництва. Таким чином, виявлення накладних витрат, пов’язаних із закупівлею сировини і реалізацією 
готової продукції, дозволило надалі виключити їх з нормування і зосередитися тільки на витратах, 
пов’язаних з виробництвом. І як наслідок більш достовірно визначати результат виробництва, не 
спотворений невиробничими накладними витратами [12]. 

На початку ХХ століття підхід до розподілу умовно-постійних витрат залежно від обсягу випуску і 
калькуляції продукції не мав такого значного розповсюдження на підприємстві. Адже в даний час поняття 
"собівартість" і методи розподілу витрат залишаються таємницею для деяких керівників. Одним із завдань 
подальшої роботи в області управління витратами став пошук відповіді на питання: в якій пропорції 
необхідно включати в собівартість умовно-постійні витрати; тобто визначення собівартості і створення 
практично застосованих систем планування витрат і оперативного контролю за випуском продукції [12]. 

В середині ХХ століття на американських підприємствах почали використовувати метод управління 
витратами "директ-костинг", який базується на виключенні непрямих витрат, пов’язаних з періодом, і 
управління умовно-змінними витратами. Але якщо притримуватися концепції "директ-костинг", то 
необхідність розподілу накладних витрат зникає [17]. 

Сучасні тенденції в області управління витратами характеризуються активним впровадженням 
нових методів управління накладними витратами. Це пояснюється тим, що останніми роками частка даного 
елемента в структурі загальних витрат різко збільшується. До перспективних методів управління 
накладними витратами відносять побудований на основі обліку витрат за функціями функціонально-
вартісний аналіз, бюджетування на нульовому базисі, формування цільових витрат підприємства. 

Вивчення економічної літератури показало, що існує безліч підходів до тлумачення поняття 
"управління витратами". 

Серед науковців немає єдиної думки у питанні визначення сутності "управління витратами". 
Дослідження окремих підходів до визначення даної категорії представлено в таблиці 1. 

Як бачимо (таблиця 1), вчені по-різному тлумачать поняття "управління витратами". Проте більшість 
із них (Градов А.П., Давидов І.Є., Крушельницька О.В., Чумаченко Н.М.) дотримуються думки про те, що 
управління витратами – це складний динамічний процес, метою якого є досягнення високих економічних 
результатів підприємства (Градов А.П., Давидов І.Є., Крушельницька О.В., Мозговий Р.О., Христенко Л.М.). 
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Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття "управління витратами" 

Автор Визначення поняття "управління витратами" 

Градов А.П. Складний динамічний процес, що охоплює управлінські дії, метою яких є 
досягнення високого економічного результату діяльності підприємства [2, с. 85]. 

Грещак М.Г. 
Коцюба О.С. 

Взаємопов’язаний комплекс робіт, які формують коригуючі впливи на процес 
здійснення витрат під час господарської діяльності підприємства, спрямовані на 
досягнення оптимального рівня (в межах допустимих відхилень) витрат в усіх 
підсистемах підприємства за виконання в них будь-яких робіт [3, с. 15]. 

Голов С.Ф. Специфічна функція управління, яка забезпечує планування, організацію, 
мотивацію, контроль та регулювання витрат діяльності; принципово нова 
система, яка дає змогу чітко відстежувати, аналізувати й контролювати витрати 
[1, с. 57]. 

Давидович І.Є. Динамічний процес, який включає управлінські дії, мета яких полягає у 
досягненні високого економічного результату діяльності підприємства через 
виконання всіх функцій, які властиві управлінню будь-яким об’єктом [4, с. 49]. 

Калиновська Н.Л. 
Мудра Т.М. 
Чернобай Л.І. 

Процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць і носіїв та 
постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження [8] 

Крушельницька О.В. Складний багатоаспектний та динамічний процес, що включає управлінські дії, 
метою яких є досягнення високого економічного результату діяльності 
підприємства. В сучасних умовах управління витратами означає створення єдиної, 
раціональної чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими 
установками та взаємопов’язаними елементами [6]. 

Пилипенко А.А. Система принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, 
заснована на використанні об’єктивних економічних законів відносно 
формування й регулювання витрат, забезпечення ефективного використання 
ресурсів і капіталу підприємства в різних видах його діяльності відповідно до 
стратегічних та поточних цілей розвитку [10, с. 59]. 

Ясінська А.І. Полягає у цілеспрямованому впливові на витрати для зміни їхнього складу, 
структури або поведінки у зв’язку зі зміною умов виробничо-господарської 
діяльності підприємства [18, с. 375]. 

Чумаченко М.Н. 

 

Це управлінський процес, який є складовою загальної системи управління 
підприємством, має конкретний об’єкт, особливі завдання та органічно 
пов’язаний з управлінням іншими сферами діяльності підприємства [5, с. 34]. 

Попов О. Розроблення і реалізація управлінських впливів, заснованих на використанні 
економічних законів щодо формування та регулювання витрат підприємства 
відповідно до його стратегічних і поточних цілей [11, с. 75]. 

Мозговий Р.О. 

Христенко Л.М. 

Система, керований блок (суб’єкт управління) якої спрямовано на послідовну 
реалізацію функцій управління витратами за допомогою певних методів, що 
дозволяє регулювати чинники та управляти процесами формування витрат з 
метою оптимізації їх структури та рівня [16].  

Федірець О.В. Вміння економити ресурси і максимізувати віддачу від них [13]. 

  
Крушельницька О.В., Мозговий Р.О. та Христенко Л.М. процес управління витратами розглядають 

як систему принципів та методів, що дозволяє управляти процесами формування витрат з метою їх 
оптимізації. 

Більшість вчених тлумачить поняття "управління витратами" як керування формуванням витрат 
діяльності підприємства та контроль за їх рівнем, в основному в сторону зменшення.  

Градов А.П. висловлює іншу позицію щодо інтерпретації даної категорії. Науковець вважає, що 
знижувати витрати постійно неможливо, необхідний рівень витрат потрібно розраховувати на стадії 
планування [2, с. 87]. 

Голов С.В., Карпова Т.П., Панасюк В.М., Нападовська Л.В., Попов О., розглядаючи витрати, 
наголошували, що реальним напрямом зменшення витрат є система управління ними [9]. 

Висновки. Здійснивши аналіз підходів до визначення поняття "управління витратами", можна 
зробити висновок, що єдиної інтерпретації даної категорії не існує. Виникає необхідність підкреслити 
найбільш вживані погляди щодо тлумачення поняття "управління витратами": метою управління витратами 
є досягнення високого економічного результату; управління витратами – це управлінський процес зі 
зниження витрат, або контроль їх рівня; управління витратами направлене на об'єкт управління – витрати; 
управління витратами – це система управління процесами формування витрат, в межах якої реалізуються 
функції управління; управління витратами є специфічною функцією управління. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
У статті запропоновано комплекс ключових положень побудови державної підтримки соціальних підприємств на 

основі узагальнення теоретичних засад та зарубіжної практики функціонування таких систем. 
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DEVELOPING THE CONCEPT OF STATE SUPPORT FOR SOCIAL ENTERPRISES 

IN UKRAINE 
 
The paper proposes a set of key provisions of building public support for social enterprises based on a synthesis of 

theoretical principles and international practices of such systems. The study found that different versions of public support abroad 
still have common features: the legislative and regulatory framework; state programs to support social enterprises; require 
government agencies that implement government support; interaction with non-governmental bodies, NGOs towards development 
of social entrepreneurship. Based on this was defined the main objectives of the national concept of state support for social 
enterprise, established its main principles (limited protectionism, selectivity, complexity, guaranteed support) and mechanism is 
offered (forming the legal basis of social entrepreneurship, financial and credit support, organizational support). 

Keywords: social enterprise, social entrepreneurship, government support. 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України характеризується кризовими явищами, 

які супроводжуються загостренням соціальних проблем: скороченням доходів населення та рівня соціальної 
захищеності громадян, розшаруванням населення за рівнем доходів, погіршенням фізичного здоров’я 
населення, зниженням реальної заробітної плати, пенсій тощо. Це свідчить про те, що у багатьох випадках 
ринкові механізми і державна система соціального забезпечення не здатні вирішувати соціальні проблеми 
людей, які не мають достатніх матеріальних можливостей. Досвід розвинених країн доводить ефективність 
розв’язання цих проблем на основі формування і розвитку так званого «третього сектора економіки», під 
визначення якого підпадають неурядові, некомерційні, благодійні, волонтерські організації, а також 
соціальні підприємства. 

Соціальні підприємства (СП), як бізнес із соціальною місією, не тільки покликані виконувати 
соціальну функцію щодо найменш захищених соціальних верств населення, але й самі генерують прибуток, 
який спрямовується як на зміцнення їх економічного потенціалу, так і на додаткове фінансування 
соціальних заходів. Вони спеціалізуються на тих видах діяльності, які не знайшли місця а ні в державному, а 
ні в приватному секторах. Разом з тим, соціальні підприємства, а це, як правило, малі та мікропідприємства, 
враховуючи соціальну спрямованість їх діяльності, об’єктивно не можуть бути рівноправними 
конкурентами не тільки великих і середніх, але і традиційних малих підприємств. Саме тому особливого 
значення для їх становлення і розвитку набуває державна підтримка. 

Проблематика соціальних підприємств стала предметом досліджень переважно зарубіжних 
науковців. Зокрема, публікації зарубіжних та вітчизняних вчених присвячені:  

- визначенню сутності, ролі та значення соціальних підприємств у сучасній економіці [1–4]; 
- формуванню законодавчої бази соціального підприємництва в країнах західної Європи [1, 5, 6]; 
- дослідженню особливостей європейської та американської моделей розвитку соціальних 

підприємств (державні програми підтримки соціального підприємництва, інституціональне забезпечення) [4, 
6]; 

- узагальненню практики використання окремих інструментів підтримки соціального 
підприємництва (пряма державна фінансова підтримка, мікрокредитування, кредитні кооперативи) [4, 6]. 

Питання зарубіжної практики оподаткування, ролі бізнес-організацій, міжнародних фондів, 
краудфандингових платформ у розвитку соціального підприємництва знайшли відображення у публікаціях 
вітчизняного науковця К. Смаглій [6]. 

Отже, незважаючи на тенденцію до розширення «поля» діяльності соціальних підприємств у 
багатьох країнах світу, ґрунтовне комплексне дослідження проблеми побудови системи державної 
підтримки соціальних підприємств ще не здійснено, що і актуалізує проведення досліджень у цій сфері. 

Метою даної статті є узагальнення теоретичних засад та міжнародної практики побудови системи 
державної підтримки соціального підприємництва та розробка на цій основі комплексу ключових положень 
державної підтримки соціальних підприємств в Україні. 

Узагальнення концепцій та зарубіжного досвіду державної підтримки соціального підприємництва 
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свідчить про різноманітність варіантів такої підтримки. Разом з тим можна виокремити і такі спільні риси 
усіх цих систем: 

- наявність законодавчої та нормативної бази, що регламентує та регулює питання функціонування 
суб’єктів соціального підприємництва та його державної підтримки, а саме: у сфері законодавчого 
визначення діяльності соціальних підприємств, у сфері оподаткування соціальних підприємств, у сфері 
участі соціальних підприємств у держзакупівлях, у сфері державної фінансової допомоги соціальним 
підприємствам, у сфері організаційно-правових форм СП [7–12]; 

- розробка та реалізація системи держаних програм підтримки соціального підприємництва 
(загальнодержавних, регіональних, місцевих) [13]; 

- наявність урядових установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної підтримки 
соціального підприємництва [14, 15]  

- розподіл функцій підтримки між центральними, регіональними та місцевими органами влади [16, 
17]; 

- взаємодія органів державної влади різних рівнів з недержавними, громадськими організаціями, 
орієнтованими на соціальне підприємництво, асоціаціями та об’єднаннями самих підприємців (Альянс 
соціальних підприємств, B Lab в США; Social Enterprise UK у Великобританії). 

У більшості європейських країн провідну роль у розвитку соціального підприємництва відіграє 
держава: прийняті спеціальні законодавчі акти, що стосуються діяльності соціальних підприємств; 
здійснюється активна інформаційна кампанія в цьому напрямку; розробляються специфічні механізми 
фінансування таких підприємств, створюються спеціальні державні органи, які регулюють питання 
соціального підприємництва. 

Американська модель розвитку соціального підприємництва, на відміну від Європейської, не 
передбачає спеціальних механізмів фінансування соціальних підприємств та створення спеціальних органів 
влади, до компетенції яких входить підтримка соціальних підприємств. Функції щодо підтримки соціальних 
підприємств в США покладені на розгалужену мережу вже існуючих державних органів адміністрації 
малого бізнесу. Натомість ключову роль в активізації розвитку соціального підприємництва відіграють 
різноманітні благодійні організації, венчурні філантропи, «бізнес-янголи», інвестори впливу тощо. 
Відповідно Американська модель розвитку соціального підприємництва є більш «ощадливою» з точки зору 
державних витрат та більш орієнтованою на ринкові механізми. 

Формування ефективної системи державної підтримки соціальних підприємств в Україні має 
починатися з опрацювання концепції державної політики щодо соціального підприємництва, орієнтованої на 
досягнення цілей соціально-економічного розвитку держави шляхом використання потенціалу соціального 
підприємництва в цілому та ділових можливостей соціальних підприємств зокрема. Така концепція має 
містити у собі: цілі державної політики щодо соціального підприємництва; принципи такої політики; 
основні організаційні структури та механізми її реалізації. 

В основу опрацювання концепції підтримки соціального підприємництва має бути покладено 
ключове положення, що державна підтримка – це підтримка процесу саморозвитку соціальних підприємств, 
яка спрямована на усунення або пом’якшення об’єктивних перешкод для їх розвитку (пов’язаних з 
виразними особливостями соціальних підприємств проти інших малих, а також великих і середніх 
підприємств). За своєю сутністю підтримка має полягати у тому, щоб забезпечити соціальним 
підприємствам рівні права, мінімізувати розрив в умовах діяльності між ними та іншими суб’єктами 
господарювання. 

Отже основними цілями державної політики щодо соціальних підприємств мають бути: 
- створення сприятливих ринкових умов для розвитку соціальних підприємств; 
- підтримання рівноправних відносин з іншими суб’єктами господарювання; 
- забезпечення конкурентного порядку та стимулювання ділової активності. 
У відповідності до цілей мають встановлюватися і принципи підтримки соціальних підприємств, 

основними з яких є: 
• обмежений протекціонізм, тобто орієнтація переважно на непрямі форми підтримки, які не 

викривлюють дію ринкових механізмів; 
• селективність підтримки – означає першочергову підтримку саме тих соціальних підприємств, які 

орієнтовані на розв’язання найболючіших соціальних проблем та здійснюють свою діяльність на 
інноваційній основі; 

• комплексність підтримки – ґрунтується на використанні програмно-цільового підходу, тобто 
цілісної системи загальнодержавної, регіональних і місцевих програм підтримки соціальних підприємств; у 
таких програмах взаємно узгоджуються напрямки економічної, правової та організаційної підтримки; 
механізми економічної підтримки; розмежування функцій та повноважень між центральними, 
регіональними та місцевими органами влади; між державними, недержавними та громадськими 
організаціями; 

• гарантованість підтримки – умови підтримки закріплюються договорами з взаємною 
відповідальністю сторін. 
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До механізмів підтримки соціальних підприємств відносять: 
- формування правової бази соціального підприємництва; 
- фінансово-кредитну підтримку; 
- організаційне забезпечення. 
З огляду на сучасну економічну ситуацію в Україні, орієнтиром при виборі механізмів підтримки 

соціальних підприємств може слугувати Американська модель соціального підприємництва. Так процес 
формування правової бази соціальних підприємств (ідентифікація соціального підприємництва та у його 
межах соціальних підприємств, розробка та прийняття нормативно-правових актів, які відображують 
специфіку діяльності соціальних підприємств) доцільно здійснювати не на основі розробки спеціальних 
нормативно-правових актів, а на доповненні законодавчої бази суб’єктів малого бізнесу. 

З поміж чисельних інструментів фінансово-кредитної підтримки соціальних підприємств 
першочергової уваги заслуговують інструменти сприяння залученню приватних інвестицій (державні 
гарантії, компенсація дольової участі, податкові пільги), а також розвиток мікрофінансування та 
мікрокредитування. 

Організаційне забезпечення розвитку соціальних підприємств економічно обґрунтовано реалізувати 
шляхом розширення функцій і повноважень державних органів та інститутів вже існуючих у системі 
підтримки малого підприємництва, сприяння створенню організацій громадської підтримки соціальних 
підприємств. 

Висновки. Соціальні підприємства, які за своєю природою не можуть бути рівноправними 
конкурентами інших суб’єктів господарювання, об’єктивно вимагають державної підтримки. 

В основу формування концепції державної підтримки соціальних підприємств в Україні, з 
урахуванням зарубіжного досвіду та вітчизняних економічних реалій, мають бути покладені такі основні 
положення: 

- державна підтримка – це підтримка процесу саморозвитку соціальних підприємств, спрямована на 
мінімізацію розриву в умовах діяльності між ними та іншими суб’єктами господарювання; 

- формування правової бази соціальних підприємств шляхом вже опрацьованої для суб’єктів малого 
бізнесу; 

- пріоритетний напрямок фінансово-кредитної підтримки соціальних підприємств – сприяння 
залученню приватних інвестицій (державні гарантії, компенсація дольової участі, податкові пільги); 

- організаційне забезпечення розвитку соціальних підприємств на основі розширення функцій і 
повноважень вже функціонуючих державних органів та інститутів підтримки малого підприємництва.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена аналізу стану фармацевтичної промисловості України, яка незважаючи на складну політичну і 

економічну ситуацію продовжує стрімкими темпами розвиватися і демонструвати високі досягнення як у науково-технічному, 
так і економічному напрямах. Наведений аналіз обсягів продажу лікарських засобів через аптечну мережу свідчить про 
зростання у грошовому еквіваленті, але у натуральних та валютних показниках присутній спад. В статті розглядаються 
чинники, які безпосередньо впливають на фармацевтичний бізнес сьогодні. Економічна ситуація в країні істотно прискорила 
процес імпортозаміщення, в результаті чого споживач надає перевагу лікарським засобам вітчизняного виробництва. 

Ключові слова: економічний аналіз, фармацевтична промисловість, енергоменеджмент.  
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CURRENT STATE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN UKRAINE 

 
This article is devoted to analysis of the pharmaceutical industry of Ukraine. Industry continues to grow rapidly despite 

the difficult political and economic situation. It demonstrates high achievements in scientific, technical and economic areas. Analysis 
of sales of drugs through pharmacies indicates growth in monetary terms, but in terms of natural is recession. The article deals with 
factors that directly affect the pharmaceutical business today. Since 2014 there is a significant increase in sales of medicines 
domestic production. The economic situation in the country significantly accelerated the process of import substitution in the 
Ukrainian pharmaceutical market. This became possible due to sufficient capacities for the production of a wide range of medical 
products that meet the requirements of Good Manufacturing Practice and price attractiveness of Ukrainian pharmaceuticals. This 
article provides information about the "Top 10" in the dynamics of the pharmaceutical companies for the last three years. It is 
noted significant improvement positions in the ranking of most Ukrainian producers. At the same time addresses key issues that 
face pretty badly pharmaceutical companies. How to save production costs on one level, without changing the quality characteristics 
and the inability to affect the steady increase in energy prices. 

Keywords: economic analysis, pharmaceutical industry, management in energy saving. 
 
Минулий рік і перші місяці 2015 року стали черговим періодом серйозних випробувань для 

учасників фармацевтичного бізнесу та всієї системи охорони здоров’я України. Постійні загострення 
збройного конфлікту на сході країни, політична криза, триваючий спад економіки і скорочення купівельної 
спроможності населення, девальвація національної валюти і непередбачувані коливання курсу іноземних 
валют – це не повний перелік факторів ризику, що вплинули на фармацевтичний ринок України.  

Першим відчутним ударом по економіці країни і, звичайно, по фармацевтичному бізнесу стала 
анексія Криму. На території з населенням 1,97 млн осіб, яка раніше забезпечувала близько 5% обсягу 
аптечного сегмента фармацевтичного ринку України (більше 200 млн доларів з урахуванням всіх категорій 
товарів), українські мережі та дистриб'ютори були змушені згорнути свою діяльність. 

За підсумками 2014 падіння аптечних продажів в упаковках, у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року, становило в Донецькій області мінус 15%, а Луганській – мінус 31%. А під час порівняння 
продажів лютого 2015 з аналогічним періодом минулого року негативний приріст ще більш виражений: 
Донецька область -35%, Луганська -63,1%. Та незважаючи на ситуацію, що склалася, фармацевтичний ринок 
України котрий рік поспіль продемонстрував зростання у грошових показниках, але зниження у 
натуральному та доларовому еквіваленті (рис. 1).  

Фармацевтичний ринок України залишається другим за обсягами серед країн СНД після Росії. Він 
включає в себе виробничі потужності з випуску готових лікарських засобів і виробів медичного 
призначення; повноцінну логістичну систему; оптовий і роздрібний продаж продукції через аптечні мережі; 
експорт та імпорт. 

Якщо розглянути стан промисловості України, то зростання виробництва у 2014 році було 
зафіксовано лише у фармацевтичній галузі і становило 4,1 %. Решта галузей показали падіння, зокрема, 
найбільший спад продемонстрували видобуток кам'яного й бурого вугілля – на 28,7%, машинобудування – 
на 23,8%, хімічна промисловість – на 22,2%, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки – на 15,9%, 
виробництво гумових і пластмасових виробів – на 13,8%, виробництво меблів та іншої продукції – на 12,5%, 
металургія – на 12,3%. 

Девальвація національної валюти традиційно виявилася вкрай болючою як для учасників 
фармацевтичного бізнесу, так і для споживача, який купує за власні кошти більше 80% лікарських засобів. З 
початку 2014 року курс долара США виріс більш ніж на 200%. На жаль, від курсу іноземної валюти 
залежить ціна не тільки іноземних ліків, але й препаратів вітчизняного виробництва, так як більшість з них 
виробляється на основі сировини іноземного виробництва. Імпорт залежний фармацевтичний ринок, 
безумовно, відреагував на девальвацію гривні підвищенням цін. Ситуацію посилив податок на додану 
вартість, який нараховується вже від нової ціни, що збільшилася внаслідок зростання курсу іноземної 
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валюти. У результаті за підсумками лютого поточного року індекс інфляції для категорії лікарських засобів 
досяг 73% у порівнянні з лютим 2014 (іноземні + 86%, вітчизняні + 43%). 

 

 
Рис. 1. Об’єм аптечних продажів лікарських засобів у грошовому та натуральному показниках, а також у доларовому 

еквіваленті за підсумками березень 2013–2015 рр., із зазначенням темпів приросту/падіння у порівнянні з аналогічним періодом 
попереднього року 

 
Регуляторні ініціативи уряду (наприклад, скасування перереєстрації лікарських засобів) тільки 

починають працювати. Але невтручання керівництва Міністерства охорони здоров'я в політику 
ціноутворення на фармацевтичному ринку в умовах ринкової економіки в період кризи, безумовно, має 
позитивні наслідки і сприяє виживанню бізнесу.  

У 2014–2015 роках відбулися суттєві зміни у розподілі продажів лікарських засобів вітчизняного та 
зарубіжного виробництва. Процес перерозподілу попиту в бік більш доступних за ціною українських 
медикаментів почався вже в першій половині 2014 року на тлі погіршення економічної ситуації в країні і 
початку девальвації гривні.  

 
Рис. 2. Структура аптечних продажів лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва у грошовому та 

натуральному вираженні, а також темпи приросту/падіння їх реалізації за підсумками березень 2013–2015 рр., у порівнянні з 
аналогічним періодом попереднього року 

 
На рисунку 2 добре видно, що обсяг продажів лікарських засобів вітчизняного виробництва 

продовжує зростати у порівнянні з іноземними, середня вартість однієї упаковки яких стала у 5 разів вище 
(рис. 3).  

Частка 20 провідних вітчизняних фармацевтичних підприємств становить на фармацевтичному 
ринку України 25,7 % у грошовій та 53,2 % в товарній формі [2]. 

Фармацевтична індустрія України впродовж останніх років демонструє стійку тенденцію до 
зростання. Українська фармацевтична промисловість виробляє близько чверті від 13 тис. найменувань 
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лікарських препаратів майже в усіх формах. Основним групами є анальгетики, серцево-судинні препарати, 
вітаміни, засоби для лікування ендокринної та респіраторної систем, шлунково-кишкового тракту і 
антибіотики.  

 

 
Рис. 3. Середня вартість однієї упаковки лікарського засобу вітчизняного та зарубіжного виробництва  

по підсумкам березень 2013–2015 рр. 
 
На сьогодні промислове виробництво фармацевтичної продукції в Україні здійснюють близько 120 

підприємств. Найбільшими українськими виробниками фармацевтичної продукції є: ПрАТ «Фармацевтична 
фірма «Дарниця», ПАТ «Фармак», «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Корпорація «Артеріум» 
(«Київмедпрепарат», «Галичфарм»), Корпорація «Стірол», «Здоров’я», «Лекхім» тощо. На частку п’яти 
основних компаній-виробників припадає більше 50% виробленої у країні продукції [3]. 

Від загального обсягу продажів в Україні, на госпітальний сегмент ринку припадає, близько 10–15 
%, що пов'язано з залежністю обсягів закупівель від державного фінансування. У структурі продажів 
лікарських засобів (в натуральному вимірі) на низький та середній ціновий сегменти припадає близько 85–
90% загального обсягу реалізації, що характерно для країн з відсутністю обов’язкового загальнодержавного 
медичного страхування. 

Економічна ситуація, що склалася у країні істотно прискорила процес імпортозаміщення на 
українському фармацевтичному ринку. Станом на перший квартал 2015 року частка вітчизняної продукції у 
грошовому виразі складає 40,7% порівняно з іноземною 59,3%, а в натуральному виразі (упаковках) 
становить 69,5% порівняно з іноземною 30,5%. Позитивними факторами, які сприяють зміцненню ринкових 
позицій вітчизняних підприємств, у тому числі зростанню експортного потенціалу (країни СНД, Східна 
Азія, країни Ближнього Сходу), є концентрація виробничих потужностей на розширенні виробництва 
генериків, попит на які суттєво зростає в останні роки. В Україні наявні ресурси для активізації розвитку 
соціально-економічного, науково-дослідного (інноваційного) та експортного потенціалу вітчизняної 
фармацевтичної продукції. Фармацевтична промисловість України володіє достатніми проектними 
потужностями для випуску широкого асортименту лікарських засобів. Для цього вона оновлює технології 
виробництва, створює наукові центри з розробки та впровадження нових лікарських засобів, і такі центри 
вже діють на базі провідних фармацевтичних підприємств. Сертифікація виробничих процесів на 
відповідність стандартам GMP (належній виробничій практиці) та цінова привабливість продукції 
прискорює процес адаптації споживача до українських лікарських препаратів, що відповідають принципу 
“ціна – якість”. Слід зазначити, що запровадження нових механізмів гарантування якості медикаментів 
жорстко регламентує та забезпечує контроль за якістю, умовами виробництва, зберігання та 
розповсюдження лікарських засобів, що зробило вітчизняний фармацевтичний ринок практично закритим 
для препаратів низької якості. 

Значні зміни відбулися в рейтингу маркетуючих організацій спираючись на об’єми продажів у 
грошовому вираженні [4].  

У першому кварталі 2015 року лідером за об’ємом продажів стала вітчизняна компанія ПАТ 
«Фармак», 2-е місце утримує німецька «Berlin-Chemie/Menarini Group». А на 3-ю позицію піднялася 
вітчизняна компанія «Фармацевтична фірма «Дарниця». Також відмічається суттєве покращення позицій в 
рейтингу для більшості українських виробників лікарських засобів (таблиця 1). 

Повертаючись до питання ціноутворення, слід зазначити, що вартість однієї упаковки лікарського 
засобу зросла за перші місяці 2015 року у 1,5 разу в порівнянні з минулим роком. Використання імпортної 
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сировини для виробництва лікарського препарату та енергоємність ведення технологічного процесу стають 
ключовими аспектами у формуванні ціни на готову продукцію. Виникає питання: яким чином зберегти 
собівартість продукції на одному рівні, не змінюючи її якісні характеристики (відмова від дорогих 
іноземних субстанцій та пошук більш дешевих)? Варіантів виходу з цього кризового питання декілька. 
Зважаючи на те, що дефіцит паливних ресурсів та постійне підвищення цін на енергоносії ставить 
підприємства виробничого сектору у тісні рамки, необхідно звернути увагу на вдосконалення системи 
енергоменеджменту. Проведення енергоаудиту дозволить знайти та ліквідувати ділянки неефективного 
використання або втрат енергетичних ресурсів, а подальше впровадження системи енергоменеджменту 
контролювати та розподіляти навантаження відповідно до поставлених цілей. 

 
Таблиця 1 

№ п/н, рік Маркетуючі організації 
2015 2014 2013 

Фармак (України) 1 1 1 
Berlin-Chemie/Menarini Group (Німеччина)  2 2 2 
Фармацевтична фірма «Дарниця» (Україна) 3 4 4 
Корпорація «Артеріум» (Україна) 4 5 7 
Sanofi (Франція) 5 6 6 
Група компаній «Здоров’є» 6 8 9 
Takeda (Японія) 7 3 3 
Gedeon Richter (Угорщина) 8 9 8 
KRKK (Словенія) 9 10 11 
Sandos (Швейцарія) 10 11 12 

  
Фармацевтична галузь України динамічно розвивається не зважаючи на соціальні та економічні 

проблеми в той період, коли інші галузі народного господарства демонструють від’ємні показники. На 
сьогоднішній день фармацевтичний бізнес має суттєві переваги: розвинений ринок лікарських засобів, 
великий науковий потенціал, сучасна управлінська структура, наявність сучасного виробництва 
сертифікованого на відповідність нормам належної виробничої практики. Економічна криза сприяла 
прискоренню процесу імпортозаміщення ринку лікарськими засобами вітчизняного виробництва, які є 
набагато доступнішими для споживача. Проте удосконалення системи ціноутворення у фармацевтичній 
сфері залишається однією з першочергових задач як для уряду, так і для самих виробників. 
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ІНДИКАТИВНА МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
 
В статті розглядаються методичні особливості реалізації базових положень розвитку інфраструктури аграрного 

сектору України. Обґрунтовуються переваги використання індикативної оцінки стійкого розвитку на місцевому та 
регіональному рівнях. Запропоновано методичний підхід до розробки індикаторів розвитку інфраструктури аграрного 
сектору на регіональному рівні. 

Ключові слова: розвиток, аграрний сектор, інфраструктура, регіональний вимір, індикатор, индикативне 
планування. 
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Kherson State Agrarian University 

 
INDICATIVE METHODOLOGY OF THE MONITORING INFRASTRUCTURE OF 

THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE 
 
The article discusses the methodological peculiarities of the implementation of the basic provisions of the infrastructure 

development of the agrarian sector of Ukraine. Were demonstrated the advantages of the use of indicative assessment of 
sustainable development at local and regional level. Was proposed the methodical approach to the development of indicators of 
infrastructure development of the agricultural sector at the regional level which will make it possible to systematically and efficiently 
obtain reliable data needed to further evaluate its efficient operation. Monitoring involves options of monitoring, based on the goals 
and objectives of the research. Therefore, in the article proposes the system of indicators of infrastructure development of the 
agrarian sector of Ukraine. Was proposed keep records of the regions according to the characteristics of the development of their 
agricultural sector. This accounting treatment is proposed to carry out in accordance with the conceptual framework "subject - 
indicator". Account of the regions according to the characteristics of the development of the agricultural sector, involves the 
allocation of the following types of regions: regions with a predominantly agricultural specialization, favourable natural and social 
conditions of development, regions with multifunctional agricultural economy and agriculture suburban type and favourable social 
conditions for the development of the regions with unfavourable social conditions of development and extensive areas of socio-
economic depression. Was specified that the local indicators of areas engaged in agricultural production are developed on the basis 
of detailing dimensions of sustainable development identified for each type of region (area), to the level of specific goals and 
objectives. As a result, a structure "goals - tasks - indicator". 

Keywords: development, agriculture, infrastructure, regional dimension, indicator, indicative planning. 
 
Вступ. Для оцінки реального стану, прийняття виважених рішень щодо формування ефективної 

інфраструктури аграрного сектору необхідно розробити системи аналізу досягнення її головних цілей та 
критеріїв й індикаторів. За загальноприйнятим визначенням, індикатор – це параметр, що дає змогу 
виміряти величину відхилення фактичного показника від орієнтовного значення. Моніторинг індикаторів 
має виключно важливе значення для України в умовах економічної кризи, соціально-політичної 
нестабільності та напруженості в суспільстві, підвищеної динамічності показників, що характеризують ці 
процеси [3, с. 9.]. 

Вважаємо, що в сучасних умовах об’єктивно необхідно створити інфраструктурні передумови для 
формування конкурентоспроможного вітчизняного аграрного сектору. Ці процеси найчастіше 
координуються за допомогою цільових програм різних рівнів. Саме для підвищення соціально-економічної 
ефективності державних рішень необхідно розробити інструментарій моніторингу інфраструктури 
агросфери, і за його змогою проводити системну комплексну оцінку реалізацій інвестиційних програм в 
досліджуваній галузі. 

Актуальним проблемам розвитку індикативної методики дослідження інфраструктури аграрного 
сектору присвячені наукові розробки Андрійчука В., Гайдуцького П., Гейця В., Дація О., Зіновчука В., 
Кропивка М., Куценко В., Лупенка Ю., Саблука П., Хвесика М., Хлобистова Є. Науково-теоретичні основи 
методики оцінки інфраструктури, у тому числі аграрного сектору, сформовані такими зарубіжними 
вченими, як Зінгер Х., Йохимсен Р., Краснопольский Б., Красовський В., Крилатих Е., Кузнецова А., Носова 
С., Розенштейн-Родан Р., Юдін Ю., Янгсон А. 

У цих роботах закладене методологічне та методичне підґрунтя для дослідження проблем 
функціонування індикативної методики інфраструктури аграрного сектору. Багатогранність і 
неоднозначність трансформацій, що відбуваються в сучасній інфраструктурі аграрного сектору розкривають 
усе нові аспекти цієї проблеми та вимагають продовження наукових пошуків. Недостатньо розкритими є 
напрями індикативного моніторингу інфраструктури як системного механізму стимулювання розвитку 
аграрного сектору. Усе це визначає актуальність обраної теми та спонукає до подальших досліджень 
вищенаведених питань. 

Метою статті є опрацювання індикативної методики моніторингу інфраструктури аграрного сектору 
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України. Така методика виявляє конкурентні переваги підприємства за допомогою критеріїв економіко-
екологічної та соціальної конкурентоспроможності [1, с. 82]. 

Виклад основного матеріалу. Найважливішим показником-індикатором оцінки ступеня 
досягнення цілей стійкого розвитку аграрного сектору є відповідний рівень розвитку інфраструктури. Саме 
вона є основним ланцюгом, що забезпечує взаємозв’язок між самостійними одиницями аграрного 
підприємства, тим самим підтримуючи безперервний процес виробництва продукції, збалансованість між 
основними галузями та досягнення високих економічних результатів. Інфраструктурні підрозділи сприяють 
процесу інтеграції та координації матеріально-технічного постачання, технологічного, агрохімічного, 
зоотехнічного, ветеринарно-санітарного обслуговування, сільського будівництва, меліоративного і 
транспортного забезпечення тощо.  

Для оцінки економічної конкурентоспроможності, як правило, використовують наступні 
індикатори: ефективності бізнесу (КРп), ефективності використання економічного простору (КТп), попиту 
споживачів на продукцію підприємства (КЕп), рівня доходу робітників підприємства (КДп) та ефективності 
використання часу (КЧп). 

Як базові рівні для дослідження конкурентних позицій підприємства розглядаються світові, 
національні та галузеві нормативи; показники провідних підприємств (лідерів); критичні рівні індикаторів, 
при яких підприємство стає конкурентоспроможним. Такий підхід дає змогу виявити резерви покращення 
конкурентних позицій підприємства за допомогою визначення різниці між високим рівнем того чи іншого 
індикатора та показником підприємства. 

В Україні актуальним завданням є впровадження адаптованого до національних умов індикатора 
суспільного прогресу, який став би ефективним інструментом прийняття рішень на національному рівні, 
базуючись на інформації про споживання такої максимальної кількості ресурсів, виробництво якої не 
порушує місткості екосистем та забезпечить таку ж можливість майбутнім поколінням. На місцевому рівні – 
це спосіб виміряти інтегральний соціо-еколого-економічний розвиток певної території в контексті загальних 
тенденцій розвитку країни [3, c. 42]. 

Необхідність формування нової парадигми розвитку, переходу до стійкого розвитку вітчизняної 
економіки передбачає доцільність розроблення показників, за якими можна оцінити ступінь сталості, 
позитивну чи негативну динаміку руху до стійкого розвитку. Основним результатом розроблення 
індикаторів стійкого розвитку є контроль за досягненням цілей останнього, управління цим процесом, 
оцінка ефективності використовуваних ресурсів та рівня досягнення поставлених цілей. 

При цьому під стійким розвитком інфраструктури аграрного сектору розуміється стабільний 
розвиток сільського спільноти, що забезпечує виконання ним господарських функцій: виробництво 
продовольства, сільськогосподарської сировини, несільськогосподарських товарів і послуг, а також 
суспільних благ, надання рекреаційних послуг, збереження сільського способу життя і сільської культури, 
соціальний контроль над територією, збереження історично освоєних ландшафтів; розширене відтворення 
населення, зростання рівня і поліпшення якості його життя; підтримання екологічної рівноваги в біосфері.  

У системі індикативного планування та індикативної оцінки об'єктів, у тому числі стійкого 
розвитку, зазвичай виділяється ієрархія індикаторів, яка має різну структуру [4, с. 283]: структура «тема – 
індикатор» (виділяють економічні, соціальні та екологічні); структура «цілі – задачі – індикатори» (на 
відміну від індикаторів, цілі і завдання не завжди мають кількісне вираження), відображена у Цілях 
розвитку тисячоліття ООН; компактна система ключових базових індикаторів, які підбираються таким 
чином, щоб відобразити пріоритетні проблеми та специфіку розвитку території (об'єкта); структура «тема – 
підтема – індикатор» – підхід розроблений Комісією зі стійкого розвитку (КСР) ООН; диференціація 
структури індикаторів на показники «тиск – стан – реакція» – характерно для систем ООН і ОЕСР. Побудова 
системи індикаторів може проводитися на наступних рівнях: державний, регіональний, а також місцевий 
або локальний. 

В ході дослідження розвитку аграрного сектору України з методичної точки зору за взаємодії 
державних і місцевих органів об'єктивно необхідним видається побудова системи індикаторів на всіх 
територіальних рівнях з різною структурою: державний рівень (цільові індикатори розвитку інфраструктури 
аграрного сектору) – компактна система ключових базових індикаторів; регіональний рівень (регіональні 
індикатори стійкого розвитку інфраструктури аграрного сектору) – структура «тема – індикатор»; місцевий 
(локальний) рівень (локальні індикатори стійкого розвитку інфраструктури аграрного сектору) – структура 
«цілі – задачі – індикатори». 

Крім того, скрізь необхідні розробка та впровадження «наскрізних» індикаторів, які застосовуються 
на кожному територіальному рівні і включають більшість узагальнюючих соціально-економічних і 
екологічних показників, за якими ведеться облік рис. 1. 

Дослідження показало, що в якості ключових показників за всіма типами сільських територій слід 
використовувати наступні: індекс виробництва сільськогосподарської продукції в господарствах всіх 
категорій (в порівняних цінах, % до попереднього року), рівень зайнятості працездатного сільського 
населення (%), середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства (у % до 
середньоекономічного рівня), наявні ресурси сільського населення на одну людину(у % від міського 
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населення), частка населення з ресурсами нижче величини прожиткового мінімуму в загальній чисельності 
бідного населення (%), забезпеченість сільського населення загальною площею житла (м2), загальна площа 
житла, обладнана водопроводом, каналізацією, опаленням, гарячим водопостачанням, газом або 
керамічними плитами (%), рівень газифікації будинків (квартир) (%), забезпеченість сільського населення 
питною водою (%), забезпеченість сільських населених пунктів під'їздами по дорогах з твердим покриттям 
(%), чисельність сільського населення (млн ос. на кінець року) [4, с. 65 ]. 

 

 
Рис. 1. Система індикаторів розвитку інфраструктури аграрного сектору України  

 
Цільові індикатори виступають в якості критеріїв оцінки виконання завдань в галузі державної 

політики щодо забезпечення розвитку інфраструктури аграрного сектору. У зв'язку з цим список ключових 
базових індикаторів повинен бути розширений за рахунок включення показників, що характеризують окремі 
цільові спрямування напрямків розвитку інфраструктури аграрного сектору. Зокрема, вони повинні 
відображати якісну і кількісну оцінку результатів реалізації демографічної політики та створення умов для 
переселення в сільську місцевість (показники демографічної статистики); диверсифікації аграрної економіки 
та результати політики зайнятості (комплекс показників концентрації та оцінки структурних відмінностей, 
показники статистики ринку праці та зайнятості); розвитку соціальної інфраструктури (показники 
забезпеченості об'єктами соціальної інфраструктури); політики сільського розселення (показники, що 
характеризують територіальну концентрацію поселень, щільність сільських поселень за типами і т.і.); 
екологічної політики (використання індикаторів, диференційованих за структурою «тиск – стан – реакція»); 
розширення доступу до землі і природних ресурсів (кадастри природних ресурсів); політики по відношенню 
до окремих проблемних груп сільського населення (показники диференціації сільських поселень); 
регіональної диференціації політики розвитку інфраструктури аграрного сектору (динаміка показників, що 
характеризують регіони за типами і підтипами). 

Місцеві індикатори стійкого розвитку аграрного сектору пропонується формувати на основі 
структури «тема – індикатор», що передбачає облік регіонів за характеристиками розвитку аграрного 
сектору. Так, доцільно виділяти наступні типи регіонів: 

1) регіони з переважно аграрною спеціалізацією, сприятливими природними і соціальними умовами 
розвитку (Херсонська, Вінницька, Миколаївська, Житомирська області тощо); 

2) регіони з поліфункціональною аграрною економікою і сільським господарством приміського 
типу, сприятливими соціальними умовами розвитку (Київська, Львівська, Одеська, Дніпропетровська, 
Харківська області тощо); 

3) регіони з несприятливими соціальними умовами розвитку і великими зонами соціально-
економічної депресії (Донецька та Луганська області тощо); 

В ході розробки місцевих програм розвитку інфраструктури аграрного сектору необхідно 
формувати єдину систему з групи соціальних, економічних та екологічних індикаторів, але з заданими 
«коридорними» значеннями, які залежать від типу сільської місцевості, розташованої в певній області чи 
регіоні.  

Даний підхід об'єктивно має бути застосований в умовах єдності проблем, що вирішуються на 
місцевому рівні, з метою забезпечення постійного розвитку сільського господарства рис. 2.  
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Рис. 2. Індикатори стійкого розвитку для регіону першого типу  
 
Методично розробка ієрархічної системи індикаторів розвитку інфраструктури аграрного сектору 

на місцевому рівні зводиться до визначення підсистеми місцевих і локальних індикаторів на основі заданих 
значень ключових базових показників. В ієрархічній структурі кожному індикатору в залежності від умов і 
напрямів розвитку задається кількісна або якісна оцінка, що обумовлюється типом регіону і наявних 
агроформувань, а також вмістом індикатора. Згодом дані оцінки підлягають коригуванню та уточненню у 
міру досягнення поставлених цілей та виконання пріоритетних завдань. З використанням кількісних і 
якісних оцінок моделюються типові системи розвитку, які можуть бути рекомендовані до використання під 
час прогнозування і моніторингу соціально-економічного розвитку аграрного сектору. 

Локальні індикатори площ зайнятих аграрним виробництвом розробляються на основі деталізації 
напрямів стійкого розвитку, виявлених для кожного типу регіону (місцевості), до рівня конкретних цілей і 
завдань. В результаті формується структура «цілі – задачі – індикатор». Локальні індикатори дозволяють не 
тільки оцінити рівень досягнення цілей і виконання завдань у конкретних соціально-економічних умовах, 
але і виявити, наскільки розвиток сільської місцевості в цілому відповідає заданим параметрам стійкого 
розвитку на місцевому та державному рівнях, яка ефективність і результативність застосовуваних заходів 
щодо досягнення цільових індикаторів. 

Висновки 
Індикатори інфраструктури аграрного сектору є найважливішими показниками, що ілюструють 

рівень інфраструктурного розвитку галузі. За ними можна дослідити основні тенденції та динаміку розвитку 
інфраструктури аграрного сектору економіки. Саме індикатори відображають зміни на рівні розвитку її 
функціональних підрозділів. На основі запропонованих індикаторів можна сформувати систему моніторингу 
розвитку інфраструктури як на національному, так і місцевому рівні, що дасть змогу своєчасно виявити 
існуючі диспропорції. Стан інфраструктури аграрного сектору визначається шляхом аналізу такої системи 
індикаторів, які забезпечують комплексне сприйняття трансформацій та їх відповідність напрямам 
національної аграрної політики та продовольчої безпеки країни. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСНІ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ 
(ВИРОБНИЦТВО, ІННОВАЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЇ, ФІНАНСИ,  

ПЕРСОНАЛ, МАРКЕТИНГ, ЛОГІСТИКА) 
 

УДК 334.716 
В. В. СТАДНИК, В. М. ЙОХНА 

Хмельницький національний університет 

 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РИЗИКОЗАХИЩЕНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 
Окреслено пріоритети функціональних стратегій за етапами життєвого циклу підприємства. Сформовано методичні 

основи для дослідження можливості функціональних підсистем менеджменту забезпечувати ризикозахищеність та динамічну 
стійкість машинобудівних підприємств в процесі їх інноваційного розвитку. 

Ключові слова: функціональні стратегії, ризикозахищеність, інноваційний розвиток, підприємство. 
 

V. V. STADNYK, V. M. YOKHNA 
Khmelnytsky National University 

 
FUNCTIONAL STRATEGIES IN PROVISION OF RISK PROTECTION OF AN 

ENTERPRISE IN A PROCESS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
 
Priorities of functional strategies by the stages of lifecycle of an enterprise are outlined. The meaning of terms ‘risk 

protection’ and ‘dynamic stability’ is defined in a context of management of processes of innovative development of an enterprise. 
The advisability of achievement of risk protection in a process of functional strategies development is proven. Methodical basics for 
investigation of functional subsystems possibilities to provide risk protection and dynamic stability of machine-building enterprises in 
a process of their innovative development are formed. Using the method of expert evaluation the estimation of the level of risk 
protection of complex of machine-building enterprises in context of functional subsystems of management has been done. 

Keywords: functional strategies, risk safety, innovation development, enterprise. 
 
Постановка проблеми. Посилення конкуренції на традиційних для багатьох вітчизняних 

виробників ринках товарів і послуг робить надзвичайно актуальною проблему розвитку їх ринкових 
можливостей. Для промислових підприємств це залежить, передусім, від їх здатності своєчасно 
відгукуватися на нові вимоги і потреби цільових споживачів, а також прогнозувати появу потенційних 
потреб та шукати способи їх задоволення, залучаючи для цього відповідні ресурси та ефективно їх 
використовуючи. Це забезпечується цілеспрямованою і систематичною інноваційною діяльністю. З огляду 
на переважно високу ризикованість інновацій (і особливо – масштабних інноваційних проектів), важливим 
завданням менеджменту підприємства є підтримання його динамічної стійкості в ході реалізації проектів 
інноваційного розвитку.  

Аналіз останніх публікацій з теми дослідження. Дослідженням особливостей і закономірностей 
управління інноваційним розвитком підприємств у перехідній економіці займаються багато вітчизняних та 
російських науковців, зокрема, Т. Гринько [1], В. Ляшенко [2], Л. Мельник [3], Ю. Погорєлов [4], О. 
Раєвнєва [5], Л. Федулова [6] та ін. Ними досліджуються природа, напрями і джерела розвитку, його способи 
і спонукальні мотиви, пропонуються моделі управління їх розвитком тощо. Водночас залишається значне 
коло питань теоретико-методологічного характеру, пов’язаних з управлінням інноваційним розвитком 
машинобудівних підприємств, що потребує більш детального опрацювання. Зокрема, це стосується 
управління ризикозахищеністю та динамічною стійкістю підприємства. Ці питання у різних контекстах 
досліджувались багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями. Проте здебільшого йшлось про 
фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. Водночас поняття стійкості може розглядатись в 
ширшому розумінні – як статичному, так і динамічному – і її збереження особливо важливе для у процесі 
інноваційного розвитку підприємства. На нашу думку, шляхи їх вирішення доцільно розглядати у розрізі 
функціональних підсистем менеджменту, де формуються відповідні функціональні стратегії.  

Мета дослідження: сформувати методичну основу оцінки ризикозахищеності машинобудівних 
підприємств в процесі їх інноваційного розвитку і дослідити можливості функціональних підсистем 
менеджменту забезпечувати її шляхом формування відповідних функціональних стратегій.  

Викладення основного матеріалу. Згідно з системним підходом, функціональні елементи, які 
структурують управлінську діяльність за змістом, не просто функціонально випливають один з одного, а 
пов’язані між собою прямо чи опосередковано. Тому управління інноваційним розвитком підприємства є 
своєрідним мистецтвом узгодження інтересів інноваційної і поточної діяльності, потоком фінансових, 
матеріальних, інформаційних ресурсів, координування і регулювання операційної діяльності, знаходження 
компромісу між доходністю і ліквідністю, доходністю і ризиком втрати фінансової стійкості тощо.  

Реалізація підприємством будь-якої базової стратегії передбачає розроблення функціональних 
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стратегій: виробничої, маркетингової, кадрової, інвестиційної тощо. Функціональні стратегії конкретизують 
дії відділів і служб на рівні виробничих підрозділів підприємства, плануючи комплекс заходів для 
досягнення цілей підприємства в розрізі його корпоративної та ділової стратегій. Підприємство мусить 
розробляти стільки функціональних стратегій, скільки функцій менеджменту є провідними в реалізації 
стратегічних цілей і завдань. Зокрема, під час здійснення радикальних змін (інноваційний розвиток через 
технологічне оновлення) надзвичайно важлива взаємоузгоджена сукупність таких функціональних 
стратегій, як виробнича, фінансова, маркетингова, стратегія управління персоналом (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Пріоритети функціональних стратегій за етапами життєвого циклу підприємства 
Етапи життєвого циклу 

Стратегії 
Народження Зростання Зрілість Занепад Відродження 

Інноваційна 

Пошук 
перспективної 

підприємницької 
ідеї, яка лежатиме в 
основі створюваного 

бізнесу 

Інноваційна 
діяльність для 

розвитку продукту 
і ринку, 

формування 
ефективних бізнес-

процесів  

Інноваційна діяльність з 
метою вдосконалення 
бізнес-системи і бізнес-
процесів, формування 
нових бізнес-проектів 

Самозаспокоєння, 
ослаблення уваги 
до інновацій 

Пошук і 
реалізація 

інновацій, які 
сприятимуть 
відродженню 

бізнесу 

Маркетингова 

Розробка системи 
формування попиту; 

інвестування в 
рекламу 

Збільшення витрат 
на рекламу, пошук 
нових ринків збуту

Оптимізація витрат на 
рекламу, зміна 

рекламної політики 

Скорочення і 
ліквідація 

маркетингових 
програм 

Формування 
маркетингової 
стратегії під 
нову підпри-
ємницьку ідею

Виробнича 

Створення 
(переналаго-
джування) 
виробництва 

Розширення 
виробництва, 
введення нових 
виробничих 
потужностей  

Вдосконалення 
виробничих процесів 

Згортання виро-
бництва у межах 
неперспективних 
бізнес-процесів 

Пошук нових 
способів 

використання 
потужностей 

Управління 
персоналом 

Підбір і залучення 
персоналу, 

кількісний і якісний 
склад якого 

відповідає вимогам 
бізнес-проекту 

Підбір і залучення 
нових працівників, 

розвиток 
персоналу у 

контексті завдань 
зростання 

Підтримання балансу у 
віковій та професійній 
структурі персоналу; 
розвиток персоналу у 
контексті стратегії 

діяльності 

Скорочення 
персоналу 

Пошук 
ключових 
працівників, 
здатних 
вивести 

організацію із 
кризи 

Інвестиційно-
фінансова 

Визначення 
оптимального 

способу залучення 
капіталу для 

реалізації бізнес-
проекту 

Формування 
оптимальної 

структури капіталу 
у процесі 

розширеного 
відтворення  

Аналіз умов і 
обґрунтування 

доцільності реалізації 
нових напрямів 

діяльності; розробка 
субстратегій 
фінансування 

інноваційних проектів 
для забезпечення 

динамічної стійкості 
підприємства 

Згортання 
бізнесу, оцінка 

вартості 
майнового 

комплексу для 
продажу  

Визначення 
оптимального 

способу 
залучення 
капіталу для 
реалізації 

нового бізнес-
проекту 

 
Джерело: доповнено з урахуванням [7, с. 178]  
 
Кожна з цих функціональних стратегій вирішує свої завдання на певному етапі життєвого циклу 

підприємства, але вони взаємопов’язані та взаємообумовлені, завдяки чому можна якісно нарощувати його 
виробничий і ринковий потенціали. При цьому можливе досягнення синергічного ефекту за рахунок 
компліментарності конкурентних стратегій підприємства у розрізі здійснюваного бізнесу, а також завдяки 
тому, що працівники функціональних підсистем менеджменту підприємства проявляють професійну 
компетенцію при формуванні та взаємоузгодженості рішень за всіма видами діяльності і за всіма бізнес-
лініями. Цим досягається системність і комплексність менеджменту підприємства, його націленості на 
досягнення позитивних результатів у стратегічній перспективі. Для цього, як підкреслюють В. Верба та О. 
Гребешкова, необхідно використовувати ефективні управлінські технології [8].  

Здатність підприємства зберігати стійкість в процесі реалізації проектів інноваційного розвитку 
доцільно означити як динамічну стійкість. Зважаючи на те, що інноваційні проекти пов'язані з підвищеним 
ризиком, помилки менеджменту у визначенні сили впливу ризик-факторів можуть призвести до суттєвого 
зниження економічної стійкості та погіршення фінансового стану підприємства. Тому ризики проектів 
інноваційного розвитку під час їх ранжування та відбору необхідно оцінювати не в контексті їх абсолютної 
та порівняльної (між собою) величини, а співвідносно життєвого циклу підприємства – з урахуванням зони 
допустимого ризику. 

Таку здатність менеджменту підприємства адекватно оцінювати потенційні загрози ризик-факторів 
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при реалізації проектів інноваційного розвитку і мінімізувати їх негативний вплив, використовуючи 
зарезервовані ресурси, можна назвати ризикозахищеністю. Хоча даний термін є не новим у науковому 
вжитку, в літературних джерелах з питань ризикозахищеності підприємства він не співвідноситься з 
інноваційним розвитком і тлумачиться, наприклад, як «здатність системи ефективно протидіяти внутрішнім 
і зовнішнім загрозам, здатність адекватно і швидко змінювати свою внутрішню структуру відповідно до 
умов, що змінюються» [9]. 

Отже, ризикозахищеність є необхідною передумовою динамічної стійкості підприємства. Її 
термінологічним продовженням можна вважати ризикостійкість – здатність підприємства зберігати стійкість 
у процесі реалізації проектів із високим рівнем ризику (якими і є інноваційні проекти). Управління 
інноваційним розвитком з урахуванням ризикостійкості підприємства – це управління, спрямоване на 
вирішення протиріч у його бізнес-системі, які виникають внаслідок інноваційних змін, на їх компенсацію 
через побудову негативних зворотних зв'язків між керуючою і керованою системою. У цьому випадку 
траєкторія розвитку підприємства стає стійкою за допомогою цілеспрямованого управління «за 
збуреннями», а не тільки шляхом реалізації стабілізаційних заходів, спрямованих на усунення наслідків 
настання несприятливих подій. Доцільно зазначити, що за наявності достатнього рівня ризикозахищеності 
підприємство не просто рівноважно функціонує, мінімізуючи відхилення параметрів діяльності за певний 
період або зберігаючи здатність до систематичних планованих змін для підтримання ефективного 
функціонування у більш тривалому часовому відрізку, а здатне досягати запланованих цілей діяльності 
(розвитку) у стратегічній перспективі за мало прогнозованого перебігу подій у бізнес-середовищі. 

На необхідності врахування усієї множини факторів, що впливають на підприємство в ході 
реалізації проектів інноваційного розвитку звертають особливу увагу І.М. Підкамінний, В.С. Ціпуринда [10]. 
До їх висновків слід додати, що в основі ризикозахищеності і динамічної стійкості лежать основні принципи 
еволюції – збереження ідентичності підприємства як окремого, самостійного суб'єкта та його адаптації до 
зовнішнього середовища. Обидва принципи об’єктивуються у рішеннях керуючої системи, опираючись на 
масиви інформації, а отже мають не гентропійну природу. Їх ефективність визначається кількістю введеної 
інформації, спрямованої на зниження невизначеності поведінки системи. Тому можна сказати, що динамічна 
стійкість підприємства досягається обґрунтованими рішеннями щодо збільшення рівня його організованості, 
яка забезпечує більш раціональне використання ресурсів, зростання економічного потенціалу підприємства, 
розширення його стратегічної зони господарювання.  

Такі рішення приймаються у різних функціональних підсистемах підприємства. Вони мають бути 
взаємоузгодженими для того, щоб процеси інноваційних змін не спричиняли наслідків деструктивного 
характеру, не призводили до розбалансування діяльності керуючої підсистеми в розрізі здійснюваних 
функцій. Це стає можливим за належного обґрунтування усієї сукупності функціональних стратегій. На 
нашу думку, віднесення відповідальності за мінімізацію ризиків інноваційного розвитку на функціональні 
підсистеми менеджменту підприємства дасть змогу підвищити економічну віддачу від реалізації 
інноваційних проектів.  

Ймовірність настання ризиків за функціональними складовими стратегічного менеджменту за 
існуючих умов можна оцінити лише якісно. Оскільки якісна характеристика будь-якого явища (процесу, 
функції) для її подальшого використання при формуванні науково-методичних рекомендацій, що 
міститимуть кількісну складову, потребує також переведення у кількісну форму, то для роботи з експертами 
використали методичні підходи теорії нечітких множин. У число експертів включили менеджерів середньої 
ланки усіх досліджуваних підприємств, серед яких були і керівники різних функціональних служб. Для 
уникнення суб’єктивізму останніх щодо діяльності своїх підрозділів, їх оцінка доповнювалась оцінкою 
інших експертів; число експертів на кожному підприємстві було репрезентативним.  

Опитувальний лист містив низку згрупованих за належністю до сфер функціонального 
менеджменту запитань стосовно управління ризиками у відповідній функціональній сфері на конкретному 
підприємстві. Для полегшення роботи з респондентами питання ставились у формі, що передбачала варіанти 
відповідей. Диференціювання і розкид ймовірності настання ризику в зоні відповідальності 
функціонального менеджменту визначили у діапазоні «майже відсутній – високий». Для зручності 
опитування і наступного переведення лінгвістичних характеристик у кількісні вимірники використали 
п’ятибальну шкалу, за якої майже відсутній ризик оцінювався в 1 бал, а високий – у 5 балів.  

У анкеті для опитування основні чинники ризику згруповані за зонами функціональної 
відповідальності стратегічного менеджменту «маркетинг – процеси технологічних змін – стратегія роботи з 
персоналом – стратегія управління фінансами». Зважаючи на те, що вплив функціональних стратегій, які 
враховують відповідні чинники ризику для підприємств, що працюють на різних сегментах ринку і 
реалізують різні інноваційні стратегії, будуть мати різну силу, респондентам запропонували проранжувати 
групи факторів, присвоївши найбільш вагомій групі ранг 1. У табл. 2 надано опрацьовані результати 
проведеного опитування на сукупності машинобудівних підприємств Хмельницької області. Коефіцієнти 
конкордації визначались для кожного підприємства окремо, оскільки вони знаходяться на різних етапах 
життєвого циклу і реалізують різні інноваційні стратегії.  

Як видно із таблиці, майже всіх підприємствах респонденти присвоїли останній за важливістю ранг 
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стратегії управління персоналом. Більш детальний аналіз змісту ризиків цієї стратегії показав, що експерти 
загалом доволі впевнені в наявності необхідних компетенцій у ключового персоналу, проте висловлюють 
сумніви у валентності винагороди. Водночас ситуація на ринку праці є сприятливою саме для роботодавців і 
це спонукає вищий менеджмент підприємства до економії витрат на оплату праці, в тому числі – 
висококваліфікованих працівників. Тому майже всі підприємства із числа досліджуваних вдаються до 
традиційної для кризових умов стратегії роботи з персоналом – скорочення зайвих робочих місць у періоди 
спаду і набір у періоди підйому. Острах втратити робоче місце примушує працівників погоджуватися на 
роботу за таку винагороду, яку вони вважають не зовсім відповідною трудовому внеску. 

 
Таблиця 2 

Узагальнена оцінка здатності функціональних складових менеджменту досліджуваних 
машинобудівних підприємств мінімізувати основні чинники ризику реалізації стратегій  

інноваційного розвитку 
Підприємства 

Оцінка ризику за зонами 
відповідальності 

функціональних складових 
менеджменту 

ПАТ «Кам’янецьк-
Подільськ-
автоагрегат» 

ПАТ 
 «Темп» 

ДП «Но-
ватор» 

ПАТ «Укр-
електро- 
апарат» 

ТОВ «WIX-
FILTRON» 

ПАТ 
“Модуль” 

ДП «Красилів-
ський 

агрегатний 
завод» 

Стратегія управління маркетингом 
Рівень прояву ризиків, % 80,00 56,00 56,44 35,11 52,89 64,44 48,00 
Значущість функціональної 
стратегії для реалізації цілей 
інноваційного розвитку, ранг 

3 2 1 3 1 3 1  

Стратегія управління технологічними змінами 
Рівень прояву ризиків, % 53,00 38,67 43,67 33,00 29,67 33,00 44,67 
Значущість функціональної 
стратегії для реалізації цілей 
інноваційного розвитку, ранг 

2 3 3 2 2 2 3  

Стратегія управління розвитком персоналу 
Рівень прояву ризиків, % 62,67 44,00 35,33 41,33 47,33 47,33 38,67 
Значущість функціональної 
стратегії для реалізації цілей 
інноваційного розвитку, ранг 

4 4 4 4 4 4 4  

Стратегія управління фінансами 
Рівень прояву ризиків, % 67,67 56,00 57,33 47,67 73,00 71,67 60,33 
Значущість функціональної 
стратегії для реалізації цілей 
інноваційного розвитку, ранг 

1 1 2 1 3 1 2  

Стадія життєвого циклу, на 
якій перебуває підприємство 

Занепад  
Відрод-
ження 

Стабілізація Зростання Спад 
Відрод-
ження 

Тип використовуваної 
інноваційної стратегії 

Залежна Наступальна  Захисна 
Насту-
пальна 

Захисна 
Насту-
пальна  

  
Найвищу оцінку респондентів майже всіх підприємств отримала стратегія технологічних змін. 

Опитувані впевнені у тому, що залучені технології є достатньо гнучкими, надійними в експлуатації і 
здатними забезпечувати необхідні параметри якості. Більшість підприємств поставила стратегію 
технологічного оновлення на друге місце як таку, що значною мірою впливає на здатність підприємства 
реалізувати стратегію інноваційного розвитку.  

За рівнем ризикованості (тобто, низькою здатністю функціональних стратегій мінімізувати ризики 
інноваційного розвитку) на перших місцях знаходяться маркетингова і фінансова стратегії. Проте, якщо 
стратегічний маркетинг визнали найважливішою функціональною стратегією ті підприємства, що 
реалізують наступальну інноваційну стратегію і це цілком логічно, то здатність своїх функціональних служб 
мінімізувати ризики інноваційного розвитку були оцінені їх середнім менеджментом як доволі низькі – 
менше 50%. Водночас респонденти половини підприємств віднесли стратегічний маркетинг на третє місце 
(із чотирьох), вважаючи цю функцію менш важливою, ніж стратегія технологічних змін і управління 
фінансами. І майже всі з них реалізують захисну інноваційну стратегію. 

Висновки. Отже, проведені дослідження показали, що менеджмент вітчизняних підприємств здатен 
реально оцінювати ризики, з якими підприємства стикаються у ході реалізації проектів інноваційного 
розвитку. Водночас диференціювання впливу ризик-факторів за сферами функціонального менеджменту 
розширює можливості ефективного управління реалізацією інновацій шляхом розробки превентивних 
заходів для запобігання або мінімізації негативного впливу ризик-факторів на ці процеси. Конкретизація цих 
заходів за сферами відповідальності функціональних менеджерів і має бути предметом наступних 
досліджень. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
 
В статті досліджено технології та інструменти антикризового управління організацією. Визначено специфіку 

антикризового маркетингу; особливості диверсифікації, реструктуризації, реорганізації, реінжинірингу як активних методів 
реагування на зовнішні загрози. Досліджено інвестиційно-інноваційні стратегії фінансового оздоровлення 
неплатоспроможного підприємства та можливі джерела їх фінансування; технології антикризового управління персоналом 
організації. Проаналізовано доцільність використання контролінгу в антикризовому управлінні та виконання стрес-
тестування як інструменту моніторингу підприємств на предмет готовності протистояти кризовим явищам. Визначено зміст 
антикризової програми як комплексу заходів попередження, профілактики, подолання кризи, зниження рівня її негативних 
наслідків. 

Ключові слова: антикризове управління, фінансове оздоровлення, технології, інструменти. 
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Taras Shevchenko Kyiv National University2 

TECHNOLOGIES AND TOOLS OF CRISIS MANAGEMENT OF ORGANIZATION 
 
Key technologies and tools of crisis management organization was discussed in the article. Marketing strategies were 

grouped by stages of crisis management and developed recommendations on the feasibility of using these strategies at all stages. 
Procedures restructuring, reorganization and reengineering were investigated and identified the possibility of implementing in a 
crisis situation. Innovation and investment policy of the company discussed in detail the features and their applications in the 
context of limited financial resources were identified. Crisis Human Resources Management was defined priority in crisis 
management, the structure of the individual components of the administration system was formed, the anti-crisis activities of the 
team and its main objective - the development of anti-crisis program were defined, recommendations to its structure and the 
formation outlined. To improve the coordination of business processes and the effectiveness of management decisions on the 
strategic and operational problems in the crisis was proposed use the tools of operational and strategic controlling. 

Keywords: crisis management, financial recovery, technologies, tools. 
 
Вступ. Сучасний стан економіки України характеризується глибокою системною кризою. В процесі 

реформування вітчизняної економіки в значній мірі підвищується актуальність проблем антикризового 
управління. Це стосується як управління економікою країни в цілому, так і окремими підприємствами. 
Управління в умовах кризи – це особливий вид управління, який спрямований або на подолання уже 
існуючої кризи, або на її попередження. Жорстка конкуренція внутрішнього і зовнішнього середовищ 
створює такі умови, за яких менеджери суб’єктів господарювання вимушені приймати швидкі управлінські 
рішення, не завжди достатньо обґрунтовані та часто підвищеного ризику, що призводить до помилок в 
управлінні, негативних наслідків у діяльності та, як наслідок, до кризи. Особливістю антикризового 
управління є те, що воно суттєво відрізняється від традиційних методів управління, має свою специфіку, 
потребує спеціальних знань. Порівняння цих двох видів управління показало істотні відмінності, що 
стосуються умов діяльності та середовища управління; цілей діяльності та організації ресурсів для їх 
досягнення; методів рішення управлінських проблем; характеру управлінської інформації; підходів до 
формування організаційних структур управління; системи мотивації, стилю управління тощо. Як зазначають 
автори роботи [1], головна проблема вітчизняного бізнесу у сфері антикризового управління – це звичка 
дивитися на проблему однобоко, під тією точкою зору, до якої звикли і яка простіша. Завдання підвищення 
прибутку підприємства, наприклад, в більшості випадків вирішується шляхом підвищення ціни на готову 
продукцію. Просто, зрозуміло, швидко. У інших випадках вибір стосується скорочення витрат, причому 
найбільш простих і зрозумілих: заробітна плата, скорочення маркетингових витрат тощо. Саме тому автори 
статті вважають доцільним виконання систематизації знань, що стосуються технологій та інструментів 
антикризового управління.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед наукових праць, в яких досліджуються 
проблеми антикризового управління в цілому, окремі його інструменти та аспекти зокрема, необхідно 
виділити дослідження таких зарубіжних вчених, як E. Aльтмана, В. Вінцента, Л. Брантона, І. Дональда, В. 
Бівера. З питань антикризового управління підприємствами, банкрутства, санації і фінансової 
реструктуризації та їх впливу на сучасний розвиток підприємств української економіки надруковано цілу 
низку науково-теоретичних досліджень вітчизняних вчених-економістів, а саме І.П. Булєєва, Н.Е. 
Брюховецької, А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, Л.О. Лігоненко, Л.С. Ситник, О.О. Терещенко, А.М. 
Чернявського. Існуючі теоретичні розробки та підходи до вирішення цієї проблеми охоплюють лише окремі 
аспекти антикризового управління підприємствами, залишається актуальною потреба в комплексному 
дослідженні технологій та інструментів антикризового управління організацією.  
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Виклад основного матеріалу. Криза в економіці країни або на окремо взятому підприємстві – це 
наслідок помилок його менеджменту. Лі Яккока зазначає: «…якщо справи в компанії йдуть погано, цьому є 
лише три причини. Перша – це погане керівництво, друга – це погане керівництво, третя – це погане 
керівництво». 

Як показують дослідження теоретичних напрацювань науковців, що займаються проблемами 
антикризового управління, до основних складових, що визначають його технології та інструменти, можна 
віднести маркетингове антикризове управління; інноваційно-інвестиційне антикризове управління; 
антикризове управління персоналом тощо. Технології антикризового управління можуть бути використанні 
для розробки антикризової програми, а елементи антикризового управління – реалізовані на підприємстві 
шляхом впровадження інструментів стратегічного та оперативного контролінгу. Розглянемо детальніше ці 
процеси. 

Важливою умовою ефективного функціонування внутрішнього фінансово-економічного механізму 
підприємства в період кризи є збереження швидкості обороту обігових коштів, оскільки саме це з часом 
допомагає покращувати значення показників рентабельності. Прискорення оборотності рятує підприємство, 
коли неможливо терміново збільшити значення таких показників, як ціна або обсяг реалізації, і при цьому, 
під тиском зовнішнього середовища, знижується рентабельність операційної діяльності. Швидкість такого 
обороту має забезпечувати антикризовий маркетинг. 

Антикризовий маркетинг є комплексною системою організації виробництва й збуту товарів, що 
орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі вивчення та 
прогнозування ринку. Іншими словами це діяльність, що перетворює потреби покупців в доходи організації, 
коли вона спроможна давати споживачу на ринку те, що йому потрібно, за допустимою ціною, в потрібній 
кількості та якості, в потрібний час й в потрібному місці. За таких умов створюються передумови для 
фінансової стабілізації організації та повернення її в нормально функціонуючий суб’єкт господарювання. 
Саме тому, в умовах погіршання економічного стану організації, функція маркетингу стає пріоритетною у її 
діяльності.  

Ключовою функцією антикризового маркетингу є моніторинг зовнішнього середовища організації 
для ідентифікації сигналів, що свідчать про загрозу погіршання стану організації на ринку, втрату 
конкурентоспроможності, зниження платоспроможності й керованості (чи навпаки, про можливості 
позитивних змін, що з’являються в окремих сферах діяльності). Побудова і організація виконання функцій 
маркетингу залежить від розмірів організації, специфіки виробництва, різноманіття продукції (або послуг), 
що нею виробляється, її споживчих якостей, особливостей ринків, на яких оперує організація та інших 
факторів. Головним в антикризовому управлінні, що використовують маркетингові менеджери, має бути 
обґрунтований вибір маркетингових стратегій, відповідність їх поставленим цілям та реальним 
можливостям організації (ресурсного, інноваційного, кадрового потенціалу). Широко має 
використовуватись активний і пасивний маркетинг, проведення різноманітних форумів, опитування 
широких верств населення, особисте спілкування з потенційними клієнтами.  

На рисунку 1 згруповані маркетингові стратегії за стадіями (етапами) антикризового управління.  
  

 

Передкризове управління

«Позиційний захист» - полягає у захисті ринкової частки, завойованих ринків збуту 
«Фланговий захист» - передбачає оборону «слабких місць» 
«Мобільний захист» - передбачає вихід на інші товарні та територіальні ринки 
збуту (стратегія розвитку ринку, стратегія диференціації)

Кризове управління 

Стратегія «відступу» - характеризується послабленням активності 
Стратегії диверсифікації (концентрична, горизонтальна) 
Малобюджетні стратегії за комплексом маркетингу

Післякризове управління

Стратегія розвитку ринку – передбачає збут існуючого товару новим покупцям на 
нових ринках 
Стратегія розвитку товару – впровадження нового або модифікованого товару 
існуючим споживачам на наявних сегментах ринку 
Стратегія глибокого проникнення на ринок – спрямована на розширення збуту 
існуючого товару існуючим споживачам на наявному ринку

 
Рис. 1. Маркетингові стратегії за стадією (етапом) антикризового управління 

 
У передкризовій стадії розвитку менеджменту перевага має надаватись дослідженню факторів, що 

запобігають кризовим ситуаціям, розробці стратегічних бізнес-планів з маркетингу, програмно-цільовим і 
корпоративним структурам, мотивації кінцевих результатів, контролю факторів ризику. Все це разом 
дозволяє швидше і оперативніше реагувати на зміну ситуації на ринку, уникати можливих втрат та 
негативних наслідків. 
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Завданнями маркетингу, в умовах фінансової нестабільності організації, є: забезпечення 
регулярності, швидкості та якості поставок; одержання повторних замовлень; пошук довгострокових 
контрактів; використання активних каналів збуту; спроможність задоволення потреб різних груп 
споживачів. Тобто для організацій, що знаходяться в кризовому стані, під час вирішення проблем на 
початковому етапі краще використовувати оперативний маркетинг, оскільки позитивний результат 
необхідно одержати в короткостроковому періоді часу. 

У після кризовому управлінні пріоритет має надаватись стратегіям, що спрямовані на відновлення 
виробництва та докризової системи менеджменту. З цією метою необхідне налагоджене зберігання та 
формування нової інформації про ринок, його дослідження, розробка та пропозиція товарів і послуг, а також 
про організацію їх збуту. 

Надзвичайно важливим в успішній антикризовій маркетинговій діяльності є вибір вірної політики 
ціноутворення на продукцію або послуги. Встановлення ціни на продукцію залежить від багатьох чинників, 
що пов’язані зі станом організації, ринковою кон’юнктурою та цілями, які є пріоритетними в цей період. 
Основними положеннями, на яких має базуватись процес ціноутворення в кризових умовах господарювання 
організації, є такі: встановлення мінімально можливих цін на продукцію для забезпечення виживання 
організації, але які мають повністю покривати витрати на її виготовлення і збут та включати мінімальний 
прибуток; враховувати зміни попиту залежно від зміни ціни; враховувати ціни на продукцію конкурентів та 
її обсяг на ринку; використовувати стратегії зниження ціни основної продукції, підвищуючи ціну на запасні 
частини або обслуговування товару, тим самим забезпечуючи рентабельність виробництва.  

В умовах кризи необхідно використовувати і диверсифікацію як активний метод, що реагує на 
зовнішні загрози. Впровадження стратегій диверсифікації дозволить підприємствам створювати принципово 
нові товари та послуги на базі використання прогресивних технологій, розвивати нові напрямки 
підприємництва, підвищувати якісні характеристики продукції, що виробляється, активізувати свою 
політику на ринку, що в сукупності буде спрямоване на оздоровлення підприємства, забезпечення його 
стабільності й розвитку [2]. 

Надзвичайно важливим в антикризовому управлінні підприємством є уміле та обґрунтоване 
використання процедур реструктуризації, реорганізації та. реінжинірингу. 

Реструктуризація має спрямовуватись переважно на подолання причин стратегічної кризи та кризи 
прибутковості. Підприємству варто використовувати даний метод тоді, коли існуюча система управління 
неспроможна забезпечити ефективне управління розвитком усіх напрямків діяльності одночасно. 

Реструктуризаційна модель, на думку авторів, має включати такі напрямки: внутрішній розвиток, 
дискретний ресурсний обмін, міжорганізаційні альянси, приватизацію підприємств. Реструктуризаційна 
схема може включати такі етапи з альтернативними напрямками зміни структури [3]: 

- вибір стратегії розвитку (структура виробничої програми, структура ринків збуту); 
- вибір тактики (структура доходів та витрат); 
- внутрішні організаційні зміни (організаційна структура, структура персоналу, виробнича 

структура, інформаційна структура); 
- купівля-продаж структурних підрозділів (структура активів); 
- зміна структури капіталу (структура залученого капіталу, структура капіталу); 
- об’єднання з іншими структурами, кожне з яких повинно призводити до росту вартості суб’єкта 

господарювання та до зростання його інвестиційної привабливості. 
Вибір тієї чи іншої альтернативи проведення кожного етапу реструктуризації доцільно виконувати 

на підставі побудови «дерева рішень» та ймовірнісної оцінки успішності завершення етапу. Критерієм 
оптимізації може виступати приріст вартості суб’єктів господарювання. Світовий досвід підтверджує також 
необхідність реформування спочатку системи управління підприємством, наприклад, система 
організаційних заходів щодо її реформування може складатись з трьох блоків: структурні зміни, системні 
зміни, реформа корпоративної культури на основі впровадження системи корпоративної соціальної 
відповідальності. Це може бути виконано за допомогою реорганізації, тобто комплексу заходів, 
спрямованих на повну або часткову заміну власників корпоративних прав підприємства, зміну 
організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідацію окремих (збиткових) структурних підрозділів 
або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, 
коштів, прав та обов’язків правонаступником. 

Використання реінжинірингу в кризових умовах має бути обмеженим. Зважаючи на те, 
реінжиніринг передбачає фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів 
з метою досягнення істотного результату. Цей інструмент краще використовувати в антикризовому 
управлінні тоді, коли є потреба здійснити серйозний прорив. Часткові поліпшення вимагають зваженого 
підходу; істотні ж – досягаються тільки шляхом рішучого відсікання усього старого і заміни його на нове й 
прогресивне, що і забезпечує реінжиніринг. 

Однією з найважливіших в антикризовому управлінні є продумана та виважена інноваційно-
інвестиційна політика, так як в умовах кризи підприємства досить часто обмежені у фінансових ресурсах. 
Інноваційна політика організації є формою стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здійснення 
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інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та 
оптимальне використання наявного виробничого потенціалу. Розробка інвестиційно-інноваційної стратегії 
фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства буде стосуватись трьох основних напрямів 
прийняття рішень, а саме [4]:  

− ефективної виробничої діяльності, що базується на оптимальному використанні виробничих 
ресурсів; 

− ефективного фінансування, що передбачає вибір та обережне використання джерел фінансування; 
− ефективного інвестування, що базується на розрахунку та оцінці інвестиційних рішень.  
Ефективна виробнича діяльність передбачає детальний аналіз ринкової ситуації і допустимого 

обсягу продажу, ціни реалізації товару, величини постійних та змінних витрат. Ефективне фінансування 
ґрунтується на аналізі структури власного капіталу і дивідендів залученого капіталу, позичкового капіталу, 
вартості обслуговування довгострокової заборгованості та прибутку від виробничої діяльності й можливості 
капіталізації прибутку. Ефективне інвестування базується на аналізі інвестиційної бази, оцінці нових 
інвестицій і можливих вилучень вкладень. Для підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому стані, 
інвестиційні рішення мають оцінюватись за такими критеріями: максимізація прибутку з врахуванням 
ризиків, що пов’язані з виконанням інвестицій, майбутня структура активів й пасивів.  

Вибір шляхів найбільш ефективної реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії має бути тісно 
пов’язаний з формуванням напрямків її ресурсного забезпечення. Систему ресурсного забезпечення цієї 
стратегії краще формувати за кількома напрямками. Один із них – створення достатніх для реалізації 
стратегії інвестиційних ресурсів. Цей напрямок пов’язаний із пошуком нових джерел фінансування, 
визначенням нових фінансових інструментів, що дозволяють вирішувати ключові фінансові проблеми 
підприємства (прибутковість, платоспроможність, стійкість). Інші напрямки в системі ресурсного 
забезпечення інноваційно-інвестиційної стратегії мають бути пов’язані з питаннями матеріально-технічного 
постачання, інформаційного забезпечення, врахуванням особливостей психологічного сприйняття інновацій 
тощо.  

Джерелами фінансування інноваційно-інвестиційного процесу в процесі виконання антикризового 
управління можуть бути: 

- власні фінансові засоби (прибуток, амортизаційні відрахування, суми, виплачувані страховими 
органами у вигляді відшкодування збитку тощо); 

- продаж основних фондів, земельних ділянок й інших видів активів; 
- залучені засоби від продажу акцій, засоби, виділені фінансово-промисловими групами на 

безоплатній основі, благодійні й інші внески; 
- асигнування з державного бюджету, бюджетів регіонів і місцевих бюджетів; 
- іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої участі в статутному капіталі спільних 

підприємств, а також у формі прямих вкладень (у грошовій формі) міжнародних організацій і фінансових 
інститутів, держав, підприємств різних форм власності та приватних осіб; 

- різні форми позикових засобів, у тому числі кредити, надані державою на зворотній основі, 
кредити іноземних інвесторів, облігаційні позики, векселі, кредити банків та інших інституціональних 
інвесторів. 

Щоб розробляти та реалізувати на кризових підприємствах ефективну маркетингову та інноваційно-
інвестиційну політику, необхідно проводити належне антикризове управління персоналом, що передбачає 
формування, на відповідних принципах, системи антикризового управління персоналом; раціональну 
кадрову політику в умовах системної кризи; формування антикризової команди та визначення основних 
напрямів діяльності; антистресову підготовку персоналу.  

Управління персоналом успішного підприємства значно відрізняється від управління персоналом 
підприємства, що знаходиться в кризових умовах. Антикризове управління персоналом допускає поряд із 
традиційною організацією роботи з персоналом (планування, добір, підбір, розміщення тощо), ще й 
сукупність факторів соціально-психологічного, морального характеру – демократичний стиль управління, 
турботливе відношення до людини, врахування її індивідуальних особливостей та інше. 

Значні зміни, наявність кризової ситуації в соціальній, економічній, політичній, духовній сферах 
сучасності одночасно як розширюють можливості, так і створюють серйозні обмеження для кожної людини, 
стабільності її існування і росту. Гнучке управління персоналом у таких умовах покликане врахувати цілий 
спектр питань адаптації працівника до зовнішніх й внутрішніх умов функціонування і розвитку організації. 
Особлива увага повинна приділятися аналізу мотиваційних установок, умінню їх формувати і спрямовувати 
діяльність персоналу відповідно до швидко мінливих завдань, що стоять і з'являються в організації. Сюди 
також варто віднести проблеми взаємодії керівників організації з профспілками і службами зайнятості, 
забезпечення безпеки персоналу, розробку принципово нових підходів до пріоритету цінностей. 

Структура окремих складових системи антикризового управління персоналом організації, що 
розроблена авторами з використанням [4] наведена на рис. 2. В ній відображені типи кадрової політики, 
фази мобілізації кадрового потенціалу та методи подолання опору змінам, що доцільно використовувати для 
управління персоналом в кризових умовах господарювання.  
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підприємства

 
Рис. 2. Структура окремих складових системи антикризового управління персоналом організації  

 
Для реалізації ефективного антикризового управління персоналом на підприємстві може бути 

створена тимчасова спеціальна антикризова група з працівників цього підприємства, яку доцільно виділити 
в окрему структурну одиницю або надати їй статус консультативного органу при апараті управління 
організацією. Структура цієї групи може бути різною; один із варіантів може бути такий: керівник 
антикризової групи, юрисконсульт, бухгалтер, аналітик, фахівець з оцінки бізнесу і нерухомості, фахівець з 
фінансів, фахівець з маркетингу, фахівець з управління персоналом, психолог, фахівець з економічної 
безпеки. Критеріями добору членів антикризової групи є: висока професійність, стійкість до стресів, досвід 
практичної роботи, характер освіти, соціально-психологічна спрямованість особистості тощо. Після виходу 
підприємства з кризи антикризова група може бути розформована.  

Стратегічним завданням управління персоналом в умовах кризи є психологічна та антистресова 
підготовка, комунікабельність і готовність працювати спільно в неординарних, критичних умовах, 
пов'язаних із підвищеними нервовими, фізичними навантаженнями, коли авторитет, гроші, сила і закон 
можуть втратити те значення, що вони мали в звичайних умовах. У кризовій ситуації відбувається 
перерозподіл функцій керівництва з контрольних обов'язків на координаційні, котрі, якщо змушують 
обставини, набувають форми твердого адміністрування. Управління тут вимагає рішучих змін, коли всі 
кроки в потрібному напрямку розписані буквально по днях і годинах. 

Після розробки та впровадження раціональної кадрової політики підприємства, що працює в умовах 
кризи, необхідно визначити основні напрямки діяльності антикризової команди, яка є спеціально створеною 
групою професійних фахівців для роботи над проектом по виведенню підприємства з кризи та рішення 
неординарних, а часто екстремальних задач. З загальних антикризових заходів можна відзначити такі: 
скорочення штату; заморожування усіх венчурних проектів; скорочення представницьких витрат; різке 
скорочення демократичних процедур в управлінні, колегіальних рішень, нарад, погоджень; перехід на 
швидкі, "єдині" механізми прийняття рішень. 

Найважливішим завданням антикризової команди має бути розробка, впровадження та виконання 
антикризової програми підприємства, що забезпечить вихід його з кризової ситуації. Лігоненко Л.О. у 
роботі [5] дає визначення антикризової програми, як «спеціальним чином підготовлений внутрішній 
документ, у якому систематизовано викладається перелік основних заходів, що планується здійснити в 
межах підприємства, його структурних підрозділів та функціональних служб для досягнення поставленої 
мети – виведення підприємства з кризового стану». Цільова антикризова програма має бути призначена для 
вирішення певного переліку проблем та бути інструментом реалізації цілей розвитку підприємства й 
забезпечення його існування у довгостроковій перспективі. Антикризову програму краще розробляти в 
цілому по підприємству, але, за потреби, можуть розроблятись антикризові підпрограми для окремих 
підрозділів та функціональних служб підприємства. 

Розробка та впровадження програми має важливе значення, оскільки дозволяє в комплексі вирішити 
низку складних завдань, що відносяться до різних функціональних сфер: збуту продукції, фінансів, 
персоналу, операційної системи, системи управління тощо. Це має бути координуючий, адресний документ, 
котрий являє собою сукупність економічно та науково обґрунтованих заходів, що зорієнтовані на 
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запобігання, подолання кризових явищ різного типу, взаємопов'язаних за термінами, місцями виконання, а 
також забезпечені необхідними ресурсами. В основу цільової антикризової програми має бути покладено 
відповідний антикризовий «стратегічний набір», що орієнтований на розробку та балансування стратегій 
диверсифікації джерел постачання, фінансової реструктуризації та коригування «портфелю», подолання 
локальних криз в окремих функціональних сферах підприємства. Для забезпечення виконання антикризової 
стратегії необхідно розробляти систему функціональних стратегій, у яких конкретизується загальний зміст 
керованого виходу підприємства з кризи та ліквідації її наслідків. Значимість окремих функціональних 
стратегій залежатиме від причин кризи. Безпосередній зміст антикризової програми – це має бути комплекс 
послідовно здійснюваних заходів попередження, профілактики, подолання кризи, зниження рівня її 
негативних наслідків. Одним із варіантів структури антикризової програми може бути такий: підсумки 
результатів аналізу та діагности діяльності підприємства; формування основних завдань та існуючих 
обмежень; формулювання першочергових антикризових заходів; визначення та розвиток пріоритетних 
областей розвитку; визначення взаємозв’язку між напрямами (проектами); вибір методів управління 
програмою. Розробка антикризової програми передбачає проведення великого обсягу дослідницько-
аналітичної і планової роботи, а також організаційно-економічного та соціального забезпечення. 

Передувати розробленню антикризової програм може проведення стрес-тестування, що 
розглядається нами як моніторинг підприємства на предмет готовності протистояти ним кризовим явищам. 
Стрес-тестування є інструментом перспективного аналізу фінансової системи підприємства, оскільки його 
завдання – оцінити наслідки можливих макроекономічних подій, імовірність яких точно не відома і тому 
вони не можуть бути враховані при моделюванні ситуацій. 

Фахівці МВФ визначають стрес-тестування як «метод оцінки чутливості підприємства до суттєвих 
змін макроекономічних показників або до виняткових, але можливих подій». Незважаючи на те, що метод 
був розроблений ще в 1990-х роках, єдиного підходу до побудови моделі тестування немає. Існуючі на 
сьогодні методи, які широко застосовуються на практиці, поділяють на три основні групи [6]: 

1) Тести чутливості – застосовуються переважно для оцінки значних зрушень у фінансових змінних 
та їх впливу на вартість портфелів, ліквідність, відсоткові ставки тощо без конкретизації причин таких 
зрушень. 

2) Тести сценаріїв – використовуються переважно для стратегічної оцінки комплексних явищ та 
показників. З цією метою ризик-менеджери визначають головні чинники, котрі впливають на якість та 
динаміку портфеля, а потім розробляють сценарії, в яких зазначені фактори в різних комбінаціях піддають 
стресовим оцінкам. 

3) Тести екстремальних величин (сценарії максимальних втрат або максимального шоку) – 
базуються на оцінці реалізації найгіршого варіанта розгортання подій чи комбінації факторів ризику, 
внаслідок чого підприємство може понести максимальні збитки. 

Таке тестування може бути дуже корисним для забезпечення умов розроблення об’єктивної та 
реальної антикризової програми, що може бути практично реалізована на підприємстві. 

В процесі розробки антикризової програми особливого значення набуває також проблема 
підвищення координованості бізнес-процесів підприємства та ефективності прийняття управлінських 
рішень для вирішення стратегічних та оперативних задач. Саме провадження контролінгу на підприємстві 
дозволяє кардинально поліпшити обґрунтованість управлінських рішень та підвищити якість антикризового 
управління підприємством. В умовах фінансової нестабільності, гострої конкуренції, зниження ефективності 
діяльності застосування контролінгу як цілісної системи може стати реальною конкурентною перевагою 
підприємства. 

Основою контролінгу як концепції антикризового управління підприємством є вихід його із зони 
збиткової діяльності та забезпечення успішного функціонування за рахунок: 

– переорієнтації на ефективну роботу підприємства в довгостроковій перспективі;  
– структуризації процесу управління та виділення циклів управління для забезпечення ітеративності 

процесів планування, контролю виконання планів та прийняття коригуючих рішень; 
– створення інформаційної системи, що буде адекватною задачам цільового управління 

підприємством;  
– підтримки різноманітних функцій виконавців операцій; 
– формування організаційної структури, орієнтованої на сприяння досягнення стратегічних та 

оперативних цілей підприємства; 
– координації дій всіх підрозділів підприємства для досягнення його цілей; 
- забезпечення необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень шляхом інтеграції 

процесів збору, обробки, підготовки, аналізу, інтерпретації інформації; 
- надання інформації для управління трудовими і фінансовими ресурсами; 
- забезпечення виживання підприємства на рівнях стратегічного і тактичного управління; 
- сприяння оптимізації залежності "виручка – витрати – прибуток". 
Оскільки сучасна теорія управління виділяє стратегічні та оперативні цілі діяльності підприємства, 

відповідно оперативний та стратегічний контролінг є взаємодоповнюючими та взаємозалежними системами. 
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Узагальнюючі характеристики стратегічного та оперативного контролінгу наведені в таблиці 1, складеній на 
основі аналізу досліджень, представлених у вітчизняних та зарубіжних працях [4, 7–9].  

 
Таблиця 1 

Характеристика оперативного та стратегічного контролінгу за ознаками  
Види контролінгу та характеристика ознак  

Ознаки, що характеризуються 
Стратегічний  Оперативний  

Цілі Забезпечення виживання, проведення 
антикризової політики, недопущення 
виникнення банкрутства, спрямованість на 
потенціал успіху 

Забезпечення прибутковості і  ліквідності підприємства  

 Рівень управління 
підприємством 

Рівень вищого керівництва Основний акцент робиться на середній ланці 
управління  

Орієнтація системи 
управління 

Зовнішнє та внутрішнє середовище 
підприємства 

Економічна ефективність, рентабельність діяльності та 
ліквідність підприємства 

Вид проблем, які 
вирішуються 

Більшість проблем є неструктурованими Більшість проблем є добре структурованими 

Рівень невизначеності Високий Відносно низький 
Ступінь деталізації планів Невисока Висока 
Міра охоплення процесів 
системою планування і 
контролю  

Концентрація на окремих важливих напрямах Система планування і контролю охоплює та інтегрує 
всі функціональні сфери діяльності підприємства 

Контрольовані показники 
 

Вартість підприємства 
Конкурентоздатність 
Ефективність інвестиційних проектів 

Прибуток 
Показники ліквідності 
Показники рентабельності 

Часовий горизонт аналізу 
показників 

Показники управління повинні бути 
динамічними та перспективними, спів 
ставними за стратегічний період 

Аналізуються дані впродовж одного року 

Деталізація аналізу Аналіз проводиться за основними 
показниками в цілому по підприємству  

Здійснюється аналіз великої сукупності показників, які 
містять дані по підприємству в цілому та по окремих 
його підрозділах 

Основні задачі, що 
розв’язуються  

- Участь у формуванні кількісних та якісних 
цілей підприємства 
- Методологічна та інформаційна підтримка 
процесу стратегічного планування 
- Визначення критичних зовнішніх та 
внутрішніх умов, що лежать в основі 
стратегічних планів 
- Визначення „вузьких” та „слабких” місць в 
межах стратегічного управління 
- Визначення основних контрольних 
показників у відповідності до встановлених 
стратегічних цілей 
- Порівняння планових та фактичних значень 
стратегічних контрольних показників з метою 
виявлення та ліквідації причин відхилень 
- Аналіз показників економічної 
ефективності, особливо в межах інноваційно-
інвестиційної діяльності 

- Методологічна та інформаційна підтримка процесів 
оперативного планування та розробки бюджетів 
- Визначення „вузьких” та „слабких” місць в межах 
оперативного управління 
- Визначення сукупності підконтрольних показників 
відповідно до встановлених оперативних цілей 
- Порівняння планових та фактичних значень 
оперативних контрольних показників з метою 
виявлення причин та наслідків відхилень  
- Аналіз впливу відхилень на виконання оперативних 
планів 
- Створення систем інформації для прийняття 
поточних управлінських рішень 
- Розробка оперативних заходів щодо ліквідації 
негативних відхилень від плану 

  
За допомогою інструментів оперативного контролінгу менеджери антикризової групи одержують 

можливість приймати більш обґрунтовані рішення для досягнення встановлених антикризовою програмою 
цілей діяльності підприємства. До них відносяться АВС-аналіз; аналіз відхилень фактичних результатів від 
планових; аналіз обсягів замовлень; оптимізація обсягів замовлень при закупівлі; модель „витрати – обсяг – 
прибуток” (аналіз точки беззбитковості; метод розрахунку сум покриття (метод поділу витрат на постійні та 
змінні); аналіз виникаючих на підприємстві „вузьких місць”; методи розрахунку інвестицій; розрахунок 
виробничого результату у короткостроковому періоді; оптимізація розмірів партій продукції; комісійна 
винагорода торгових представників з урахуванням сум покриття; гуртки якості; аналіз знижок; аналіз 
областей збуту; функціонально-вартісний аналіз; бюджетування; бенчмаркінг; ХYZ-аналіз; експертні 
опитування та ін. 

Стратегічні інструменти контролінгу можна використовувати для виявлення і покращення 
майбутніх шансів та ризиків підприємства, тобто для пошуку, розширення та збереження потенціалу успіху. 
Інструментами стратегічного контролінгу, що можуть бути використані в антикризовому управлінні, є: 
крива досвіду; аналіз конкуренції; портфельний аналіз; аналіз потенціалу; крива життєвого циклу продукту; 
аналіз сильних та слабких сторін підприємства; стратегічні розриви; логістика; власне виробництво – 
поставка зі сторони; розробка сценаріїв та інші. 

Висновки. Таким чином, автори статті розглянули основні технології та інструменти антикризового 
управління організацією. Увагу було приділено маркетинговому антикризовому управлінню, згруповані 
маркетингові стратегії за стадіями антикризового управління та розроблені рекомендації щодо доцільності 
їх використання на всіх етапах. Розглянуто процедури реструктуризації, реорганізації та реінжинірингу й 
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можливість їх впровадження в кризовій ситуації. Детально розглянуто інноваційно-інвестиційну політику 
підприємства та визначені особливості її формування в умовах обмеженості фінансових ресурсів. 
Пріоритетним в антикризовому управлінні було визначено антикризове управління персоналом, сформована 
структура окремих складових цього управління, визначено напрями діяльності антикризової команди та її 
основне завдання – розробку антикризової програми, окреслено рекомендації до її формування та структури. 
Для підвищення координованості бізнес-процесів підприємства та ефективності прийняття управлінських 
рішень щодо вирішення стратегічних та оперативних завдань в умовах кризи запропоновано 
використовувати інструменти оперативного та стратегічного контролінгу. 
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Розглянуто сутність категорії «потік» й основні види логістичних потоків. У статті проведено аналіз наукових 

підходів до логістичних потоків. 
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CHARACTERISTICS OF FLOW PROCESSES IN THE LOGISTICS SYSTEM OF THE 

ENTERPRISE 
 
Reserve of effective management an enterprise is providing of harmonization of stream processes. The aim of writing of 

the article is consideration of basic types of logistic flows and generalization of them excellent features. The object of that or other 
flow allows to the scientists to distinguish: material, labour (skilled), service, information, energy and financial flows. Today there is 
no single well-defined species classification logistical flows. Most scientists believe that the concept of material flow is the key. This 
is because the informational, financial flows are subordinated. Labour flows should be seen as the other logistical flows. 
Consideration of proposed classifications and corresponding types of logistical flows will improve logistics management, will provide 
operation efficiency of logistics systems and will serve as a basis for successful development and maintaining the competitiveness of 
enterprises in a strategic perspective. 

Keywords: logistic system, flow, logistics flow, classification of logistics flows, financial flows, material flow, labour flow. 
 

Вступ 
Діяльність сучасних промислових підприємств характеризується складністю та динамічністю 

виробничо-господарських зв’язків, що відображається у потокових процесах. Резервом ефективного 
управління підприємством є забезпечення гармонізації потокових процесів з урахуванням впливу 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Досягти цього можна шляхом упровадження комплексного 
управління матеріальним та супутніми йому потоками на основі логістичного підходу. 

Новизна логістичного підходу до аналізу економічних систем полягає: по-перше, в переорієнтації та 
перенесенні центра уваги з деякого матеріального продукту на сам процес у формі потоку [1]; по-друге, в 
інтеграції в єдину систему процесів управління виробництвом, транспортно-складським господарством, 
запасами, фінансовим капіталом, персоналом, інформаційними потоками, які рахувались до недавнього часу 
економічно незалежними. Цінність цього підходу як метода організаційно-аналітичної оптимізації 
виробничо-комерційної діяльності полягає в практичному використанні формалізованих процедур опису 
потокових процесів в логістичній системі підприємства. У зв’язку з цим, актуальними є питання виділення 
видів та відмінних особливостей логістичних потоків. 

Концептуальні основи управління потоками в логістичних системах висвітлено в працях зарубіжних 
та вітчизняних науковців: Б.Анікіна, Д. Бауерсокса, А.Гаджинського, Д.Клосса, М. Кристофера, Р. Ларіної, 
Б.Миротина, Є.Крикавського, В.Николайчука, М. Окландера, В. Омельченка, Г. Плахути, О. Тридіда 
Л.Федулової, М. Чумаченка, І. Швець та ін. З позицій логістики основна увага науковців зосереджена на 
ключових видах потоків: матеріальних, супутніх їм інформаційних та фінансових. Деякі вчені також 
виділяють потоки трудові, енергетичні та інші потоки. Таке різноманіття поглядів пояснюється подальшим 
розвитком логістики як напрямку наукових досліджень – методологія логістики починає виходити за межі 
управління матеріальними потоками та застосовується в більш широкому аспекті. Аналіз опублікованих 
праць з даної проблематики дає підстави говорити про недостатнє наукове розкриття окремих питань щодо 
виділення та класифікації потокових процесів, а отже потребує подальших узагальнення та систематизації.  

Метою написання статті є розгляд основних видів логістичних потоків та узагальнення їх відмінних 
особливостей. 

Основна частина 
У теорії та практиці логістичних досліджень відомо багато різних концепцій, а звідси і визначень 

логістики, однак усі вони містять два основні загальні концептуальні положення логістики: 1) об'єктом 
логістики є певний потоковий процес і поєднання його компонентів; 2) дослідження охоплює певна 
системна цілісність, що включає всі вузли й елементи потокового процесу, а також деякі інші аспекти 
розгляду [2]. 

Логістична система – це складна організаційно завершена (структурована) економічна система, що 
складається з взаємозалежних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками 
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елементів – ланок, сукупність яких, межі і задачі функціонування об'єднані внутрішніми цілями організації 
бізнесу і (або) зовнішніми цілями [3]. Логістичною системою можуть виступати промислове підприємство, 
торговельне підприємство, підприємство послуг, об'єднання підприємств, інфраструктура міста, регіону, 
економіки, окремої країни чи групи країн. Метою функціонування будь-якої логістичної системи є 
забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у 
потрібний час для потрібного споживача з необхідними витратами. 

Ключовим поняттям логістики та об’єктом досліджень є потоки, пов’язані з економічною 
діяльністю (економічні потоки), відмітною особливістю яких є те що вони виникають в результаті свідомої, 
цілеспрямованої діяльності людей [9]. Кожний потік має такі параметри: початковий та кінцевий пункти; 
геометрія (траєкторія) шляху; довжина шляху; швидкість і час руху; проміжні пункти; інтенсивність руху. 
Серед всіє сукупності класифікаційних ознак можна виділити загальні та специфічні. До загальних можна 
віднести ознаки класифікації, притаманні всім видам економічних потоків [9], наприклад: за об’єктом 
потоку (матеріальні, фінансові, інформаційні, сервісні, потоки трудових ресурсів), стосовно логістичної 
системи (зовнішні, внутрішні), за напрямком руху (вхідні, вихідні), масштабом (масові, крупні, середні, 
мілкі), регулярністю (детерміновані, стохастичні), керованістю (керовані, некеровані) та ін.  

На основі проведеного дослідження наукових поглядів щодо виділення видів та відмінних 
особливостей логістичних потоків (потокових процесів) [1–17] (табл. 1) робимо висновок, що на сьогодні не 
існує єдиної чітко визначеної видової класифікації логістичних потоків.  

 
Таблиця 1 

Наукові погляди щодо виділення видів логістичних потоків 
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матеріальний + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
фінансовий       +  + + +   + +   +     
інформаційний +  + + + + +  + + + +  + + +  + +  ±  
сервісний       +   + +            
трудовий         + +  +   + +      + 
енергетичний                +       
правовий         +              
транспортний        +     +           

 
Під логістичним потоком розуміють сукупність (множину) поєднаних за певною ознакою об’єктів, 

що рухається в просторі та часі та адаптована до кількісних та якісних перетворень відповідно до дії на неї 
суб’єкта управління логістичною системою [8]. Об’єкт того чи іншого потоку дозволяє науковцям 
розрізняти: матеріальний, трудовий (кадровий), сервісний, інформаційний, енергетичний та фінансовий 
потоки. Зосередимо увагу на їх видах та особливостях (табл. 2). 

Дані табл. 1 та 2 свідчать про те, що одні науковці виділяють лише матеріальний потік, описуючи 
усі необхідні ресурси (сировину, компоненти, готова продукцію, інформацію, документацію, фінанси, 
трудові ресурси) як матеріали. 

Окландер М.А. дотримується думки, що поняття «інформаційний потік» у визначенні логістики 
можна використовувати за умовчанням, тобто мати на увазі, але не використовувати [11, с.36], оскільки 
управляти матеріальним потоком без управління інформаційним потоком неможливо. Даний підхід є 
спрощеним та відрізняється від традиційного підходу до визначення матеріального потоку, за якого 
ключовим поняттям у логістиці є матеріальний потік, а інші види потоків – інформаційні та фінансові – 
вважаються супутніми.  

Інша група науковців (А. Гаджинський, В. Дибська, Ю.М. Неруш, Ю.В. Пономарьова та А. 
Родніков) під логістичними потоками розуміють матеріальні та інформаційні потоки, не виділяючи 
фінансові потоки, хоча останні в більшості випадків є передумовою виникнення матеріальних потоків. 
Сергєєв В.І., Єсенькін Б.С. та Єловой Е.А. до числа об’єктів логістики відносять і потоки послуг. При цьому 
більшість науковців вважають, що поняття матеріального потоку є ключовим. Це зумовлено тим, що 
інформаційний, фінансовий потоки є підпорядкованими йому.  

Розширення об’єктної сфери логістики припустиме, коли до нового об’єкта можна застосувати ту ж 
методологію, методи, прийоми дослідження і менеджменту, що і до матеріального потоку [3, с.37]. Тому, 
праці [9, 14, 16, 17] дозволяють стверджувати, що трудові потоки повинні розглядатись на рівні з іншими 
логістичними потоками. 
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Таблиця 2 
Характеристика логістичних потоків 

 
Характеристика потоку Класифікація 

Матеріальний потік 
- це сукупність матеріальних ресурсів, що перебувають у стані руху, незавершеного виробництва й готової продукції, до яких застосовуються 
логістичні операції або функції і які пов'язані з фізичним переміщенням у просторі (навантаження, розвантаження, перевезення продукції, 
розукрупнення тощо) [4] 
- це вантажі, деталі, товарно-матеріальні цінності, до яких приєднані логістичні операції та які віднесені до часового інтервалу [6, с. 74]. 
Основні показники матеріального потоку –напруженість 
(інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, 
напівфабрикатів, готової продукції) і потужність (обсяги 
продукції, які переміщуються за одиницю часу) [ 12]. 
Параметри матеріальних потоків: номенклатура, асортимент і 
кількість продукції, габаритні характеристики, вагові 
характеристики, фізико-хімічні характеристики вантажу, 
характеристики тари, умови договорів закупівлі-продажу, умови 
транспортування і страхування, фінансові (вартісні) 
характеристики, умови виконання інших операцій фізичного 
розподілу, пов'язаних із переміщенням продукції [4]. 

- за відношенням до логістичної системи: внутрішні; зовнішні; вхідні; 
вихідні; 
- за ступенем деталізації: одиничний сукупний; 
- за натурально-речовинним складом: одноасортиментні; 
багатоасортиментні; 
- за кількістю вантажів, що утворюють потік: масові; великі; середні; 
дрібні; 
- за питомою вагою вантажів: легковагові; важковагові; 
- за сумісністю: сумісні; несумісні; 
- за консистенцію: тверді; рідкі; газоподібні [3, 5, 6]. 

Фінансовий потік 
- це направлений рух фінансових засобів, необхідних для забезпечення ефективного руху певного матеріального потоку, що циркулює як в 

логістичній системі, так і за її межами [3] 

Основні характеристики фінансового потоку – обсяг, вартість, 
час та напрямок. 

- за відношенням до логістичної системи: внутрішні; зовнішні; вхідні; 
вихідні;  
- за призначенням: сфери постачання; сфери збуту; інвестиційні; з 
матеріальних витрат в процесі виробництва; з відтворення робочої сили;  
- за способом переносу авансової вартості: потоки, що супутні основним 
фондам підприємства; потоки, що зумовлені рухом обігових коштів 
підприємства;  
- за формою розрахунків: готівкові (гривневі, валютні); інформаційно-
фінансові;  
- за видами господарських зв’язків: горизонтальні; вертикальні; 
- за джерелом отримання: власні; запозичені;  
- за напрямком руху: співпадають з матеріальним потоком; мають 
зворотній напрямок [3, 5]. 

Інформаційний потік  
- це сукупність повідомлень (чисел, фактів, різних даних та зведень), що циркулюють в логістичній системі, між логістичною системою та 

зовнішнім середовищем, необхідних для управління та контролю логістичних операцій [5]. 

  
Може існувати у вигляді паперових та електронних документів 
[5]. 
Показники та характеристики інформаційних потоків: 
номенклатура повідомлень, типи даних, документів, масивів; 
інтенсивність та швидкість передачі даних; спеціальні 
характеристики (пропускна здатність інформаційних каналів, 
захист від не санкціонованого дocтупу, перешкодозахищеність та 
ін.) [3]. 
 
 

- за відношенням до логістичних систем: внутрішні; зовнішні; 
горизонтальні і вертикальні; вхідні і вихідні;  
- за видом носія інформації: паперові; електронні;  
- за відношенням до логістичних функцій: елементарні; комплексні; 
ключові; базисні;  
- за періодичністю надання інформації: регулярні; періодичні; оперативні;  
- за призначенням: директивні; нормативно-довідкові; обліково- 
аналітичні; допоміжні;  
- за ступенем відкритості і значимості: відкриті; закриті; комерційні; 
секретні; прості; рекомендовані;  
- за способом надання: кур’єрські; поштові; телеграфні; телефонні; 
факсові; радіотелевізійні; телекомунікаційні; електронна пошта; інтернет 
[3, 5]. 

Сервісний потік 
- це потік послуг (нематеріальної діяльності, особливого виду продукції або товару), що генерується логістичною системою в цілому або її 

підсистемою (ланкою, елементом) з метою задоволення зовнішніх або внутрішніх споживачів організації бізнесу [3] 
 Особливості (xapaктeристики сервісних потоків): невідчутність 
сервісу; безпосередня участь споживача в процесі надання послуг; 
неможливість складування та транспортування; відсутність 
можливості привласнення послуги. Якість послуг визначається на 
підставі оцінки параметрів: відповідальність; надійність; 
компетентність; доступність; безпечність; коректність; 
комунікабельність. 

Виділяють потоки послуг двох видів:  
1) з логістичного обслуговування матеріального потоку виробництва;  
2) потоки в галузях сфери послуг [5]. 

Трудовий (кадровий) потік 
 - це групи економічно активного населення в процесі застосування до них операцій по формуванню, перетворенню, переміщенню та реалізації 
трудового потенціалу, в яких вони можуть виступати як суб’єктом, так і об’єктом економічних відносин, здійснюючи фізичний рух в 
географічному, посадовий в структурно-ієрархічному та професійно-кваліфікаційний рух в інформаційно-дослідному просторах та віднесені до 
часового інтервалу [16] . 

Основні характеристиками кадрових потоків: динамічність та 
безперервність їх існування в просторі та часі і їх змінність; 
нерозривний зв’язок із робочою силою; основна складова – 
«людський капітал». 

- за відношенням до логістичної системи та її ланок: внутрішні; зовнішні; 
вхідні; вихідні; 
- за видами руху працівників на підприємстві: зайняття посади, 
перестановка, просування, зарахування в резерв, усунення, відхід з посади; 
- за рівнем застосування кадрової логістики: макро-, мікрорівень; 
- за типом переміщення в просторі: в географічному, структурно-
ієрархічному, інформаційно-дослідному; 
- за функціональною ознакою: базові, ключові [17]. 

  
Висновки  

На нашу думку, врахування запропонованих класифікаційних ознак і відповідних їм видів 
логістичних потоків дозволить підвищити ефективність логістичного управління, забезпечить дієвість 
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функціонування логістичних систем та буде слугувати основою успішного розвитку та підтримання 
конкурентоспроможності підприємств у стратегічній перспективі. 
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 
В статті розкрито сутність поняття «інвестиційна діяльність», проаналізовані підходи до визначення її економічного 

змісту, досліджено співвідношення інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу. Окреслено основні напрями 
покращення формування інвестиційної діяльності. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційні процеси, інвестиційна діяльність, інвестиційний ринок, капітальні 
вкладення. 
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THE ESSENCE OF INVESTMENT AND SCIENTIFIC APPROACHES TO 

INVESTMENT ACTIVITIES 
 
Basic approaches of interpretation of the term "investments" have been discovered; idea of investments and investment 

activity has been clarified in the context of implementing purposes; disadvantages of investment division according to its forms and 
according to the aspect of its independent implementation have been defined. The article reveals the essence of the concept of 
"investment activity", approaches to the definition of its economic content, studied the relationship between investment 
performance and investment process. Outlined the main directions of improvement of investment. In the article a generalization 
and critical review of the scientific approaches to defining the essence of the concept of «investment» and «investment activity» are 
presented, a specification of the certain categories of investments is made. 

Keywords: investment, investment process, investment activity, investment market, capital investments. 
 
Вступ. Інвестиції сьогодні є важливим елементом економіки України, вельми істотною 

пірамідальною основою господарського розвитку країни, стратегічним вістрям, направленим на істотне 
поліпшенні прибутковості країни і її народу, на примноження ВВП і подвоєння його в найближчій 
перспективі. Без прогресивного розвитку інвестицій в основний капітал, без примноження темпів зростання 
і розвитку навряд чи варто чекати яких-небудь кардинальних покращень у механізмах взаємодії економіки 
та її інвестиційних складових. Все це пояснює необхідність дослідження суті та економічної природи таких 
категорій, як інвестиції та інвестиційний процес. 

Дослідження інвестиційних процесів завжди перебувало, перебуває та буде перебувати в центрі 
уваги економічної думки вчених-економістів. Це обумовлено тим, що інвестування торкається глибинних 
засад господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання в цілому. Різноманіття понять 
терміну «інвестиції» у сучасній вітчизняній та зарубіжній економічній літературі значною мірою 
визначається широтою сутнісних сторін цієї складної економічної категорії.  

Питання, пов’язані з інвестиціями активно дебатуються в українському науковому середовищі, 
жваво обговорюються громадськістю, їм присвячена значна частина рішень законодавчої та виконавчої 
влади. Проте незважаючи на виняткову увагу до цієї ключової економічної категорії, наукова думка дотепер 
не виробила універсального визначення інвестицій, яке б відповідало потребам теорії і було б адекватним 
уявленню конкретних суб’єктів їх здійснення. Економічна природа інвестицій, з цим погоджуються 
практично всі фахівці, криється у відносинах, що виникають між учасниками економічного процесу. Отже, 
вважаємо за доцільне особливу увагу приділити аналізу й узагальненню теоретичних підходів до визначення 
базової категорії цього процесу – «інвестиції». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічним основам інвестиційної 
діяльності присвячені роботи С. І. Абрамова, Ю. М. Бажала, Г. Бірмана І. О. Бланка, П. П. Борщевського, М. 
С. Герасимчука, А. Ф. Гойка, Б. В. Губського, В. Е. Коломойцева, І. І. Лукінова, Т. В. Майорової, О. С. 
Махмудова, А. А. Пересади, С. І. Прилипка, О. О. Смірнової, С. Шмідта, Т. С. Хачатурова та інших. 

Метою статті є узагальнення та критичний огляд наукових підходів до визначення базових понять 
інвестиційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Для розробки стратегії активізації інвестиційної діяльності, 
формування ефективної інвестиційної політики на рівні держави, регіонів, адміністративно-територіальних 
одиниць (АТО), що входять до їх складу, суб’єктів господарської діяльності, що функціонують на цих 
територіях, необхідно надати чіткі визначення категорій: «інвестиції», «інвестиційний процес», 
«інвестиційний комплекс», «інвестиційний потенціал». Це важливо й тому, що існують суттєві та 
принципові розбіжності у визначенні цих понять різними науковцями. Це зокрема, зумовлено 
формулюванням таких визначень на різних етапах суспільного розвитку, специфічні характеристики яких і 
обумовлюють таку кількість підходів до трактувань. Тому, узагальнивши наукові підходи та критично їх 
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осмисливши, сформулюємо, обґрунтуємо і надамо авторське визначення вищезазначених понять, 
роз’яснимо їх сутність та економічний зміст. 

Для того, щоб дати чіткі визначення, необхідно розглянути дослідження зарубіжних і вітчизняних 
вчених в сфері інвестиційної діяльності. Так, певним досягненням комплексного формування понятійного 
апарату економічної науки в радянський період був випуск Економічної енциклопедії, де інвестиції 
визначаються як «довгострокове вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт та 
інші галузі народного господарства з метою отримання прибутку» [4]. Автор, що розкриває поняття 
«інвестиція», не дає при цьому своєї оцінки такого розуміння інвестицій, тим більше не робить спроби 
аналізу цього поняття, сформованого в радянській літературі. 

Таке економічне поняття як «інвестиції» не мало тлумачення в радянській літературі, не існувало 
підходів до вивчення такого питання. Навіть ще у підручнику «Політична економія» від 1990 року під 
редакцією В. А. Медведєва, Л. І. Абалкіна та інших відомих вчених, проблема інвестицій взагалі не 
розглядається. В економічній літературі зустрічаються різні, часом заплутані трактування категорії 
«інвестиції». Прикладом такої плутанини у визначенні інвестицій є «Великий економічний словник», 
виданий фондом «Правова культура» в 1994 році під загальною редакцією О. М. Азріліяна. Так, наприклад, 
«Інвестиції – це капітальні вкладення». «Інвестиції – це сукупність витрат, які реалізуються у формі 
довгострокових вкладень капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі 
господарства» [2, с.157]. 

Аналізуючи еволюцію тлумачення поняття «інвестиції», можна зробити висновок, що воно часто 
використовувалось як синонім до поняття «капітальні вкладення». Таке тлумачення інвестицій було до 
останнього часу найпоширенішим й у вітчизняній економічній літературі. При цьому і тлумачення 
капітальних вкладень було неоднозначним. У теоретичному плані економісти радянського періоду, роботи 
яких були присвячені дослідженню проблематики капітальних вкладень, єдині в одному: капітальні 
вкладення – це витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів, що забезпечують відтворення основних 
засобів. Отже, інвестиційний комплекс повинен охоплювати весь комплекс галузей, що виробляють засоби 
праці для формування основних засобів, що складають основу матеріально-технічної бази національної та 
регіональної економік, економіки підприємств. Такий інвестиційний комплекс, що має відповідну 
матеріально-технічну базу, економічний механізм її використання та відтворення, в цілому покликаний 
забезпечувати стійке економічне зростання, вирішувати необхідні соціально-економічні завдання. Але в 
інвестиційний комплекс включалися, по суті, лише будівельний комплекс і група галузей, що безпосередньо 
його забезпечують. 

Такий підхід призвів до того, що інвестиційний процес і інвестиційна діяльність обмежувалися 
лише капітальним будівництвом і процесом відтворення і розвитку інвестиційно-будівельного комплексу. 

Нові умови розвитку підприємництва на початку 90-х років та формування ринкових механізмів, які 
мали регулятивний вплив збоку держави та регіонів, стали вимагати розробки нових підходів до самого 
інвестиційного процесу, зокрема поняття інвестицій та інвестиційного потенціалу. І в цьому плані потрібні 
були нові фундаментальні дослідження. Причини, що передбачають необхідність системного підходу до 
теорій інвестицій є наступними: перехід до інвестиційного ринку на міжнародній арені, зміни процесу 
відтворення в інвестиційній сфері, різноманіття інвестиційних джерел та суб’єктів інвестиційного процесу. 

Вчені звернулися до зарубіжного досвіду. Тим більше, що світова економічна наука давно і 
небезуспішно намагається відповісти на питання про вибір найбільш ефективних напрямів інвестицій на 
міцному теоретичному і методологічному фундаменті. 

Для західної економічної літератури, теоретичних досліджень з проблем інвестицій характерний 
більш широкий підхід до визначення інвестицій – порівняно з радянськими вченими. При певному 
розходженні у визначеннях французького вченого П. Массі і Дж. Кейнса, в них явно відчувається загальний 
методологічний підхід. Так, П. Массі пише: «Найбільш загальне визначення, яке можна надати акту 
вкладення капіталу, зводиться до наступного: інвестування являє собою акт обміну задоволення 
сьогоднішньої потреби на очікуване її задоволення в майбутньому за допомогою інвестиційних благ». 

Дж. Кейнс визначає інвестиції як поточний приріст цінності капітального майна в результаті 
виробничої діяльності поточного періоду, як ту частину доходу за даний період, яка не була використана 
для споживання. Основною спільною рисою у трактуваннях поняття «інвестиції», запропонованих 
представниками різних наукових шкіл, є основна ціль інвестора, що полягає у взаємозв’язку отримання 
доходу та необхідністю залучення інвестицій. 

Інвестиції загалом трактуються як вкладення капітальних коштів для їх майбутнього збільшення, 
що є основним визначенням і у американських, і у європейських підходах. Але деякі науковці відрізняють у 
свої дослідженнях поняття «інвестиції» та «капітальні вкладення», спираючись на те, що характер 
інвестицій є продуктивним. У такому випадку інвестиції передбачають купівлю засобів виробництва, а 
придбання фінансових активів означає капітальні вкладення. 

Зокрема, в навчальних курсах «Економікс» за всіх відмінностей у трактуванні терміну «інвестиції» 
більшість авторів підкреслює матеріально-речовий зміст інвестицій або як «витрат на будівництво нових 
підприємств, на верстати й устаткування з тривалим терміном служби», або як «приросту будь-яких 
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матеріальних цінностей – всіх витрат, які безпосередньо сприяють зростанню загальної величини капіталу в 
економічній системі» [7]. Існує й інший підхід до визначення інвестицій, обумовлений зростанням значення 
ринку цінних паперів як механізму, який передбачає переміщення реального капіталу в країнах розвиненої 
ринкової економіки. У його рамках інвестиції визначаються як вкладення в цінні папери. 

Об’єкти інвестування включають різні фінансові інструменти та реальні активи, а збільшення 
різноманіття таких об’єктів сприяє розвитку ринкових відносин. В той же час, в роботах У. Шарпа 
зазначено: «…в примітивних економіках основна частина інвестицій відноситься до реальних, в той час як в 
сучасній економіці переважна частина інвестицій представлена цінними паперами». 

В наукових роботах з питань інвестування, в більшості випадків інвестиції визначаються як спосіб, 
який має сприяти збільшенню вартості капіталу або його поточне збереження, та в перспективі забезпечити 
зростання доходу, – і все це завдяки вдалому переміщенню капіталу. 

Інвестиції – це певні засоби, вкладання коштів у які забезпечує збільшення їх вартості та зростання 
доходу. Отже, розширений підхід до трактування інвестицій як спрямованих на приріст вкладення коштів є 
основою для розгляду різних видів інвестицій. Відповідно до такого підходу, на перший план виходить 
взаємозалежність збільшення капіталу та інвестицій, що визначається як суттєва характеристика інвестицій 
загалом. 

Інвестиції, які спрямовані на формування капіталу за рахунок залучень коштів у реальні активи (а 
саме нарощування нематеріальних активів, збільшення оборотного капіталу, залучення коштів в оборотний 
капітал, збільшення кількості об’єктів природокористування та земельних ділянок) мають продуктивний 
характер. Але поряд з цим такий характер мають також і інвестиції у фінансові інструменти, що сприяє 
формуванню капіталу (так, цінні папери забезпечують збільшення капіталу реального сектора 
підприємницької діяльності). 

Не носять продуктивного характеру певні реальні інвестиції, а саме: купівля колекційних предметів, 
нерухомості та дорогоцінних металів, та деякі фінансові інвестиції. Такі вкладення хоч є інвестиціями 
відповідно позиції суб’єкта економіки, так як передбачають за мету для інвестора – отримання доходів, але з 
точки зору макроекономічного рівня, залучення таких вкладень є перерозподілом сукупного доходу, а не 
зростанням. 

Сучасні підходи до роз’яснення особливостей інвестиційного процесу загалом, і зокрема інвестицій, 
передбачають врахування особливостей формування інвестицій та пов’язаних з цим виробничих відносин, 
їх відтворення, дослідження переліку можливих суб’єктів та об’єктів інвестиційного процесу та аналіз 
перспективних джерел залучення інвестицій [8]. 

Так, у Законі України «Про інвестиційну діяльність» [5] записано: "Інвестиціями є всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект" [6].  

Цінностями або засобами обміну згідно чинного законодавства є: кошти, цільові банківські вклади, 
паї, акції й інші цінні папери; рухоме і нерухоме майно; майнові права, пов’язані з авторським правом, 
досвідом й іншими видами інтелектуальних цінностей; сукупність технічних, технологічних, комерційних і 
інших знань, оформлених у виді технічної документації, навиків і виробничого досвіду, необхідного для 
організації того або іншого виду виробництва, але не запатентованого («ноу-хау»); права користування 
землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права; інші 
цінності (Закон України «Про інвестиційну діяльність», ст. 1) [5]. 

Таким чином, підсумувавши сучасні підходи з питань інвестиційного процесу, можна визначити 
інвестиції як різноманіття цінностей (фінансових, матеріальних та інших), які з метою отримання певного 
доходу вкладаються в об’єкти підприємництва інвесторами. 

Наприклад, Балацький О.Ф. зазначає: «Інвестиції виражають усі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, в результаті яких формується прибуток 
(дохід) або досягається соціальний ефект». В цьому визначенні, як і в низці інших, можна відзначити, перш 
за все, ресурсний підхід. Тут, звичайно, розширена матеріальна база для інвестицій, у порівнянні з 
методологічним підходом, коли інвестиції ототожнювалися з капітальними вкладеннями. І в цьому ми 
бачимо значний крок у розвитку поняття «інвестиції». Відображена мета використання інвестиційних 
ресурсів. Однак, це визначення не відображає економічної сутності інвестицій. Водночас, інвестиційна 
сфера обмежена в ньому лише підприємницькою діяльністю. Виходить так, що якщо інвестиційні ресурси 
використовуються не в підприємницьких структурах, то вони не є інвестиціями. 

Більш короткий, але близький, на наш погляд, до істини, до відбиття економічної сутності 
інвестицій, визначення надається І. О. Бланком: «Інвестиції – витрати грошових коштів, спрямовані на 
відтворення капіталу(його підтримку і розширення)» [1]. Ми цілком погоджуємося з визначенням 
інвестицій, поданим З. Герасимчуком, що формулює їх як будь-які вкладення, зумовлені стратегічними 
цілями економічної політики і спрямованими на розвиток окремих галузей, виробництв, регіональних 
господарських систем з метою примноження матеріального та соціально-значимого багатства у 
майбутньому [3]. Така категорія, як інвестиції використовується і на мікро-, і на макрорівні певних 
економічних систем.  
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У цьому визначенні дається певне узагальнення багаторічного фундаментального дослідження 
представників світової науки сутності інвестицій. Саме дане визначення використовується далі при 
уточненні економічної категорії «інвестиції». Очевидно, що уточнення цієї категорії слід здійснювати за 
такими напрямками: під час розгляду має поряд з ресурсним підходом використовуватись і витратний 
підхід, так як, по-перше, інвестиції є результатом конкретної виробничої діяльності, а по-друге, інвестиції 
передбачають процес відтворення капіталу, і є тою частиною доходу, що не використовується для 
споживання в поточний момент. В інвестиції включаються витрати на машини, обладнання, транспорт, 
витрати на будівництво нових підприємств, житлове будівництво, а також приріст запасів, які є не спожитим 
продуктом у розглянутий момент часу.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Таким чином, інвестиції займають провідну роль 
у структурній перебудові національної економіки, забезпеченні технічного прогресу, збільшенні показників 
господарської діяльності. Інвестиції є джерелом капіталовкладень у формі сучасних засобів виробництва, 
підвищують добробут населення країни, сприяють розширенню інновацій, підвищують продуктивність 
праці. Завдяки виробничій та науково-технічній кооперації вони забезпечують інтеграцію національної 
економіки у світову. Життєздатність та конкурентоспроможність будь-якої соціально-економічної системи 
значною мірою залежить від раціональної інвестиційної політики. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В роботі висвітлюються підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу. Автором розглянуто існуючі 

теоретичні підходи, запропоновано комплексну методику оцінювання інноваційного потенціалу підприємства на основі 
визначення показників його кадрового, матеріально-технічного, соціально-психологічного, управлінського, ринкового 
потенціалу. Визначено критерії для показників: поточний та перспективний. На основі запропонованої методики 
обґрунтовано секторальний розподіл показників для аналізу інноваційного потенціалу підприємств. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, оцінка інноваційного потенціалу, динаміка, інноваційна діяльність, 
конкурентоспроможність. 

 
O. D. BOGDAN 

Taras Shevchenko Kyiv National University 

 
INVESTIGATION OF METHODICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC 

EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL 
 
The paper covered approaches to the economic evaluation of innovative potential. A comprehensive methodology for 

evaluating innovative capacity on the basis of determination of its personnel, logistical, social, psychological, management, market 
potential. The author offer the criteria for indicators: current and prospective. The article propose to meet the proposed 
methodology grounded sector indicators for analysis of the innovation potential of enterprises. The result of the study is constructed 
matrix that allows to consider the potential of innovative businesses, provides an opportunity to objectively assess the potential to 
identify ways to improve the efficiency of enterprise based on the direction of indicators of innovation potential. 

Keywords: innovation potential, evaluation of innovative potential, dynamics, innovation, competitiveness. 
 
За сучасних темпів інноваційного розвитку України, проблема конкурентоспроможності 

національної економіки набуває особливої гостроти у зв’язку з необхідністю включення нашої держави до 
міжнародного економічного співтовариства як рівноправного партнера. В умовах глобалізації та постійного 
загострення конкуренції рушійним механізмом зростання та реалізації програми стратегічних змін виступає 
інноваційний потенціал кожної галузі, а відтак і підприємства. Підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки на інноваційних засадах має створити переваги для вітчизняних виробників на 
внутрішніх та міжнародних ринках та забезпечити гідну позицію України серед світових розвинених країн. 

З огляду на зношеність виробничих потужностей, застаріле технічне оснащення, втрати кадрового 
потенціалу, жорстку конкуренцію конкурентоспроможність вітчизняної продукції залишається на низькому 
рівні. Внаслідок цього скорочуються обсяги продажів, масштаби діяльності та кадровий резерв. Відсутність 
оцінки власного інноваційного потенціалу не дозволяє розробити стратегії розвитку галузі та підприємств 
щодо підвищення конкурентоспроможності. 

Реалізація комплексу заходів сприяє активізації інноваційного розвитку, покращенню конкурентних 
позицій на ринку. Тому особливо гостро постає питання вибору методики оцінювання інноваційного 
потенціалу суб'єкта господарювання, яка дозволила б окреслити внутрішні можливості та перспективи з 
урахуванням ключових показників, що забезпечать платформу для інноваційного зростання. 

Для отримання інформації щодо результативності діяльності підприємства інноваційного типу і 
стану його інноваційного потенціалу необхідно розробити єдину комплексну оцінку, яка б змогла 
відобразити сильні та слабкі сторони інноваційного розвитку на підприємстві. Варто зауважити, що 
методика оцінки інноваційного потенціалу має спиратись на уніфіковані та гармонізовані стандарти. Така 
ситуація провокує реформу технічного регулювання України щодо стандартизації у галузі інновацій. 

За результатами розробленої автором методики оцінювання інноваційного потенціалу підприємства 
можна визначити не лише його спроможності, але й виявити вірогідні ризики та потенційні можливості 
організації у здійсненні інноваційного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Різні аспекти оцінювання інноваційного потенціалу містяться у 
працях багатьох вчених: П. Бубенка, А. Ганієва, В. Зінченка, С. Ілляшенка, І. Карапейчика, Н. 
Краснокутської, Г. Маслова, О. Федоніна, Н. Чухрай, Ю. Шипуліної та інших. Однак більшість з цих праць 
присвячена оцінюванню інноваційного потенціалу підприємства чи регіону, а не економіки країни в цілому. 
Більше того, навіть у такому розрізі спостерігається неузгодженість як теоретико-методологічного 
(змістовної характеристики об'єкта, що вивчається), так і методичного (запропонованої процедури його 
оцінювання) аспектів.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На даний момент існує чимало 
вітчизняних та зарубіжних теоретичних розробок щодо оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. 
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Спостерігається відсутність загальновизнаних критеріїв і системності, віддаленість результатів оцінювання 
від необхідних для побудови або коригування інноваційної стратегії підприємства, що не надає змоги 
визначити альтернативних напрямів інноваційного розвитку підприємства. На підставі аналізу існуючих 
методичних рекомендацій з оцінювання інноваційного потенціалу в наукових джерелах можна 
стверджувати, що найчастіше автори визначають відсутність уніфікації, єдності та досконалості, які 
характеризують їх як суперечливі і складні для практичного застосування [1]. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є розробка комплексної методики оцінювання 
інноваційного потенціалу підприємства в контексті його розвитку. Такий підхід надасть змогу 
трансформувати процеси інтуїтивного пошуку напрямків розвитку в науковому обґрунтовані. Матриця 
розподілу показників, які формують інноваційний потенціал підприємства, дозволить визначити найбільш 
перспективні інструменти для інноваційного розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Інноваційний розвиток підприємства та економіки залежить від 
послідовної державної політики. На підставі статистичних досліджень Центру Разумкова [2] можна 
стверджувати, що на даний момент в Україні державна інноваційна політика недосконала. Залежно від 
пріоритетів розвитку інноваційна стратегія може передбачати реалізацію базисних і прикладних інновацій в 
окремих галузях національної економіки або охоплення інноваційними процесами всіх сфер національної 
економіки.  

Особливістю оцінки інноваційного потенціалу є обґрунтування величин показників його структури. 
Ці показники відображають можливості і ризики підприємства щодо розробки і впровадження інновацій [3]. 
З огляду на це наявність необхідних ресурсів, обґрунтування їхньої потреби для здійснення інноваційної 
діяльності виступають першочерговими чинниками формування інноваційного потенціалу, сприяють 
посиленню конкурентних позицій вітчизняних підприємств на ринку.  

У результаті дослідження сутності інноваційного потенціалу підприємства та основних методичних 
підходів до його структурування [4] виділимо в його структурі наступні складові: інституційну 
(управлінсько-організаційну), якісну (ресурсну), цільову, інвестиційно-фінансову та результативну [5]. 

Така класифікація дозволяє комплексно розглянути показники сильних та слабких сторін 
підприємства та об’єктивно оцінити їх кількісні та якісні характеристики. У деяких наукових працях 
висвітлені наступні типи оцінки: прогностична, діагностична, порівняльна та детальна. Потенціал 
оцінюється завдяки симбіозу ресурсів організації: кадрових, наукових, фінансових, матеріально-технічних, 
організаційних, соціально-психологічних та аналізу їхнього взаємозв’язку [7]. Схему оцінки інноваційного 
потенціалу можна зобразити на рис. 1: 

 

 
 

Рис. 1. Схема оцінки інноваційного потенціалу [4–6] 
 
Слід зазначити, що взаємодіючи в межах конкретного підприємства, показники інноваційного 

потенціалу породжують нові змінні для аналізу. Також під час проведення діагностики інноваційного 
потенціалу підприємства може виникати певна низка проблем. Основна з них пов’язана з браком необхідної 
аналітичної інформації та є наслідком відсутності дієвого механізму статистичного обліку інноваційної 
діяльності підприємств різних галузей 

Достатньо цікавою є пропозиція у роботі [8], що дозволяє розрахувати сукупні обсяги 
інноваційного потенціалу за кожною галуззю регіону в цілому, за групою найбільш пріоритетних і 
провідних для території галузей. Аналіз пропорцій в розмірах інноваційного потенціалу території дозволяє 
визначити профілюючі напрями діяльності в регіоні та галузі, які спрямовані, в першу чергу, на задоволення 
потреб регіону. За нею можна визначити галузі, які недостатньою мірою забезпечені власним інноваційним 
потенціалом, а також ті, де зосереджений зайвий потенціал із низьким значенням їх діяльності в загальному 
обсязі регіонального виробництва. Важливим є аналіз діяльності за напрямами використання та джерелами 
формування коштів на інноваційний розвиток. 

У підходах до оцінки інноваційного потенціалу суб'єктів господарювання варто виділити наступні: 
- прості у застосуванні за бальними оцінками («еталонний метод»: О.О. Колесніков, І.П. Отенко, 

Л.О. Панчєва та «метод експертних оцінок»: О.В. Рудик, О.С. Лі, Б.В. Гречаник); 
- наочні – за методами прямої оцінки («система абсолютних та відносних показників»: Л.І. Бєлоусова, 

Є.С. Бєляєва, Н.Г. Яковлєва; «діаграми і графічне подання абсолютних значень»: О.С. Лі, Л.І. Федулова). 
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Обґрунтовані дані можна отримати із застосуванням підходу за статистичними методами 
(«регресійний аналіз»: В.Ф. Колесніченко, А.В. Гриньов; «кластерний аналіз»: О.В. Сиволовська). 

Конкретні економіко-математичні моделі оцінки кожного чинника інноваційного потенціалу 
формуються з урахуванням виду галузі, стану виробничо-підприємницької діяльності конкретного 
підприємства тощо. 

Особливістю детального підходу до діагностики інноваційного потенціалу системи управління є 
бальна параметрична оцінка компонентів, групованих у функціональний (бізнес-процеси), ресурсний 
(матеріально-технічні, трудові, інформаційні, фінансові), організаційний (організаційна структура, 
технологія процесів по всіх функціях і проектах, організаційна культура), управлінський (система, стиль 
управління) блоки [9]. 

Значний інтерес викликає підхід до оцінки інноваційного потенціалу системи управління, 
запропонований І. Новиковою [11]. Розробка науковця спирається на загальні та специфічні, зокрема, 
ресурсні підходи, а також на розуміння інноваційного потенціалу системи управління як цілеорієнтованої 
комбінації інноваційних ресурсів та каталізаторів, що створюють оптимальні умови досягнення 
інноваційних цілей.  

Найдоречніше звернути увагу на методики оцінки інноваційного потенціалу, які отримали 
практичне застосування в межах конкретних підприємств [10]. На основі проаналізованих підходів В.І. 
Карюка [12] автором запропоновано доповнення до методики оцінювання інноваційного потенціалу та 
реформовано групи показників для оцінювання.  

З урахуванням складності й багатоаспектності даної категорії вищезазначені підходи недостатньо 
повно розкривають можливості його оцінки. Автором статті пропонується вдосконалена методика оцінки 
інноваційного потенціалу організації, що складається з трьох основних етапів: 

Етап 1: аналітичний. Розрахуємо окремі складові інноваційного потенціалу за значущістю. 
Зазначені групи показників знайшли своє обґрунтування у наукових дослідженнях раніше, але у контексті 
узагальнених складових зібрані вперше. На доповнення до базових показників (фінансового, кадрового та 
матеріально-технічного, наукового, соціально-психологічного потенціалу підприємства) автором 
запропоновано розширити дослідження: управлінським та екологічним. За результатами першого етапу 
отримаємо оцінки значущості кожного показника в інноваційному розвитку підприємства. Це дозволить 
зважено підійти до розгляду перспектив майбутнього розвитку. 

Етап 2: оцінювальний. Використовуємо бальну шкалу, де «10» – найвищий, а «1» відповідно – 
найнижчий бал, ранжуємо показники за «поточним (оцінка наявного стану) та перспективним (оцінка 
здатності до покращення)» коефіцієнтами. У розрахунку інноваційного потенціалу підприємства варто 
зважати на його інноваційну ємність. В оцінюванні рівня інноваційного потенціалу підприємства потрібно 
враховувати зміну (зростання) витрат на розроблення та виробництво нових (покращених) видів продукції із 
підвищенням рівня їхньої якості. Також для кожного показника розраховуємо середній бал. Пріоритезація за 
бальними оцінками надасть змоги визначити найбільш та найменш впливові показники на формування 
інноваційного потенціалу. Дані представлені у вигляді таблиці 1. 

Етап 3: визначальний. Для отримання найбільш повного уявлення про інноваційний потенціал 
підприємства на основі проведених розрахунків середніх оцінок потрібно виділити показники з 
найбільшими та найменшими оцінками і відповідно представити їх за допомогою матриці (рис. 2). 
Секторальний розподіл показників трактується наступним чином: А – група показників, що характеризують 
незадовільний стан, але з перспективою покращення; B – найуспішніша категорія ключових показників, які 
забезпечують економічне зростання та інноваційну платформу; C – показники цієї групи вказують на 
потребу негайного та кардинального реформування; показники групи D – стабільні, але відіграють 
найменшу роль в інноваційній діяльності організації. Результати візуалізації дозволять розглянути 
потенційні ризики та можливості організації. Зобразимо дані на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Матриця розподілу показників інноваційного потенціалу 
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Таблиця 1 
Комплексний підхід до оцінки інноваційного потенціалу на прикладі корпорації «ТСМ Груп» 

Значущість показника 
Умовне 

позначення 
Показник 

висока середня низька 

Поточна 
оцінка 
(min 1 

max 10) 

Оцінка 
перспектив 

(min 1 
max 10) 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ    7,25 8,75 

Показник зайнятості персоналу    6 9 

Показник наявності кваліфікованих наукових кадрів    8 8 

Показник загального рівня кваліфікації персоналу    7 8 

Пк 

Показник забезпеченості науковими кадрами    8 10 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ    5,16 8,16 

Показник наявності нематеріальних активів    7 9 

Показник швидкості технологічного оновлення    4 9 

Показник придатності основних фондів    5 10 

Показник співвідношення власних і придбаних розробок    6 8 

Показник інвестування в технічне оснащення виробництва    4 8 

Показник наявної робочої площі    5 5 

Пмт 

Показник забезпеченості власних відділів інноваційної 
діяльності, конструкторських бюро, лабораторій 

   
6 10 

Псп СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ    4 4,75 

Показник сприйняття виробничим колективом інновацій    4 3 

Показник готовності управлінського персоналу до 
інновацій 

   
4 5 

Показник матеріального заохочення колективу    3 6 

 

Показник соціальної відповідальності    5 5 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ    6 8,5 

Показник ефективності управлінської діяльності    8 9 

Пу 

Показник оптимальності організаційної структури    4 8 

РИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ    4,6 9,3 
Показник відповідності стандартам і технічним умовам в 
галузі 

   
3 9 

Показник рентабельності інноваційних витрат    6 10 

Пр 

Показник ринкової концентрації інновацій    5 9 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ    7 9,3 

Показник витрат на НДДКР    8 10 

Показник реалізації інноваційної продукції    8 9 

Пфе 

Показник фінансування підвищення кваліфікації персоналу    5 9 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ    4,75 2,8 

Показник ресурсозатрат виробництва    5 3 

Показник обсягу шкідливих відходів підприємства    3 2 

Показник рівня екологічної обізнаності    5 4 

Пе 

Показник провадження    6 5  
 
Як видно з рис. 2, ключові показники, які забезпечують економічне зростання та інноваційну 

платформу Пк, Пмт, Пу, Пфе, відображені у секторі В. Потребують негайного та кардинального перегляду 
показник Псп, а на показник Пе варто звернути увагу в тому випадку, коли організація здійснить 
покращення інших значущих показників. 

Спираючись надані матриці, можна здійснити вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства, 
посилити можливості в освоєнні нових технологій та виробництві нової чи поліпшеної продукції і 
мінімізувати ризики.  

Висновки. Наведена вище методика, на відміну від існуючих, дозволяє комплексно розглянути 
інноваційний потенціал суб’єктів господарювання, надає можливості об’єктивно оцінити потенціал, 
визначити шляхи підвищення ефективності роботи підприємства з урахуванням різноспрямованості 
показників фінансово-економічної, кадрової та науково-технічної сфери; виявити фактори і резерви 
підвищення інноваційного потенціалу підприємства, виділити основні напрями вдосконалення 
організаційно-економічного механізму його діяльності. 

Оцінка показників здійснюється за стандартизованою структурою, але в рамках певного 
конкретного суб’єкта господарювання з урахуванням специфіки діяльності та динамічності внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 
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РОЗВИТОК АУТСОРСИНГОВОЇ МОДЕЛІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджено сутність аутсорсингової бізнес-моделі підприємства. Визначено основні напрями формування 

цінності підприємства через призму аутсорсингової бізнес-моделі. Проведено порівняльну діагностику використання 
аутсорсингових бізнес-моделей у різних країнах. Запропоновано ключові напрями ефективного розвитку аутсорсингової 
моделі бізнесу в Україні.  

Ключові слова: аутсорсинг, бізнес-модель, розвиток, інсорсинг, ефективність, цінність. 
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DEVELOPMENT OF THE OUTSOURCING BUSINESS MODEL IN UKRAINE 

 
This article explores the essence of outsourcing business model of the company. The main directions of forming values of 

the company through the prism of outsourcing business model were determined. The comparative diagnostic of the performance 
using outsourcing business models in different countries was carried out. The key areas for effective development of the 
outsourcing business model in Ukraine were offered in order to improve effectiveness of domestic companies in the modern 
conditions of functioning. Proved that the outsourcing business model facilitated to obtaining access to resources or new 
technologies that were absent or insufficient in the enterprise, as well as minimum levels of responsibility and risk for the 
implementation of the specific functions. 

Keywords: outsourcing, business model, development, insourcing, efficiency, value. 
  
Постановка проблеми. Необхідність формування ефективної моделі розвитку економіки зумовлює 

потребу пошуку та реалізації підприємствами сучасних інструментів управління. Саме формування та 
функціонування ефективних і конкурентоспроможних бізнес-моделей вітчизняних підприємств здатне 
забезпечити максимальну реалізацію їх внутрішнього потенціалу в мінливих і непередбачуваних сучасних 
умовах функціонування. Досягнення і реалізація конкурентних переваг передбачає ефективне використання 
всіх ресурсів підприємства, а також оптимізацію витрат не лише на основний бізнес та види діяльності 
підприємства, які є джерелом прибутку, але і на управління непрофільними активами, які не менш важливі 
для нормального функціонування компанії. Тому виникає об’єктивна необхідність формування ефективної 
аутсорсингової бізнес-моделі для підвищення результативності діяльності підприємства, що підтверджує 
актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення та розкриття сутності 
аутсорсингу як елементу стратегії розвитку суб'єктів підприємницької діяльності зробили такі вчені, як Б.А. 
Анікін, М.Ю. Григорак, Н.Н. Думна, О.В. Зозульов, С.О. Календжян, І.Д. Котляров, І.Л. Руда, Дж.Б. Хейвуд 
та ін. У процесі розробки загальної теорії аутсорсингу проблематика побудови аутсорсингової бізнес-моделі 
розглядається в працях О.Д. Платонової, О.В. Манойленко. Разом з тим, в управлінській теорії є праці щодо 
побудови бізнес-моделей конкурентоспроможних підприємницьких структур (А. Остервальдер, І. Піньє, М. 
Розінг, Г. Чезборо та ін.). Їх положення виступають теоретико-методичними передумовами для розробки 
аутсорсингової бізнес-моделі сучасної компанії. 

Незважаючи на значні наукові напрацювання, існує цілий ряд питань, які потребують подальших 
досліджень, зокрема комплексні дослідження теоретичних основ і методичних підходів до розробки та 
адаптації аутсорсингової бізнес-моделі до вітчизняних умов господарювання. З огляду на це, питання 
підвищення результативності розвитку підприємства на основі формування аутсорсингової моделі бізнесу 
набуває особливого значення та потребує проведення подальших досліджень. 

Постановка завдання. Враховуючи актуальність теми дослідження, метою роботи є вивчення 
ключових особливостей формування і функціонування аутсорсингової моделі бізнесу на вітчизняних 
теренах економічного господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне функціонування підприємств, зумовлене 
економічним розвитком та конкуренцією, сприяє застосуванню нових інструментів управління, одним із 
яких є аутсорсинг. Він надає можливість підприємствам посилити свої конкурентні переваги на ринку. Такі 
позиції підприємств і подальший їх розвиток значно залежать від економічної ефективності рішень щодо 
аутсорсингу [1, c. 37]. 

Сам термін аутсорсинг є скороченням англійського виразу outside-resourced-using, що означає 
«використання зовнішніх засобів». У науковій літературі аутсорсинг визначається: 

• по-перше, як захід, який полягає у виокремленні з організаційної структури підприємства 
реалізованих ним функцій і передачі їх для реалізації іншим господарським суб’єктам [2, с. 13]; 

• по-друге, як перенесення на зовнішніх постачальників відповідальності за доступність благ та 
послуг для підприємства [3, с. 33]; 
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• по-третє, як «стратегічне використання зовнішніх засобів для реалізації дій, здійснюваних 
традиційно власним персоналом, який використовує внутрішні засоби підприємства. Це є управлінська 
стратегія, яка полягає у виокремленні з організаційної структури певних допоміжних функцій (non-core) і 
дорученні їх реалізації спеціалізованим, зовнішнім суб’єктам господарювання [4, с. 65]. Це є перенесенням 
на третю сторону постійної менеджерської відповідальності за виконання послуги, визначеної в угоді». 

Проведені дослідження дозволяють виділити аутсорсингову та інсорсингову бізнес-моделі, які 
застосовуються суб'єктами підприємництва для адміністрування підприємницьких функцій з метою 
забезпечення конкурентоспроможності підприємницької структури. 

В аутсорсинговій бізнес-моделі кожен процес і елемент займає певне своє місце і виконує певну 
функцію. Передача ряду не ключових функцій змінює внутрішню структуру (організаційну архітектуру) 
компанії. Це має бути відображене у створенні нової бізнес-моделі. У зв'язку з цим, можна стверджувати, 
що впровадження процесу аутсорсингу в систему бізнес-процесів вимагає зміни типу бізнес-моделі. 
Виникає об’єктивна необхідність побудови аутсорсингової бізнес-моделі, що дозволяє враховувати 
системний характер змін, пов'язаних з включенням в бізнес-процеси підприємства процесів взаємодії зі 
сторонньою компанією, що замінює ряд її внутрішньо організаційних взаємозв’язків. 

Під час розробки аутсорсингової бізнес-моделі необхідно враховувати її цільову спрямованість на 
реалізацію конкурентних стратегій. Кожен компонент аутсорсингової бізнес-моделі повинен бути 
елементом загального механізму підвищення конкурентоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності. 
Разом з тим, на нашу думку, не потрібно брати за основу побудови аутсорсингової бізнес-моделі лише такий 
елемент як «ресурси» (матеріальні, персонал тощо), і розглядати аутсорсингову бізнес-модель як модель 
ресурсного забезпечення. Це вузький підхід. Крім того, варто погодитися з дослідниками, які справедливо 
вважають, що «підприємці, які стратегічно обрали аутсорсингову бізнес-модель, прагнуть використовувати 
переваги аутсорсингу як інтегрованої форми адміністрування бізнесу, потенційно нівелюючої внутрішній 
конфлікт підприємницького бізнесу, викликаний об'єктивним дефіцитом внутрішніх ресурсів і потребою не 
тільки в збереженні, але й постійному набутті конкурентних переваг компанії» [5]. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що зі зміною складності процесу аутсорсингу, 
змінюються інші параметри, такі як ризиковість, гнучкість, захищеність підприємства-замовника. Тому 
виникає необхідність в формуванні бізнес-моделі інтелектуально ємного («знаннєвого») характеру бізнес-
процесів на аутсорсинг (рис. 1) 

  
 

Ресурси 

 
- інтелектуальні; 
- інформаційні; 

- капітал і ін. 

 

Формування вартості та прирощення 
цінності підприємства 

Виробничий 
аутсорсинг 

Аутсорсинг 
бізнес-процесів 

Аутсорсинг      знань 

Аутсорсингова бізнес-модель

 
 

Рис. 1. Формування цінності підприємства через призму аутсорсингової бізнес-моделі 
 
Для впровадження аутсорсингу на підприємстві слід враховувати ряд чинників, які можуть істотно 

вплинути на успіх даного процесу, а саме ступінь технічного розвитку підприємства, його організаційну 
структуру, а також готовність співробітників – менеджерів середньої ланки і виконавців – прийняти нову 
бізнес-модель і сприяти переходу своєї компанії на аутсорсинг. 

Результати проведених досліджень дозволили виділити ряд характеристик та провести порівняльну 
діагностику використання аутсорсингової бізнес-моделі в різних країнах світу (табл. 1). 

У розвинених країнах світу аутсорсинг є невід’ємним інструментом підвищення ефективності 
роботи промислового виробництва та забезпечення конкурентоспроможності зарубіжних компаній на 
глобальному ринку. Аутсорсинг став одним з елементів, що забезпечили високі темпи економічного 
розвитку в таких країнах, як Японія, США, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Туреччина. Не зважаючи на 
стрімке зростання ринку аутсорсингу у світі, українські компанії досить рідко застосовують подібні схеми у 
діловій практиці [6, с. 254]. 
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Найпоширенішою формою аутсорсингу є розміщення виробничих майданчиків за кордоном, потім 
слідують ІТ-послуги та розробка програмного забезпечення, дослідження і наукові розробки, дистрибуція та 
call-центри [7]. 

Важливим аспектом аутсорсингової діяльності є побудова відносин на рівні «замовник – 
постачальник». На сьогодні експерти виділяють дві моделі, які в науковій літературі одержали назву 
американської та японської. 

Американська (горизонтальна) модель заснована на взаємодії великої кількості замовників і 
виконавців, є найбільш конкурентним типом відносин, де на перше місце виходить боротьба постачальників 
між собою за зниження ціни, основного критерію відбору виконавців замовлення. Відносини між 
замовником і виконавцем будуються в рамках одного конкретного замовлення і не розраховані на 
довгострокову перспективу. 
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Рис. 2. Порівняльна характеристика використання аутсорсингових бізнес-моделей у різних країнах 

 
Не зважаючи на негативні тенденції на ринку США, Європа та Азія демонструють зростання 

кількості аутсорсингових контрактів, причому на частку Європи припадає понад 50% світового ринку. У 
США і Європі приблизно однакова кількість компаній зі списку Global 500 користуються послугами 
аутсорсингу (43% провідних американських компаній і 52% європейських). Однак при цьому контракти 
європейських компаній в цілому мають більші обсяги [9, с. 24]. 
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На нашу думку, основною причиною збільшення частки офшорного аутсорсингу в Європі у 
найближчі роки є посилення конкуренції на світовому ринку і зростання курсу євро. Ми вважаємо, що 
традиційно вертикально-інтегровані бізнес-процеси будуть розбиті на фрагменти та частково передані на 
аутсорсинг. Це дозволить європейським компаніям збільшити свої доходи та обсяги виробництва. 

У сегменті, де оперують підприємства з іноземним капіталом, найбільш поширеною є 
довгострокова офшорна аутсорсингова бізнес-модель. Це, як правило, частина холдингової аутсорсингової 
бізнес-моделі, що функціонує на глобальному ринку із застосуванням інтернального виду аутсорсингового 
менеджменту. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведених досліджень, можна зробити 
висновок, що у зв’язку з наявністю сегментації вітчизняної економіки можна стверджувати, що 
характерними для українського ринку видами аутсорсингової бізнес-моделі, які застосовуються суб'єктами 
підприємництва, у сегменті функціонування підприємницьких структур з вітчизняним капіталом, виступає 
косорсинговий вид короткострокової оншорної аутсорсингової бізнес-моделі. При цьому суб'єкти 
вітчизняного підприємництва використовують як інтернальний, або холдинговий варіант аутсорсингового 
менеджменту, так і екстернальний вид аутсорсингового менеджменту, що передбачає вибір незалежного 
аутсорс-провайдера. 

При цьому слід зазначити, що використання аутсорсингової моделі ведення бізнесу на вітчизняних 
підприємствах може значно підвищити ефективність їх діяльності та відкрити принципово нові можливості 
для взаємовигідного співробітництва, суттєво посилити їх конкурентоспроможність в умовах сучасного 
економічного середовища, оскільки дана модель бізнесу сприяє фокусуванню власних ресурсів на основних 
цілях бізнесу завдяки делегуванню певних функцій стороннім суб’єктам, які надають послуги аутсорсингу 
та зниженню собівартості функцій, переданих компанії-аутсорсеру. Окрім того, аутсорсингова модель 
бізнесу сприяє одержанню доступу до ресурсів або нових технологій, які відсутні чи недостатні у 
підприємства, а також мінімізації рівня відповідальності та ризику за виконання конкретної функції.  
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ПОДХОДЫ К КЛАСИФИКАЦИИ ВЕНЧУРНЫХ РИСКОВ 

 
Венчурное финансирование — один из основных экономических инструментов, обеспечивавших на протяжении 

последних десятилетий инновационное развитие ведущих индустриальных стран, это один из старейших видов капитала и, 
в то же время, один из самых многообещающих для обеспечения роста. Следовательно, перед осуществлением проекта 
необходимо оценить возможные потери или риски, которые могут повлиять на результат принятия решения о венчурном 
финансировании. Для этого необходимо определить, в чем состоят венчурные риски и классифицировать их. 
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APPROACHES TO CLASSIFICATION OF VENTURE RISKS 

 
Venture financing is one of the main economic tools, that provided the last decades innovative development of leading 

industrial countries. It is one of the oldest types of capital and, at the same time, it is one of the most promising for growth. 
Therefore, before making of the project it is necessary to estimate potential risks that may affect on the decision of venture 
financing. For this purpose it is necessary to determine what are the venture risks, and to classify them. Front-rank domestic and 
foreign experience on probed issue allowed to define a venture capital as long-term, high-risk, profitable instrument of financing of 
innovative projects of enterprises, in an exchange on a stake in their equity. Fundamental description of this type of financing is a 
considerable risk of the produced investments, therefore development of conception of risks is a central link in the study of this 
economic process. As a result of analysis of risks classification of risks of the venture financing was offered, the factors of risk are 
described and the tendencies of conduct of risks are marked at all stages of life cycle of venture project. 

Keywords: venture capital, risk, venture financing, risk classification. 
 
Понятие «венчурный капитал» происходит от английского «venture» – «рискованное предприятие 

или начинание». Поэтому одной из основных характеристик данного экономического явления является 
наличие более высокого совокупного риска по сравнению с другими формами используемого капитала. Это 
связано с тем, что капитал инвестируется на безвозвратной основе, экономический интерес инвестора 
заключается в приобретении прав на все новации, полученные венчурной фирмой (запатентованные и 
беспатентные), а также в получении учредительской прибыли от фирмы, добившейся успехов. 

В общем виде венчурный риск можно определить как вероятность потерь возникающих при 
вложении средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий, 
которые возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку 
управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта. 

Нами предложена классификация рисков венчурного финансирования. В ее основе лежит деление 
рисков на чистые и спекулятивные (классификация Балобанова И.Т. [1, с.23]), и учтены основные 
характерные для венчурного финансирования особенности (рис. 1). 

Каждый из выявленных рисков формируется под действием рискообразующих факторов, которые 
характеризуют не только специфику данной деятельности, но и условия в которых эта деятельность 
осуществляется, и имеют большое значение для решения практических задач и анализа рисков. 

Политико-правовые риски имеют одно из решающих значений в системе венчурного 
финансирования. Это объясняется тем, что в Российской Федерации нет отдельного закона или положения о 
венчурном капитале. По сути, венчурный капитал как правовое понятие просто не существует. Как 
следствие, для венчурного капитала нет и благоприятных правовых условий, которые удовлетворяли бы как 
потребностям венчурного капиталиста, так и инвестируемой компании. Большинство правовых вопросов, 
связанных с венчурным капиталом, решаются на основании не связанных друг с другом законов, это 
затрудняет поиск правового документа, касающегося конкретной деятельности или ситуации, хотя более 
серьезной проблемой являются пробелы в законодательстве и не до конца отработанные законы. 

Нестабильность налоговой системы в РФ не способствует появлению и наращиванию предложения 
венчурного капитала, поскольку, инвесторы должны иметь ясное представление о ситуации с 
налогообложением. 
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Важнейшим фактором, влияющим на предложение акционерного капитала, является отсутствие 
отлаженного фондового рынка, который мог бы увеличить приток ликвидных средств в акционерный 
капитал и придать новый импульс развитию одного из важнейших путей выхода венчурного капитала из 
участия в капитале компаний.  

Исходя из вышеизложенного, основными рискообразующими факторами политико-правовых 
рисков являются: 

- отсутствие правовой поддержки операций связанных с венчурным капиталом; 
- неблагоприятное налоговое законодательство; 
- неполучение или запаздывание патентной защиты; 
- истечение срока действия лицензий на отдельные виды деятельности; 
- «утечка» отдельных научно-технических решений. 
 

Научно-технические Кадровые риски Финансовые 
риски

Маркетинговые 
риски 

Спекулятивные риски 

Риски венчурного финансирования 

Чистые риски 

Политико-правовые Природно-
экологические

Производственные 

 
 

Рис. 1. Классификация рисков венчурного финансирования 
 
Следующим видом риска является природно-экологический риск. Этот риск выражается в 

вероятности возникновения неблагоприятных последствий, опасных для жизнедеятельности людей, 
сохранности природных ресурсов, исторических, культурных и материальных ценностей, связанных с 
природными катастрофами, с функционированием экологически опасного производственного объекта, а 
также с размещением промышленных и иных объектов в зонах возможных стихийных бедствий. Природно-
экологический риск возникает уже в процессе строительства и эксплуатации промышленного объекта и 
является составной частью производственного риска. Этому риску подвержены все виды деятельности в том 
числе и венчурное финансирование. Поскольку эта деятельность направлена на развитие 
высокотехнологичных, наукоемких предприятий с целью производства новых товаров и услуг. 
Рискообразующими факторами здесь будут: 

- форс-мажорные обстоятельства; 
- аварии; 
- природные катастрофы. 
Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг, с осуществлением 

любых видов производственной деятельности, в процессе которой предприниматель сталкивается с 
проблемами неадекватного использования сырья, увеличения потерь рабочего времени, использования 
новых методов производства. Венчурное финансирование предприятий не является исключением, 
поскольку разработка нового продукта требует внедрение передовых технологий в производственный 
процесс или, как минимум, переоснащения действующего производства. 

 К основным причинам (факторам) производственного риска относятся: 
- несоответствие технического уровня производства потребностям инновационного проекта; 
- снижение намеченных объемов производства продукции вследствие снижения 

производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого 
количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции; 

- увеличение расхода материальных затрат, сырья, топлива, энергии и других побочных расходов; 
- рост фонда оплаты труда и, как следствие, страховых взносов от фонда оплаты (обязательное 

пенсионное, медицинское и социальное страхование, страхование от несчастных случаев и 
производственного травматизма); 

- низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией; 
- переоснащение и ремонт оборудование, внедрение новшеств техники и технологии; 
Научно-технический риск является специфическим именно для этого рода деятельности, поскольку 

проекты, финансируемые за счет венчурного капитала, имеют научно-техническую значимость, которая 
заключается в развитии различных отраслей науки, техники и технологии (при создании материальных 
инноваций). При выборе направления осуществления инновационного процесса и принятии решения об 
инвестировании инновационного проекта венчурный капиталист должен оценить потенциальную 
значимость каждого из возможных вариантов реализации проекта для выявления оптимального варианта. 
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Научные знания являются базой для реализуемого венчурного финансирования. Научно-технические 
показатели внедренного нововведения отражают коммерческую значимость осуществленных научных 
исследований. И несут в себе следующие рискообразующие факторы: 

- ошибочный выбор инновационного проекта; 
- отрицательный результат НИР; 
- отклонения в сроках реализации этапов проектирования; 
- не достижение запланированных технических параметров в ходе конструкторских и 

технологических разработок; 
- возникновение при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во 

времени проблем; 
К маркетинговым рискам, прежде всего, относятся риски текущего снабжения ресурсами и сбыта 

результатов инновационного проекта. Они могут возникнуть в результате разработки и внедрения новых 
товаров высокого качества и высокой стоимости, при ошибочном выборе сегмента рынка, стратегии 
продаж, при проведении неэффективной рекламы, неправильном выборе поставщиков и др. 

Исходя из этого, можно выделить маркетинговые рискообразующие факторы для венчурного 
финансирования: 

- несоответствие рыночной стратегии фирмы существующим условиям; 
- отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих; 
- невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок; 
- снижение объемов реализации вследствие падения спроса на товар, введением ограничений на 

продажу и т.д. 
- усиление конкуренции;  
- потери и порчи товара в процессе обращения (транспортировки, хранения); 
Кадровый риск связан с ошибками персонала и возникает в результате несоответствия 

квалификации кадров профессиональным требования проекта, недостаточности кадрового обеспечения и 
некомпетентности принимаемых решений в процессе управления предприятием. Этот вид риска можно 
отнести к спекулятивным по определению, поскольку спекулятивные риски в полной мере зависят от 
принятия управленческих решений, но в определенных ситуациях этот риск достаточно сложно предвидеть 
и спрогнозировать, потому, что имеет место человеческий фактор и с этой точки зрения его можно отнести к 
чистым рискам. 

 Положительная оценка потенциала руководства компании может быть залогом вложения 
венчурных инвестиций в предлагаемый проект. Однако, это не застрахует инвесторов от риска потери 
доходов, связанного с некачественным управлением предприятием. В это связи можно выделить следующие 
рискообразующие факторы, связанные с кадровым обеспечение проекта: 

- недостаточное кадровое обеспечение; 
- несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта; 
- ошибки персонала; 
- злоумышленные действия; 
- утечка научно-технической и коммерческой информации. 
Следующей видом рисков, сопряженных с вложением венчурного капитала являются финансовые 

риски, они обусловлены вероятностью потерь финансовых ресурсов в процессе осуществления 
инновационного проекта.  

Руководствуясь классификацией, представленной на рис. 1, рассмотрим структуру финансовых 
рисков венчурного финансирования (рис. 2). 

 

Финансовые риски 

Риски связанные с покупательной 
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Инфляционные и 
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Риск упущенной выгоды 
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потерь 

Селективный риск Риск банкротства 

Риск необеспеченности 
инновационного проекта достаточным 

уровнем финансирования 

 
Рис. 2. Структура финансовых рисков для венчурного капитала 
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Инфляционный риск обусловлен обесцениванием реальной покупательной способности денег, при 
этом венчурный капиталист будет нести потери. 

Дефляционный риск связан с тем, что при росте дефляции падает уровень цен и, следовательно, 
снижаются доходы. 

Поскольку венчурные инвестиции могут осуществляться в любой валюте, то будет иметь место 
валютный риск. Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением 
курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте. 

Для венчурного финансирования также будут актуальны следующие инвестиционные риски: 
Риск необеспеченности инновационного проекта достаточным уровнем финансирования – этот риск 

может возникнуть в результате неполучения средств, необходимых для разработки инновационного проекта 
со стороны венчурного капиталиста или неправильного выбора метода финансирования. 

Риски упущенной выгоды – это риски наступления косвенного финансового ущерба в результате 
неосуществления какого-либо мероприятия (например страхования, хеджирования, инвестирования). 

Селективный риск – это риск неправильного выбора венчурным капиталистом инновационного 
проекта для инвестирования. 

Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного выбора венчурным 
капиталистом инновационного проекта для вложения капитала, полной потери собственного капитала. 

На всем протяжении венчурного проекта финансирование может быть поделено на определенные 
фазы, специалисты венчурного бизнеса выделяют шесть функциональных этапов [2, с.28–33; 3, с.29–31] 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Этапы жизненного цикла венчурного проекта 

 
Таким образом, очевидно, в процессе реализации венчурного проекта в совокупности имеющихся 

рисков наблюдается динамичное изменение. Одни риски увеличиваются, другие уменьшаются, поэтому от 
этапа к этапу происходят изменения в системе рисков. При этом проявляется важное свойство системы – все 
совместимые между собой риски, которые могут существовать одновременно, суммируются в отношении 
вероятности наступления неблагоприятного исхода, образуя, тем самым, фактический риск реализации 
проекта.  

Подведем итог, передовой отечественный и зарубежный опыт по исследуемой проблеме позволил 
определить венчурный капитал как долгосрочный, высоко рисковый, высокодоходный инструмент 
финансирования инновационных проектов предприятий, в обмен на долю в их акционерном капитале. 
Основополагающей характеристикой данного вида финансирования является значительный риск 
произведенных вложений, поэтому разработка концепции рисков является центральным звеном в изучении 
этого экономического процесса. В результате анализа рисков была предложена классификация рисков 
венчурного финансирования, описаны рискообразующие факторы и обозначены тенденции поведения 
рисков на всех стадиях жизненного цикла венчурного проекта. 
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В МИТНІЙ СПРАВІ: 

СВІТОВИЙ ДОСВІД 
 
Реалізація державної митної справи передбачає забезпечення балансу між регуляторним контролем і сприянням 

міжнародній торгівлі, при цьому виникають митні ризики та ризики в управлінні митними органами, що у своїй сукупності 
утворюють цілу систему, що є суттєвою перепоною на шляху до виконання державних функцій. 
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BUILDING A SYSTEM OF RISK MANAGEMENT IN CUSTOMS:  

WORLD EXPERIENCE 
 
In the article and the problem of building a system of risk management in customs. The theoretical development of risk 

management in customs in the context of international experience and distinguish the basic tools and methods by which the 
practical application of risk management techniques. Risk management in customs can be strategic, operational or tactical, and risk 
management process can be used simultaneously for all data levels. Implementation of state customs provides for a balance 
between regulatory control and facilitate international trade, while there are risks and risks of customs in the management of the 
customs authorities that together form a system which is essential obstacle for the performance of public functions. 

Keywords: management, risk management, customs, customs risks. 
 
Постановка проблеми. Процеси розвитку сучасних міжнародних економічних відносин вимагають 

від їх учасників своєчасного реагування на ризики, з якими вони стикаються у своїй діяльності. Особливо це 
стосується зовнішньоекономічної діяльності, тісно пов’язаної з інтеграційними і глобалізаційними 
процесами та економічними особливостями країн-контрагентів. Реалізація державної митної справи 
передбачає забезпечення балансу між регуляторним контролем і сприянням міжнародній торгівлі, при 
цьому, виникають митні ризики та ризики в управлінні митними органами, що у своїй сукупності 
утворюють цілу систему, що є суттєвою перепоною на шляху для виконання державних функцій. Чітке 
уявлення про всю множину ризиків та взаємозв’язок між ними є важливою умовою мінімізації їх негативних 
наслідків та підвищення ефективності здійснення державної митної справи.  

Аналіз останніх публікацій. Питання організації, регулювання і функціонування системи 
управління ризиками та її подальшого вдосконалення в умовах активізації інтеграційних процесів 
перебувають в центрі уваги провідних вітчизняних науковців і практиків митної справи, а саме: І.Г. 
Бережнюка, В.В Буланої, В.М. Науменка, І.В. Несторишина, П.В. Пашка, П.Я. Пісного, Є.М. Рудніченка, 
С.С. Терещенка.  

Таким чином, метою статті є дослідження теоретичних засад розробки системи ризик-менеджменту 
в митній справі у контексті світового досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Правильне управління ризиками є важливим для ефективної роботи 
митних органів, і слід зазначити, що всі митні адміністрації світу використовують форму управління 
ризиками, як формально, так і неформально. Маючи інформацію та досвід, митні органи завжди намагались 
скоротити свої ризики, впроваджували процедури, призначені для виявлення незаконної діяльності. 

Впровадження митного контролю, що ґрунтується на управлінні ризиками, відображає кардинальну 
зміну ролі митних адміністрацій. За такого підходу митні органи виступають у якості органів, що 
забезпечують не тільки контроль за дотриманням, а й сприяння дотримання суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності і їх представниками вимог митного законодавства. Зміна «філософії» 
роботи митних адміністрацій світу через програму зміни від «мислення – контроль» на «сприяння 
дотримання закону» є критично важливою для впровадження системи управління ризиками [1, с.163]. 

Всесвітня митна організація у своєму Посібнику з управління ризиками та Рекомендаціях до 
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур визначає ключові моменти, 
пов’язані із застосуванням управління ризиками [2].  

Важливим є розуміння керівництвом та всіма співробітниками митних органів того, що управління 
ризиками – це «філософія» управління, її застосування впливає на всі елементи митної справи і не повинно 
обмежуватися набором окремих заходів. Повсякденна діяльність митних органів щодо організації митного 
контролю є невід’ємною частиною процесу управління ризиками, так само як професійні знання, навички та 
досвід співробітників митних органів. 

Основним інструментом, за допомогою якого здійснюється практичне застосування методів 
управління ризиками, є так зване профілювання ризиків, тобто розробка профілів ризиків і їх застосування 
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під час митного контролю та оформлення. Профіль ризику є документом, що може бути побудований 
різними способами і повинен містити опис області ризику (сфери ризику), оцінку ризику, необхідні заходи 
протидії, термін прийняття заходів, результати та оцінку ефективності вжитих заходів. Профілювання 
ризиків повинно забезпечувати основу для цільового виявлення переміщень вантажів, транспортних засобів 
або фізичних осіб з високим рівнем ризику. 

Профіль ризику – сукупність відомостей про сфери ризику, індикатори ризику, а також вказівки із 
застосування необхідних митних процедур для запобігання або мінімізації ризику. 

При цьому під індикаторами ризику будемо розуміти визначені критерії із заданими наперед 
параметрами, використання яких у сукупності дозволяє здійснювати відбір об’єкта контролю, що 
представляє ризик. Наприклад, індикаторами ризику можуть виступати певні коди країн (відправлення, 
походження та ін.), певні коди товарів тощо. 

Використання методів управління ризиками передбачає організацію процесу управління ризиками. 
У посібнику з управління ризиками Всесвітньої митної організації наведена схема для зображення 

процесу управління ризиками (рисунок 1), а також рекомендації щодо застосування наведених етапів. 
 

 
Рис. 1. Процес управління ризиками [5, с.232] 

 
Етап установки контексту передбачає визначення областей ризику та установлення критеріїв, на 

основі яких ризики будуть оцінюватися. Управління ризиками в митних органах може бути стратегічним, 
операційним або тактичним, причому процес управління ризиками може застосовуватися одночасно для 
всіх даних рівнів [3]. 

При стратегічному управлінні ризиками, шляхом вивчення комплексної інформації, митні органи 
можуть визначити області ризику, відокремити найменш значимі й проводити втручання тільки в ті області, 
де підтверджені досвідом висновки вказують, що таке втручання необхідно. Області ризиків у контексті 
митниці можуть включати: соціальні питання (виключення трафіку наркотиків, незаконної торгівлі людьми 
тощо); заборони й обмеження щодо імпорту/експорту (наприклад, відповідно до Конвенції про міжнародну 
торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення – CITES); заходи, необхідні 
для захисту здоров’я й навколишнього середовища; заходи забезпечення комерційної політики (наприклад, з 
питань захисту прав інтелектуальної власності, застосування пільг); квоти й питання митних платежів. 

Операційне управління ризиками представляє собою визначення рівня контролю, необхідного для 
ефективного вирішення питань, пов’язаних з оціненим ризиком. Прикладом цього може служити 
визначення обсягу аудиторської перевірки стосовно до імпортера або визначення способу ефективного 
використання обмежених кадрових ресурсів та устаткування. Використовуючи даний підхід, митні органи 
перестають грати роль «воротаря», який перевіряє кожне переміщення через «ворота», і починають 
перевіряти тільки вибіркові переміщення, які представляють найбільший ризик. 

Тактичне управління ризиком використовується посадовими особами митних органів при вживанні 
заходів у конкретних ситуаціях. Використовуючи набір процедур у поєднанні з оперативними даними, 
досвідом і знаннями, вони вирішують, які переміщення вантажів або осіб вимагають більшого контролю. 

Етап визначення ризиків передбачає з’ясування того, які ризики, чому і як можуть виникнути. 
Даний етап вимагає ретельного опису існуючого процесу контролю: 

- учасників ЗЕД; 
- де, коли і як, швидше за все, виникне ризик і хто буде його суб’єктом; 
- які небезпеки можуть виникнути і який їх негативний вплив у випадку виникнення; 
- чому виникають можливості для окремого порушення. 
На етапі аналізу ризиків слід визначити механізми контролю й проаналізувати ризики відносно 

ймовірності їх виникнення та їх наслідків. Поєднанням даних елементів визначається оціночний рівень 
ризику. Якщо оціночні рівні ризиків низькі, то такі ризики можуть потрапити в категорію «прийнятних», і за 
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ними може не знадобитися вжиття якихось заходів. 
Оцінка й установлення пріоритетів по ризиках передбачає розподіл ризиків для визначення 

пріоритетів управління. Існують різні види систем класифікації. Широко поширена оцінка за високим, 
середнім і низьким рівнем ризику. Може знадобитися більш детальна система, наприклад, класифікація по 
рівнях від 1 до 100. Останній варіант також потребує визначення високих і низьких рівнів ризиків, але 
дозволяє застосувати більшу точність. 

Ризики повинні бути під постійним моніторингом на предмет зміни їх характеру, рівня або 
значимості. Доцільно проводити моніторинг низько пріоритетних ризиків. Для інших ризиків слід 
розробити і реалізувати конкретний план управління, що включає врахування ресурсів митних органів 
(кадрових, фінансових і технічних) [4, с.15]. 

Щоб залишатися ефективною, будь-яка система управління ризиками повинна проводити оцінку 
раніше визначених ризиків. Оцінка ефективності повинна здійснюватися на регулярній основі на всіх 
етапах, її метою є визначення слабких місць у механізмах контролю й подання рекомендацій з 
удосконалення. 

Також важливо підтримувати елемент несподіванки шляхом проведення випадкових перевірок, 
тому що підприємства, що перебувають у постійному контакті з митними органами, можуть знати про 
методи профілювання чи навіть про самі профільні характеристики. Такі випадкові перевірки можуть 
служити засобом визначення інших видів ризиків і засобом моніторингу або оцінки їх значимості, або ж 
яких-небудь змін у типі ризику. 

«Оцінка відповідності вимогам» – термін, що використовується при застосуванні техніки 
статистично обґрунтованої випадкової вибірки з метою визначення того, наскільки торговельні суб’єкти, 
перевізники, товари тощо відповідають митним правилам і процедурам.  

При стратегічному використанні випадкова оцінка відповідності вимогам і цілеспрямований підхід 
до застосування заходів контролю можуть забезпечити необхідний баланс для ефективної концентрації 
ресурсів в областях, що представляють проблемні для митниці питання. Крім того, результати первісних 
оцінок відповідності вимогам можуть надати важливу інформацію для вдосконалення методологій оцінки 
ризиків. Такий підхід також надає митним органам основу для оцінки власної діяльності в забезпеченні 
повноти справляння митних податків і зборів та дотримання вимог митного законодавства, для посилення 
власної ефективності й дієвості й для розробки стратегій, спрямованих на підвищення рівня дотримання 
вимог, для простежування тенденцій і питань, що стосуються конкретних галузей економіки. Результатом 
цього повинне стати те, що посадові особи митних органів будуть мати у своєму розпорядженні 
цілеспрямовану, актуальну аналітичну інформацію для підтримки своєї щоденної діяльності. 

Успішне застосування системи управління ризиками пов’язане також із одночасним застосуванням 
ряду інших важливих методів та інструментів, наявних в арсеналі митних служб. Світова практика вказує, 
зокрема, на наступні: 

- застосування методів митного пост-аудиту (з одного боку, застосування методів управління 
ризиками під час митного контролю та митного оформлення веде до посилення значимості митного пост-
аудиту, який проводиться після завершення митного оформлення; з іншого боку, митний пост-аудит як одна 
з форм митного контролю також повинен базуватись на методах аналізу ризиків для відбору об’єктів 
контролю); 

- прийняття стратегії оцінки відповідності вимогам (багато митних адміністрацій створили сучасний 
і філософський підхід до своєї місії, який вказує, що їх кінцева мета – це досягнення відповідності вимогам 
митного законодавства. Мірою успіху є повне дотримання законодавства відповідними суб’єктами 
господарської діяльності при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності. Багато країн також 
запровадили програму «інформованого дотримання вимог», згідно з якою митні органи надають допомогу 
торговельним організаціям і виробникам у розумінні і застосуванні правил торгівлі, а також в удосконаленні 
їх внутрішніх процедур для забезпечення відповідності вимогам); 

- співробітництво з митними органами інших країн (в тому числі для одержання попередньої 
інформації по товарах, що переміщуються з митної території інших країн, отримання інших видів сприяння 
для запобігання, розслідування та боротьби з митними правопорушеннями), а також іншими державними 
органами; 

- співробітництво з бізнесом (в тому числі шляхом підписання меморандумів про співпрацю, 
визначення рівня довіри до суб’єктів господарювання, надання статусу уповноваженого економічного 
оператора). 

Такі заходи зазвичай здійснюються різними структурними підрозділами митної служби, і тому 
важливим є налагодження кооперації та координації їх зусиль з метою оптимального використання 
результатів проведених заходів для підтримки системи управління ризиками. 

Для координації дій з упровадження системи управління ризиками митні служби створюють 
спеціальні центральні підрозділи. Розмір і структура центрального підрозділу з управління ризиками можуть 
відрізнятися в різних країнах залежно від національних вимог і ступеня централізації, але Всесвітня митна 
організація рекомендує укомплектовувати його фахівцями з різноманітними кваліфікаціями. Дані фахівці 
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повинні на періодичній основі повертатися до відповідних місцевих підрозділів з метою отримання 
останньої інформації щодо змін в роботі за відповідним напрямком, які могли бути не доведені до уваги 
центрального підрозділу. 

Після створення політики і структури для процесу управління ризиками, центральний підрозділ 
повинен розробити і впровадити інфраструктуру, щоб забезпечити включення управління ризиками в якості 
невід’ємної частини до процесу планування і управління всієї митної служби. 

Одним із способів підвищити ефективність управління ризиками є залучення потенціалу митних 
органів на місцях і знаходження балансу між централізованим і децентралізованим підходом до управління 
ризиками. Централізація обумовлена необхідністю в обмеженні розпилення ресурсів (в тому числі кадрових 
та часових) і в забезпеченні інтеграції управління ризиками в загальному процесі планування і управління. 
Децентралізація обумовлена необхідністю мотивації працівників митних органів на місцях шляхом їх 
залучення до процесу та посилення їх відповідальності. Ключовим елементом запровадження управління 
ризиками є також постійний розвиток та підвищення кваліфікації особового складу. 

Висновки. Управління ризиками – основний базисний принцип сучасних методів митного 
контролю, оскільки він дозволяє оптимально використовувати ресурси митних органів, не зменшуючи при 
цьому ефективності митного контролю, звільняє більшість учасників зовнішньоекономічної діяльності від 
зайвої бюрократії. Митні формальності, засновані на управлінні ризиками, орієнтовані на виявлення тих 
сфер, де існує найбільший ризик. 

Управління ризиками є й одним з пріоритетних напрямів, передбачених Дорожньою картою з 
імплементації Рамкової стратегії митного співробітництва між Україною та ЄС на 2012–2014 рр. Це вимагає 
від України формування більш високого рівня захисту та сприяння торгівлі, що досягається імплементацією 
аналізу ризиків на основі електронної обробки даних та дозволить раціоналізувати систему контролю та 
зробити її предметною. 

Дієва система управління митними ризиками повинна комплексно охоплювати головні аспекти 
зовнішньоекономічної активності суб’єктів господарювання і враховувати національну специфіку 
зовнішньої торгівлі та внутрішнього виробництва і споживання товарів (у тому числі й імпортних), а також 
швидкі структурні зміни у динаміці експортно-імпортної активності суб’єктів ЗЕД, географічну, товарну 
структури та регіональні особливості ведення зовнішньоекономічних операцій. 
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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Узагальнено погляди науковців на сутність інноваційного потенціалу як економічної категорії. Розглянуто структуру 

інноваційного потенціалу і можливості її удосконалення в контексті стратегічних цілей промислового підприємства.  
Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, складові інноваційного потенціалу, мотивація. 
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MOTIVATIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF 

AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 
The article generalizes the scientists' opinions on the essence of innovative potential as an economic category. Resource 

and behavioural approaches are underlined as the most important. Such innovative potential characteristic as an industrial 
enterprise's readiness to innovative changes is described as one of the most essential. The article also focuses on the structure of 
innovative potential of an industrial enterprise in the context of the strategic aims of innovative activity. It points out the possibility 
and reasonability of improving the resource element of innovative potential of a machine-building enterprise at the expense of its 
motivational component. The author discusses the key role of the top management in the development of market and interface 
components of innovative potential with the help of business partners. 

Keywords: innovation, innovative potential, constituents of innovative potential, motivation. 
 
Постановка проблеми. Одним із ключових завдань економічної політики України в контексті 

сучасних євроінтеграційних процесів є забезпечення конкурентоспроможності національних виробників на 
світовому ринку товарів і послуг. На жаль, у світовому поділі праці Україна поки що функціонує як 
сировинний (ресурсний) придаток, постачаючи на ринки інших країн переважно продукцію із низьким 
ступенем обробки і, відповідно, низькою доданою вартістю. Водночас здаються позиції і на внутрішньому 
ринку, особливо у високотехнологічних галузях та галузях, що випускають товари споживчого попиту 
(легка промисловість, побутові пристрої тощо). Згідно з рейтингом конкурентоспроможності країн, 
опублікованого фахівцями Світового економічного форуму наприкінці 2014 року, Україна займає 76 місце 
серед 144 країн-учасників рейтингу. І це робить надзвичайно актуальними дослідження, спрямовані на 
виявлення потенційно конкурентоспроможних на світовому ринку галузей і підприємств з наступним 
визначенням шляхів і способів зміцнення їх конкурентних позицій. На нашу думку, в основу такого 
дослідження має бути покладено оцінку здатності підприємств до створення і реалізації інновацій, тобто їх 
інноваційного потенціалу, який в сучасному світі є найважливішою складовою конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень. Питання нарощування й розвитку інноваційного потенціалу 
промислових підприємств не лише викликають інтерес як об’єкт теоретичних досліджень, а й мають 
практичне значення, про що свідчить значне коло досліджень з даної проблеми. Зокрема, серед сучасних 
дослідників цими питаннями займались І. Балабанов, В. Верба та І. Новікова, А. Власова, В. Головатюк, А. 
Гриньов, Б. Лісін та В. Фрідлянов, С. Ілляшенко, Л. Мартюшева, Н. Краснокутська, Н. Сиротинська, В. 
Стадник, І. Федулова, В. Чабан, В. Чубай, Н. Чухрай та ін. У працях цих та інших дослідників розкрито 
сутність інноваційного потенціалу, виокремлено його складові, сформовано науково-практичні підходи до 
оцінювання, визначено вплив інноваційного потенціалу на розвиток підприємства тощо. Попри те, що 
існуючі розробки і рекомендації з питань управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств є 
доволі різнобічними, залишаються недостатньо розкритими питання, пов’язані з його ефективним 
використанням. Можна висловити припущення, що причинами цього є недостатня збалансованість його 
структурних складових співвідносно визначених стратегічними цілями інноваційних завдань. Необхідність 
доведення даного припущення і визначила мету даного дослідження. 

Мета статті – узагальнити наукові погляди на сутність інноваційного потенціалу в розрізі його 
структурних складових і сформувати методичні підходи до визначення значущості цих складових для 
реалізації визначених стратегічними цілями інноваційних завдань. 

Викладення основного матеріалу. Світова практика ведення господарської діяльності показує, що 
одним із найбільш потужних джерел протистояння конкурентам і підтримання високих темпів економічного 
розвитку є інноваційна діяльність підприємств. Активність промислових підприємств у створенні 
продуктових і процесних інновацій дає йому змогу діяти на випередження – формувати нові споживчі 
потреби, створювати нові ринкові сегменти, які можуть бути доволі місткими і забезпечувати інноваторам 
значну комерційну віддачу. Завдяки цьому підприємство матиме можливість подальшого накопичення 
ресурсів для свого кількісного зростання і якісного розвитку. 
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Успішна реалізація підприємством інноваційних рішень, які відповідають ринковому контексту, 
можлива за умови високого інноваційного потенціалу, який забезпечує й підтримує взаємну відповідність 
його внутрішніх елементів, їх раціональну взаємодію, формуючи здатність підприємства до інноваційного 
розвитку. На жаль, на вітчизняних підприємствах розвитку інноваційних можливостей приділяється 
недостатньо уваги, відсутня цілеспрямованість у розробленні планів і програм інноваційної діяльності, 
формуванні і розвитку інноваційної культури. З цих причин, зокрема, інноваційний потенціал більшості 
вітчизняних машинобудівних підприємств не може забезпечити реалізацію конкурентних стратегій за умови 
конкурування з іноземними виробниками аналогічних товарів. До подій останнього року вони могли ще 
доволі успішно продавати свою продукцію на ринках країн СНД, і особливо російським споживачам. Однак 
за існуючих політичних реалій продовження такої співпраці значно ускладнилось і вітчизняним 
машинобудівникам необхідно переорієнтовувати свою діяльність на інші сегменти світового ринку. Тим 
більше, що підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС уже в недалекому майбутньому змінить умови 
конкурентного протистояння і на внутрішньому ринку – через зняття обмежень митного та податкового 
характеру для іноземних виробників. І це поставить вітчизняні підприємства у ще складнішу ситуацію, коли 
необхідно буде конкурувати з провідними виробниками товарів уже не в ціновій площині, а в площині 
функціонально-якісних характеристик продукції. За цих обставин основним джерелом формування 
конкурентних переваг може бути тільки інноваційна діяльність підприємства – як результат реалізації його 
інноваційного потенціалу.  

Аналіз наукових поглядів на трактування економічної категорії «інноваційний потенціал 
підприємства» показав, що багато науковців підкреслюють у своїх визначеннях його ресурсну основу, 
розглядаючи інноваційний потенціал як «сукупність різних видів ресурсів, … необхідних для здійснення 
інноваційної діяльності» [1, c.208; 2–4], або таких, що можуть бути використані «для досягнення цілей 
економічних суб’єктів» [5, c. 111]. Ресурсний підхід сформувався на пострадянському просторі у період 
становлення ринкових відносин, коли вважалось, що робота в ринкових умовах автоматично спонукатиме 
власників бізнесу до ефективного використання накопичених ресурсів. З перебігом часу стало зрозуміло, що 
здатність підприємства ефективно використовувати наявні ресурси залежить і від умов його діяльності, 
тобто особливостей бізнес-середовища, його інституційної основи. Відповідно, і у внутрішньому 
середовищі підприємств не було створено таких організаційних відносин, які б сприяли творчості й 
активному пошуку шляхів удосконалення виробничої чи управлінської діяльності. Тому в середовищі 
науковців починає домінувати позиція, що використання ресурсного чинника для створення нових 
продуктів і процесів буде ефективнішим, якщо для цього будуть створені умови. Зокрема, В.Верба і 
І.Новіков, характеризуючи інноваційний потенціал підприємства, зауважують, що він охоплює «сукупність 
інноваційних ресурсів, які перебувають у взаємозв’язку, та чинників (процедур), які створюють необхідні 
умови для оптимального використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів 
інноваційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому» [6]. Це визначення, 
на наш погляд, дуже точно відображає завдання менеджерів стосовно розвитку інноваційного потенціалу – 
створення умов, за яких працівники підприємства охоче включались би в інноваційний процес відповідно до 
планів інноваційної діяльності. Важливим є й акцент інших науковців на тому, що ці умови мають 
розвивати й підтримувати «здатність», «можливість» або «спроможність» підприємства до інноваційної 
діяльності [7–9]. На цій характеристиці інноваційного потенціалу особливо наголошується у більш пізніх 
наукових публікаціях авторів, які аналізують зміст поглядів на сутність інноваційного потенціалу та 
наводять своє бачення його основних характеристик [10–13]. Проте, на нашу думку, найбільш відповідною 
характеристикою інноваційного потенціалу для реалізації інноваційних завдань є, поряд із наявністю 
необхідних матеріальних ресурсів, «готовність» персоналу до інноваційних змін (тобто його 
вмотивованість), на чому акцентується у [14, с. 192].  

Саме такий наголос на характеристиці інноваційного потенціалу промислових підприємств 9який 
відповідає поведінковому підходу в теорії управління), на нашу думку, дає змогу пояснити причини низької 
активності і результативності вітчизняних суб’єктів господарювання у створенні й виведенні на ринок 
інновацій. Адже навіть ті підприємства, що здійснювали інноваційну діяльність (тобто виділяли на це 
фінансові ресурси), не завжди могли досягти позитивних результатів. Це видно із табл. 1, де наводяться 
результати інноваційної діяльності промислових підприємств України, втілені у новій продукції і процесах. 

Аналіз таблиці показує, що у 2013 р. кількість інноваційно-активних промислових підприємств 
зменшилась проти 2012 р., хоча й була більшою, ніж у 2011 р. Займалися впровадженням інновацій у 
промисловості на 4,3% менше підприємств, ніж у 2012 р. Серед регіонів чільне місце належить Харківській, 
Львівській, Донецькій областям та м. Київ. У загальній сукупності інноваційно-активних підприємств в 2013 
році лише 338 підприємств належать до сфери машинобудування. Хоча в цьому секторі інноваційна 
активність мала б бути найвищою, оскільки конкуренція за всіма сегментами ринку машинобудівної 
продукції є найбільш гострою. Тенденція до зменшення інноваційної активності продовжилась і у 2014 р., 
хоча причини цього – у загальному спаді економічної діяльності, викликаному політичними подіями і 
економічною кризою в Україні. 

Отже, беручи за точку відліку тезу про необхідність удосконалення мотиваційної складової 
інноваційного потенціалу, проаналізуємо його ресурсну складову. Проведений аналіз наукових джерел з 
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питань виокремлення структурних складових інноваційного потенціалу та узагальнення існуючих підходів 
до визначення його складу показує, що у наукових джерелах визначено структуру інноваційного потенціалу 
як сукупності: техніко-технологічного, фінансового, інформаційного, ринкового, інтелектуального, науково-
дослідницького, кадрового, інтерфейсного (мотиваційного) потенціалів [2; 3; 6; 8; 9; 12]. 

 
Таблиця 1 

Показники, що характеризують інноваційну діяльність промислових підприємствах України [15] 
Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Кількість підприємств, що займались інноваційною діяльністю, од. 1679 1758 1715 
З них    
мали витрати на інноваційну діяльність 1348 1362 1337 
впроваджували інновації 1327 1371 1312 
з них    
впроваджували інноваційні види продукції 731 704 683 
впроваджували нові технологічні процеси 605 598 665 
заново впроваджені або зазнали технологічних змін протягом  
останніх трьох років 

1043 1037 1031 

 
  
Технологічний потенціал відображає здатність оперативно переорієнтовувати виробничі потужності 

і налагодити виробництво нових продуктів, які відповідають потребам споживачів. Дана складова 
характеризує технологічний стан, матеріально-технічний стан, гнучкість обладнання і технологій, наявність 
резервів чи можливості їх швидкого отримання, оперативність роботи конструкторських і технологічних 
служб тощо. 

Фінансовий потенціал відображає відповідність фінансового стану, інвестиційної привабливості, 
кредитоспроможності і системи ефективного управління фінансами підприємства щодо забезпечення стійкої 
інноваційної діяльності на усіх етапах інноваційного циклу. 

Інформаційний потенціал відображає інформаційну забезпеченість підприємства, ступінь повноти і 
точності інформації, необхідної для прийняття ефективних інноваційних рішень. Можна виділити комплекс 
технічних, програмно-математичних, організаційно-економічних і спеціальних засобів для автоматизації 
завдань управління підприємством, а також працівників, здатних їх ефективно використовувати. Інформація 
і здобуті через неї знання реалізуються в нових засобах праці, технологіях, професійному досвіді робітників. 

Кадровий потенціал уособлюється у здатності персоналу підприємства швидко адаптуватися до 
нових технологій, наукових розробок, реалізувати нові організаційні га управлінські рішення. Кадровий 
потенціал визначає можливості генерації та сприйняття ідей, активізації креативного мислення, забезпечує 
фахову підготовку персоналу підприємства, яка відповідає сучасному рівню розвитку науки і техніки. Його 
діяльність пронизує все підприємство і постійно взаємодіє з кожним структурним елементом інноваційного 
потенціалу. Кадровий потенціал є ядром інноваційного потенціалу підприємства, який і визначає рівень 
його готовності до інноваційних перетворень. І успіх інноваційного процесу залежить від того, якою мірою 
безпосередні учасники інноваційного процесу зацікавлені в швидкому впровадженні результатів НДДКР у 
виробництво і готові реалізувати свій інтелектуальний і дослідницький потенціали. 

Ринковий потенціал відображає можливість впровадження досягнень науки і техніки у конкретні 
товари, здатність задовольняти потреби споживачів. Ефективність функціонування та успішність 
підприємства значною мірою залежить від інноваційної активності, розробки і просування на ринок 
продукції або послуги. Адже переважна більшість ідей нових товарів генерується на основі потреб ринку, 
але ж і більшість інноваційних прорахунків спричиняється саме ринковими чинниками. 

Разом з тим, такі прорахунки можуть виникнути і внаслідок відсутності збалансованості тих 
складових інноваційного потенціалу, які необхідні для реалізації певних інноваційних завдань. Важливо 
бачити зв'язок між складовими інноваційного потенціалу і стратегічними цілями підприємства (рис. 1).  

І стимулюючі заходи з боку керівництва підприємства мають спрямовуватися на посилення тих 
складових інноваційного потенціалу, які є найважливішими для реалізації обраної стратегії діяльності (яка 
включає, серед інших функціональних стратегій і стратегію інноваційну). Це можуть бути як складові, що 
опираються на власні ресурси, так і ті ресурси, що можуть бути залучені зі сторони – у процесі укладання 
взаємовигідних угод із партнерами за технологічним ланцюжком. І тут на перший план виходять фаховість 
управлінців у сфері формування взаємовигідних відносин із тими партнерами, які можуть стати ключовими 
ланками у створенні конкурентних переваг для всіх учасників технологічного ланцюжка. Саме управлінці 
вищої ланки формують мотиваційну (інтерфейсну) складову інноваційного потенціалу підприємства.  

Інтерфейсний потенціал характеризує можливість підприємства взаємоузгоджувати 
різноспрямовані інтереси суб'єктів інноваційного процесу: розробників інновацій; виробників нових товарів; 
інвесторів, постачальників вихідної сировини, матеріалів і комплектуючих; торгових і збутових 
посередників; споживачів; суспільство в цілому. Особливо важливим є формування належної системи 
мотивації суб'єктів інноваційного процесу, де велику роль відіграє формування спонукальних мотивів 
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споживання і виробництва нової продукції, оскільки відсутність зацікавленості споживачів і виробників 
унеможливлює успіх будь-якої інноваційної продукції. За відсутності мотиваційних механізмів і систем 
стимулювання творчості інноваційна складова в результатах трудової діяльності вкрай низька. Розробивши 
систему мотивації, спрямовану на задоволення потреб працівників підприємства відповідно до того, що 
вони вважають важливим, можна створити сприятливіші умови для досягнення цілей організації. 

 

ВИЯВЛЕННЯ СЛАБКИХ СТОРІН ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ  І ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УСУНЕННЯ

Власні можливості підприємства 
недостатні, але можуть бути 

компенсовані за допомогою інших 
підприємств 

Виявлені критичні недоліки у власних 
можливостях підприємства, пошук 
альтернативних джерел ресурсів 
позитивних результатів не дав 

Власні ресурсні можливості 
підприємства достатні для 

вирішення поставлених завдань 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ  ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СПОНУКАЮТЬ ДО  ІННОВАЦІЙ  
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ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПЛАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
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Використання 
власних ресурсів – 
найкращий варіант 

 
 

Рис. 1. Концептуальна схема аналізу відповідності складових інноваційного потенціалу підприємства його стратегічним цілям 
та інноваційним завданням 

 
Висновки. Узагальнення викладеного дає підстави для таких висновків. Інноваційний потенціал 

промислового підприємства доцільно розглядати як органічне поєднання матеріальних і нематеріальних 
ресурсів учасників інноваційної діяльності, які здатні їх використати для реалізації інноваційних завдань в 
контексті визначених на планову перспективу стратегічних цілей і вмотивовані до цього спільними 
інтересами та взаємовигідними економічними відносинами. У даному визначенні підкреслюється 
можливість зростання інноваційного потенціалу підприємства за рахунок залучення ресурсів і компетенцій 
партнерів. Умови такого залучення (їх мотиваційна наповненість) і мають стати предметом наступних 
досліджень. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РОССИИ 
 
В настоящее время в России в очередной раз готовится реформа бухгалтерского учета. В основном это касается 

институтов финансового рынка. По мнению автора, первоочередной задачей в аспектах бухгалтерского учета и отчетности 
должно являться обеспечение прозрачности и полезности публикуемой информации финансовыми институтами, а не 
количество применяемых ими бухгалтерских счетов, символов доходов и расходов и др. Внедрение новых учетных 
стандартов в стране необходимо начинать с разработки соответствующих учебных программ для квалификации «главный 
бухгалтер финансовых институтов», обязательного обучения и обязательной сертификации этих бухгалтеров  

Ключевые слова: финансовые институты, учет и отчетность, учетные стандарты, прозрачность и полезность 
финансовой информации. 

 
T. A. DUBROVINA 

Audit company «Klassika-Audit», Moscow 

 
PRIORITY ACTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF NEW ACCOUNTING AND 

REPORTING STANDARTS FOR FINANCIAL INSTITUTIONS IN RUSSIA 
 
Currently, accounting reform is preparing once again in Russia. Primarily, this concerns the financial institutions. A large 

number of projects of sectorial and common standards are located on the website of the Central Bank of the Russian Federation. 
According to the author, a priority in the aspects of accounting and reporting is to ensure the transparency and usefulness of the 
information published by financial institutions, rather than the number of accounts. The implementation of new accounting 
standards in the country should start with the development of appropriate training programs for the qualification - Senior 
Accountant (Chief Accountant) of financial institutions, mandatory training and mandatory certification of these accountants. 

Keywords: financial institutions, accounting and reporting, accounting standards, transparency and usefulness of the 
financial information. 

 
Вступление. В настоящее время в России в очередной раз готовится большое количество новых 

учетных стандартов и правил для нефинансовых кредитных организаций. За последние два десятилетия уже 
несколько раз изменялись и внедрялись новые правила, положения, планы счетов бухгалтерского учета. 
Страховщикам, к примеру, практически каждые пять лет приходится внедрять новое программное 
обеспечение для бухгалтерского учета, настраивать новые символы и номера счетов бухгалтерского учета. 
Что, к сожалению, только повышает трудоемкость обработки учетной информации, увеличивает расходы на 
ведение учета, что, в конечном счете, сказывается на конечном потребителе услуг, на стоимости и качестве 
предоставляемых финансовых услуг. 

Также, следует отметить, что постоянное изменение правил и стандартов учета в России не 
приводит к улучшению качества предоставляемой финансовыми организациями информации, в том числе 
публикуемой информации, а также не повышает прозрачность этой информации. Отчетность финансовых 
институтов отличается рядом особенностей, инвесторы отмечают её сложность. Особые требования к 
составлению финансовой отчетности устанавливаются, в настоящее время, к отчетности и подготовке 
кадров в не кредитных финансовых организаций. 

Основной раздел. Не кредитные финансовые организации, к которым относятся профессиональные 
участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
являющихся кредитными организациями), страховые организации (за исключением страховых медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 
страхования) и страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, кредитные потребительские 
кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 
микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, 
ломбарды, занимают значительный удельный вес в сфере финансовых услуг Российской Федерации. 

Изучение текущей ситуации внедрения системы МСФО сфере экономических субъектов – 
некредитных финансовых организаций – позволяет сделать следующие выводы: разрозненное 
регулирование деятельности не кредитных финансовых организаций, План счетов предназначен для 
экономических субъектов, ориентированных на промышленное производство и строительство, 
бухгалтерская отчётность не информативна и не репрезентативна, надзорная и статистическая отчетность, а 
также надзор на соло основе не адекватно отражает реальное положение дел и не дает представление о 
рисках, консолидированная отчетность по МСФО только начинает использоваться для целей надзора и др.  

На сайте Центрального банка РФ в конце 2014 года были размещены проекты общих и отраслевых 
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стандартов для финансовых институтов. В целях обеспечения возможности осуществления функций 
мегарегулятора на финансовом рынке, повышения прозрачности деятельности не кредитных финансовых 
организаций, а также учитывая глобальный вектор по распространению принципов и подходов, 
применяемых в МСФО, при формировании отчетности российских организаций, Банк России проводит 
работу по переводу не кредитных финансовых организаций на единый план счетов, базирующийся на 
банковском плане счетов (с учетом отраслевой специфики), а также на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность и отраслевые стандарты учета, разработанные в соответствии с МСФО [1]. 

Составление финансовой отчетности по требованиям МСФО обусловлено необходимостью 
принятия финансовыми институтами управленческих решений, направленных на обеспечение устойчивого 
развития и сохранение капитала экономических субъектов. Важное значение приобретает 
совершенствование практики применения МСФО с целью предоставления достоверной информации 
пользователям финансовой отчетности, а также как финансового инструмента обмена финансовой 
информацией. 

Внедрение МСФО позволяет стандартизировать процедуры российской системы учетной 
информации, за счет использования единых методик учета в целях рационального управления 
деятельностью финансовых институтов, обеспечивает руководителей информацией, которая повышает 
эффективность системы управления экономическим субъектом, повышает прозрачность деятельности 
финансовых институтов. 

В условиях финансового кризиса, предоставление информации в формате МСФО, позволяет 
повысить надежность финансового института за счет обеспечения надежной и прозрачной информацией 
заинтересованных пользователей.  

Исследование проблем внедрения МСФО в экономических субъектах, выявило следующие 
проблемы:  

- недостаточно проработаны процедуры унификации сбора и предоставления информации для 
целей составления отчетности по МСФО;  

- отсутствует сравнительный анализ способов получения финансовой отчетности по МСФО с целью 
выявления наиболее оптимального способа подготовки отчетности по МСФО; 

- не предложены модели учетной системы в целях подготовки отчетности в международном 
формате и не обоснован инструментарий учетно-аналитического обеспечения процесса подготовки 
отчетности по МСФО для финансовых институтов; 

- не разработан программный продукт, позволяющий автоматизировать наиболее трудоемкие 
элементы процесса подготовки отчетности по МСФО в рамках предложенных моделях учетной системы. 

В этой связи, как показывает практика, дополнительные требования возникают к разработке 
системы внутреннего контроля финансовых институтов, направленных на разграничение уровней доступа 
пользователей к информации. Как показывают проведенные исследования, аутентификации пользователей 
является одним из наиболее важных компонентов организации защиты информации в сети. Прежде чем 
пользователю будет предоставлено право доступа к определенному виду ресурсов, необходимо провести 
ряд мероприятий по определению аутентичности пользователей [4]. В связи с этим, требования к 
программному обеспечению для автоматизации процессов подготовки отчетности по МСФО в рамках 
предложенных моделях учетной системы, ужесточаются с учетом необходимости разработки процедур, 
обеспечивающих надежную систему внутреннего контроля экономических субъектов [5, 6]. 

В результате, для пользователей информации, возникает ряд проблем. Так, например, для Банка 
России отсутствует надежный и достоверный источник данных для надзорной деятельности, а также для 
формирования показателей макроэкономической финансовой статистики; для потребителей услуг возникает 
непрозрачность финансовых организаций и недоверие к институту в целом; для участников рынка 
появляются избыточные, дублирующие данные; высокие затраты на ведение учета и подготовку отчетности; 
непонимание стратегии и действий надзора. 

С этой целью, Банком России предложена целевая модель, ориентированная на следующий 
результат: единый план счетов как для кредитных, так и для не кредитных финансовых организаций, 
максимально приближенные отраслевые стандарты бухгалтерского учета по общим операциям не 
кредитных и кредитных финансовых организаций, отдельные отраслевые стандарты бухгалтерского учета 
по специфическим операциям финансовых организаций, единообразные и информативные формы 
бухгалтерской, надзорной и статистической отчетности, основанные в т.ч. на МСФО, единые походы к 
формату, методам обработки и анализа поступающей отчетности, дигитализация взаимодействия с 
поднадзорными и др. 

Также, для построения достоверной и надежной системы внутреннего контроля, основанной на 
системе учета по правилам и принципам МСФО, для финансовых институтов также необходимо подготовка 
кадров соответствующей квалификации.  

Анализ текста проекта Плана счетов бухгалтерского учета для не кредитных финансовых 
институтов включает в себя двадцатизначные счета бухгалтерского учета, при этом эти счета необходимо 
будет применять в паре (парные счета). Текст размещенного на сайте Банка России указанного проекта 
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Плана счетов занимает 539 страниц. Текст Проекта положения «О порядке определения доходов, расходов и 
прочего совокупного дохода не кредитными финансовыми организациями» вместе с приложениями 
занимает 369 страниц. В Приложениях к этому проекту детализированы доходы и расходы 
негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций и обществ взаимного страхования. Так, 
символы доходов и расходов негосударственных пенсионных фондов расположены на 37 страницах, а 
символы доходов и расходов страховщиков расположены на 102 страницах. Все это потребует разработки в 
не кредитных финансовых институтах новой, глобальной системы бухгалтерского учета в соответствии с 
МСФО, с одновременным построением системы внутреннего контроля экономического субъекта и 
подготовкой кадров соответствующей квалификации [2, 8–11]. 

Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского (финансового) учета и отчетности для 
не кредитных финансовых организаций, позволят построить единую систему бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, которая будет основана на следующем: 

– план счетов в совокупности с необходимыми дополнительными аналитическими разрезами 
позволит составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, соответствующую требованиям МСФО, 
учитывая специфические операции участников рынка;  

– бухгалтерская (финансовая) отчетность на «соло» основе и консолидированная по группе 
соответствует требованиям МСФО;  

– единая структура и сквозная нумерация плана счетов для всех не кредитных финансовых 
организаций; 

– разрезы в аналитическом учете должны быть основаны на требованиях МСФО и использоваться 
для составления бухгалтерской (финансовой), отчетности, статистической отчетности и отчетности в целях 
надзора; 

– отраслевые стандарты бухгалтерского учета в части обязательств и резервов, формируемых 
страховыми организациями и пенсионными фондами, будут основаны на требованиях МСФО; 

– отраслевые стандарты бухгалтерского учета по неспецифическим операциям для не кредитных 
финансовых организаций должны быть основаны на требованиях МСФО. 

В настоящее время, в России отсутствует обязательное требование по сертификации главных 
бухгалтеров организаций, а также требование повышения ими своей квалификации.  

По мнению автора, до внедрения в стране новых учетных стандартов, а также принципов и 
подходов, применяемых в международных стандартах финансовой отчетности, прежде всего, необходимо 
провести переподготовку и обучение главных бухгалтеров принципам и правилам, изложенным в МСФО.  

Обучение следует проводить заблаговременно, по крайней мере, до того момента, как в стране 
произойдет переход на новые учетные стандарты. Для этого необходимо разработать учебные программы, 
соответствующие международным требованиям, адаптировав их к национальным потребностям. 

Обучение специалистов новым национальным стандартам, а также обучение международным 
стандартам финансовой отчетности, безусловно, будет способствовать правильному применению 
стандартов учета и отчетности. Сертификация главных бухгалтеров будет способствовать повышению 
ответственности главных бухгалтеров за составление недостоверных отчетов, что в свою очередь, будет 
способствовать повышению надежности и достоверности предоставляемой финансовыми институтами 
информации в финансовой отчетности. 

Выводы. Как показывают проведенные исследования, в настоящее время в не кредитных 
финансовых институтах Российской Федерации происходит процесс перехода на международные стандарты 
финансовой отчетности. С этой целью, на сайте Центрального банка РФ, размещены проекты общих и 
отраслевых стандартов учета для финансовых институтов. Внедрение указанных стандартов потребует 
переподготовки кадров для не кредитных финансовых институтов, разработки надежного программного 
продукта, обеспечивающего своевременный и правильный учет операций в соответствии с МСФО, а также 
надежную систему внутреннего контроля экономического субъекта. 
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТОВАНОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ 
 
В статті представлена сформована автором система оцінювання маркетингової орієнтованості страхових компаній, 

яка дає можливість не лише визначити стан маркетингової орієнтованості діяльності страхових компаній, але й 
запропонувати адекватну структуру організування їх маркетингової діяльності. 

Ключові слова: страхова компанія, маркетингова орієнтованість, експертне оцінювання. 
 

I. M. ZABURMEKHA 
Khmelnytsky National University 

 
EVALUATION LEVEL OF MARKETING ORIENTATION OF THE INSURANCE 

COMPANIES 
 
The system of evaluation of marketing oriented of insurance companies, which is based on the complex use of coefficient 

of marketing oriented of insurance company, which settles accounts going out from the degree of efficiency of implementation by it 
marketing functions and rates of growth of market of insurance company share, is formed in the article, expected from official 
statistical data. It allows to form a matrix model. The calculation of integral coefficient of efficiency of implementation of marketing 
functions and use of matrix approach is given а possibility not only to define the state of marketing oriented of activity of insurance 
company but also offer an adequate structure it financial and organizational mechanism. 

Keywords: insurance company, marketing orientation, expert evaluation. 
 
Постановка проблеми. В умовах деструктивних зрушень в економіці країни діяльність страхових 

компаній пов’язана із посиленням власної конкурентної позиції на ринку шляхом пошуку нових 
конкурентоспроможних страхових продуктів та впровадженням інноваційних технологій у просуванні 
страхових послуг тому важливим і актуальним є питання впровадження у діяльність страхових компаній 
ефективного маркетингового управління. 

Реалізація маркетингової концепції в діяльності страхових компаній вимагає певних матеріальних і 
трудових витрат. Доцільність використання маркетингового інструментарію стає очевидною для страховика 
тільки в тоді, коли ефект, що отримують від маркетингових заходів, перевищує витрати на проведення 
маркетингових заходів. Тому визначення рівня маркетингової орієнтованості страховика дозволить 
визначити доцільність самостійного виконання маркетингових функцій або передачі їх на аутсорсинг. 

Аналіз останніх публікацій. Питання впливу маркетингу на ефективність діяльності підприємств 
досліджувалася в працях таких зарубіжних вчених, як Колі А., Яворські Б., Нарвер Дж. і Слейтер С. У 
вітчизняній науковій літературі ці питання піднімали Алексеєнко Л.М., Ковальчук С.В., Радько О.В тощо. 
Проблемним питанням впровадження маркетингу у діяльність страховиків приділяли увагу Зубець А.Н., 
Чаплінський Ю.Б., Тринчук В.В. та Фурман В.М. Але актуальність розробки ефективної системи 
оцінювання маркетингової орієнтованості страховиків зростає у зв’язку з тим, що сам процес 
маркетингового управління в страхових компаніях не набув достатнього наукового обґрунтування. 

Метою статті є формування ефективної системи оцінювання маркетингової орієнтованості 
страхових компанії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг, як концепція управління, спрямований на 
те, щоб забезпечити реалізацію інтересів всіх ринкових суб’єктів і, насамперед покупця та продавця. В 
загальному цілі маркетингу можна звести до чотирьох напрямів [3]:  

– досягнення максимально можливого високого споживання; 
– досягнення максимальної споживчої задоволеності; 
– надання максимально широкого вибору; 
– максимальне підвищення рівня життя.  
Маркетингову орієнтацію страхових компаній слід розуміти як комплексне використання принципів 

і методів маркетингу щодо пошуку і/або формування страхових потреб з їх подальшим задоволенням за 
рахунок відповідних страхових продуктів та послуг для досягнення максимально можливого рівня 
споживчої задоволеності, рівня життя, а також ефективності роботи страховиків. 

Формування дієвого механізму управління діяльності страхової компанії на засадах маркетингу 
обов’язково передбачає формування системи оцінювання маркетингової орієнтованості. 

Для формування системи оцінювання маркетингової орієнтованості системи управління страховими 
компаніями було проведено експертне опитування щодо з’ясування ефективності виконання маркетингових 
функцій страховими компаніями. 

Експертами виступали працівники страхових компаній зі стажем роботи у цій сфері не менше 
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десяти років, доценти кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету 
(стаж викладання дисципліни «Страхування» та «Фінансові ринки» не менше десяти років) та доценти 
кафедри маркетингу (стаж викладання дисципліни «Маркетингові дослідження» не менше десяти років), 
представники Української асоціації маркетингу з яких була сформована генеральна сукупність. 

З генеральної сукупності експертів була сформована репрезентативна група. Згідно з теоремою 
Бернуллi, помилка репрезентативності обчислюється за формулою [1]: 

 ,g

rg
M t

m
    (1) 

де t – довірчий коефіцієнт; r – частка елементів вибірки з наявністю заданої ознаки; g – частка елементів із 
відсутністю заданої ознаки; m – кількість експертів.  

З цієї формули визначена чисельність вибірки m: 
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   (експертів). 

Експерти оцінювали важливість та ефективність виконання маркетингових функцій, а саме: 
– організації маркетингу страхової компанії; 
– маркетингової товарної політики; 
– маркетингової цінової політики; 
– маркетингової політики збуту; 
– рекламної діяльності страхової компанії. 
Експертам було запропоновано оцінити важливість виконання кожного напряму маркетингової 

діяльності страхової компанії за допомогою коефіцієнта вагомості. Результати узагальнені у табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Зведена таблиця за результатами опитування експертів для визначення коефіцієнта вагомості 

Визначення коефіцієнта вагомості експертами Напрям маркетингової діяльності 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ефективність організації маркетингу 
страхової компанії 

0,25 0,21 0,21 0,22 0,21 0,21 0,21 0,23 0,21 0,22 

Ефективність маркетингової товарної 
політики 

0,18 0,19 0,20 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Ефективність маркетингової  
цінової політики 

0,19 0,20 0,19 0,15 0,19 0,22 0,20 0,21 0,20 0,20 

Ефективність маркетингової політики 
збуту 

0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 0,21 

Ефективність рекламної діяльності 
страхової компанії 

0,15 0,17 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,15 0,18 0,18 

 
На основі опрацьованих даних експертних опитувань формуються управлінські рішення, і, як 

показує досвід, в більшості випадків експертним технологіям просто немає альтернативи, тому значення 
методу експертних оцінок важко переоцінити. Однак це, в свою чергу, зумовлює розгляд умов, за яких 
результати, отримані за допомогою цього методу, будуть максимально об’єктивними. 

По-перше, метод експертних опитувань має суттєвий недолік – суб’єктивний характер оцінювання. 
Це зумовлено тим, що результат залежить від знань експертів, їх досвідченості та світогляду. Проте 
можливість його застосування для вирішення поставлених завдань є доцільною за умови, що якість 
оцінювання та ступінь узгодженості думок експертів будуть високими. Є безперечною та умова, що 
оскільки метод потребує використання знань і досвіду респондентів, то вони мають бути компетентними у 
досліджуваній проблематиці. По-друге, про достовірність експертних оцінок свідчить узгодженість дій між 
експертами, яку доцільно визначати за допомогою коефіцієнта конкордації. 

При проведенні аналізу зібраних експертних даних відповідно до цілей дослідження та прийнятих 
моделей необхідно встановити узгодженість дій експертів і достовірність експертних оцінок. Для цього 
доцільно використовувати наступну методику. 

Припустимо, що для кожної події на основі оцінок aij, наданих групою з р-і експертів, збудована 

матриця рангів важливості – ijа , де і – 1, 2,…, m – кількість показників (m = 5); j – 1, 2,…; р – кількість 

експертів (р = 10) [21]. 
Подіям надаються номера натурального ряду чисел.  
Середнє значення для сумарних рангів дорівнює [2]: 

 
1

( 1).
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a p m   (3) 
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Сумарне квадратичне відхилення S сумарних подій від середнього значення a є [25]: 

 

2

1 1

1
( 1)

2

pm

ij

i j

S a p m
 

 
   
 
 

  . (4) 

Величина S досягає максимального значення у випадку, коли всі р експертів нададуть однакові 
оцінки кожній події [2]: 

 2 3
max

1
( ).

12
S p m m    (5) 

Очевидно, що для підрахування міри узгодженості думок експертів доцільно прийняти відношення 
[2]: 

 
max

.
S

W
S

   (6) 

Отриманий результат і називається коефіцієнтом конкордації. Величина W змінюється в межах від 0 
до 1. При W = 0 узгодженості немає зовсім, тобто зв’язок між оцінками різних експертів відсутній. 

За розрахунками автора значення коефіцієнта конкордації W для маркетингових показників 
розвитку компанії дорівнює 0,808, тобто майже 81 %, що свідчить про тісний зв’язок між оцінками різних 
експертів і про достатню достовірність даних. 

Для кожної із визначених функцій визначаємо ранг, який встановлюється у діапазоні від одного до 
п’яти балів. Він характеризує рівень вагомості відповідної маркетингової функції для страхових компаній: 
найнижчим нами визначено перший ранг, найвищим – п’ятий. 

Звернення до експертів, передбачало визначення напрямів маркетингової діяльності, які є найбільш 
вагомими (за відповідним рангом) для страхових компаній. За результатами опитування автором була 
складена відповідна таблиця (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Зведена таблиця за результатами опитування експертів для визначення рангу функції 
Експерт 

Напрям маркетингової діяльності 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

Ефективність організації маркетингу страхової компанії 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
Ефективність маркетингової товарної політики 3 1 3 3 5 3 5 5 3 2 
Ефективність маркетингової цінової політики 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 
Ефективність маркетингової політики збуту 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 
Ефективність рекламної діяльності страхової компанії 4 3 2 2 1 2 2 2 4 3 

  
Середнє арифметичне значення коефіцієнтів вагомості кожного параметра (А) визначається за 

формулою: 

 
1

1
,  =1,..., ,

n

j

A a i n
N



    (7) 

де n – кількість параметрів (напрямів); 
N – кількість експертів; 
a – параметри вагомості, що визначені j-м експертом. 
Середнє арифметичне значення коефіцієнта вагомості кожного параметра є підставою для 

розрахунку еталонного значення стану маркетингового забезпечення підприємства. Ці показники 
використовуються у подальших дослідженнях. Розраховані значення коефіцієнтів вагомості та рангів 
узагальнені в табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Зведені показники для оцінки виконання напрямів діяльності 

Напрям маркетингової діяльності 
Коефіцієнт 
вагомості 

Ранг 
Загальна оцінка 
виконання 
функції 

Ефективність організації маркетингу страхової компанії 0,22 4 0,88 
Ефективність маркетингової товарної політики 0,19 2 0,38 
Ефективність маркетингової цінової політики 0,20 5 1,0 
Ефективність маркетингової політики збуту 0,22 3 0,66 
Ефективність рекламної діяльності страхової компанії 0,17 1 0,17 

Разом 1  3,09 
 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

145

За кожним елементом розраховується загальна оцінка виконання функції: 
 Оі = К  Р,  (8) 

де Оі – загальна оцінка і-го елемента j-го фактора;  
К – коефіцієнт вагомості і-го елемента j-го фактора;  
Р – ранг і-го елемента j-го фактора. 
Визначені середні ранги для кожної функції показують ступінь ефективності при здійсненні 

маркетингової діяльності страхової компанії. Отже, найважливішою, на думку експертів, є ефективна 
організація маркетингової цінової політики (можливість адаптування страхового продукту до вимог 
споживача), на другому місці – ефективність організації маркетингу. Планування та формування каналів 
збуту страхових продуктів посідає третє місце. Проте, кожний з усіх п’яти напрямів маркетингової 
діяльності є важливим і незамінним. Досягнення високих показників у роботі є можливим лише за умови 
максимально ефективного розвитку всіх напрямів маркетингової діяльності. Загальна оцінка напрямів 
маркетингової діяльності за результатами опитування експертів у страхових компаніях становить 3,09.  

Для визначення ступеня маркетингової орієнтованості страхових компаній оцінено результати 
опитування керівників регіональних представництв, які узагальнені у табл. 4. 

 
Таблиця 4 

Зведена таблиця визначення ступеня маркетингової орієнтованості діяльності страхових компаній 
Страхова компанія 

Страхова 
група «ТАС» 

АТ «УПСК» 
ПАТ «СК 
«Перша» 

СК «УНІКА» 
ПАТ СК 
«УСГ» 

ПрАТ 
«УАСК 

«АСКА» 

Напрям 
маркетингової 
діяльності 

Коефіцієнт 
важливості 
напряму  
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Ефективність 
організації 
маркетингу 
страхової 
компанії 0,22 

0,96 0,21 0,80 0,18 0,82 0,18 0,96 0,21 0,92 0,20 0,46 0,10 

Ефективність 
маркетингової  
товарної 
політики 0,19 

0,97 0,18 0,97 0,18 1,00 0,19 1,00 0,19 0,66 0,13 0,93 0,18 

Ефективність 
маркетингової  
цінової політики 0,20 

1,00 0,20 0,50 0,10 1,00 0,20 0,90 0,18 1,00 0,20 0,40 0,08 

Ефективність 
маркетингової 
політики збуту 0,22 

0,93 0,20 0,80 0,18 0,90 0,20 0,93 0,20 0,81 0,18 0,53 0,12 

Ефективність 
рекламної 
діяльності 
страхової 
компанії 0,17 

0,83 0,14 0,63 0,11 0,57 0,10 1,00 0,17 0,43 0,07 0,27 0,05 

Разом 1  0,94  0,74  0,87  0,96  0,78  0,52 

  
За результатами таблиці можна визначити, що найменша ефективність напрямів маркетингової 

діяльності спостерігається в тих страхових компаніях, де відсутні виконавці маркетингових функцій або їх 
виконують неспеціалізовані підрозділи.  

Заключним етапом запропонованої системи оцінювання маркетингової орієнтованості діяльності 
страхової компанії є використання матричного методу для наочного представлення рівня маркетингової 
орієнтованості досліджуваних компаній. Матриця стану маркетингової орієнтованості страхової компанії 
візуально нагадує матрицю Бостонської консалтингової групи. Основною ідеєю такого підходу є 
розташування страхових компаній вибірки у двовимірній системі координат, за вертикальною віссю 
позначаються темпи зростання ринку (від 0 до 200 %), а за горизонтальною – коефіцієнт маркетингової 
орієнтованості діяльності страхової компанії (від 0 до 1). 

Коефіцієнт маркетингової орієнтованості діяльності розраховується виходячи із ступеня 
ефективності виконання маркетингових функцій: 

 (9)
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де ІКмо – інтегральний коефіцієнт маркетингової орієнтованості представництв страхових компаній; 
n – кількість напрямів маркетингової діяльності; 
Квфі – коефіцієнт вагомості і-го напряму діяльності; 
аі – ступінь виконання напряму. 
Розрахунок інтегрального коефіцієнта маркетингової орієнтованості діяльності та використання 

матричного підходу дає можливість не лише визначити стан маркетингової орієнтованості діяльності 
страхових компаній, але й запропонувати адекватну структуру організування їх маркетингової діяльності. 

Матриця, запропонована автором, складається з чотирьох квадрантів, а саме: «лідерів»; 
«челенджерів»; «нішерів» та «аутсайдерів» і надана на рис. 1. 
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Рис. 1. Матриця ступеня маркетингової орієнтованості діяльності страхових компаній 

 
У запропонованій нами матриці квадрант «лідери» містить найбільш фінансово стійкі страхові 

компанії, які вміють ефективно управляти своїми ресурсами та вміло використовувати позитивний вплив 
зовнішніх факторів для отримання високих фінансово-економічних результатів своєї діяльності. У випадку, 
якщо до цього квадранта потрапить значна кількість страховиків, його можна буде поділити на більш дрібні 
квадранти, виокремлюючи, наприклад, «еталонні» компанії, які можуть стати зразком для регіону чи ринку 
в цілому. 

До цього квадранта потрапили ПрАТ «УСК «АСКА», ПАТ СК «Перша» та СК «Уніка». 
Стратегія лідерства передбачає наявність найбільшої ринкової частки компанії на страховому ринку 

і високі конкурентні бар’єри для страховиків, що намагатимуться опанувати цей сегмент ринку. Лідерство 
означає утримання позиції на ринку, що вимагає залучення додаткових коштів, а це призводить до 
зменшення прибутків компанії. Однак більшість страхових компаній зможуть закріпити свої позиції завдяки 
нішевій стратегії. 

Квадрант «челенджери» у пропонованій матриці – це страхові компанії, які займають другі або треті 
ринкові позиції, швидко розвиваються і ставлять за мету підвищення своєї ринкової частки.  

«Нішери» – страхові компанії, які мають власну нішу на ринку. Стратегія ринкової ніші є однією з 
провідних маркетингових стратегій. Вона відтворює найголовніший принцип маркетингу – орієнтацію на 
виявлення і задоволення специфічних потреб споживача.  

Присутність страховика у певній ніші є виправданою, якщо компанія задовольняє таким умовам: 
1) має потенціал зростання; 
2) є прибутковою; 
3) має низьку привабливість для конкурентів; 
4) є спроможною відстояти свої ринкові позиції. 
До квадранта «нішерів» не потрапила жодна з досліджуваних компаній. Проте, компанії Страхова 

група «ТАС», АТ «УПСК» та ПАТ СК «УСГ», які не потрапили до квадранта «лідери» можна віднести до 
«нішерів». Так, страхова компанія може займати позиції лідера за якимось видом страхових послуг, 
наприклад в сегменті автомобільного страхування. 

Компанії, що потрапили до квадранта «аутсайдери» є фінансово стійкими, проте відносно низько 
прибутковими. В нашому випадку жодна з досліджуваних компаній до цього квадранта не потратила. 

Ще один аспект, який враховується при побудові матриці – це візуалізація масштабів діяльності 
аналізованих страховиків, що досягається під час побудови «бульбашкових» діаграм. Діаметр «бульбашки» 
визначається за розмірами валових страхових премій. У такий спосіб не лише формується картина 
ефективності діяльності страховика, але й бачимо його позицію на ринку страхування. 
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Узагальнення пропозицій автора щодо посилення маркетингової орієнтованості діяльності 
регіональних представництв страхових компаній наведено у табл. 5. 

 
Таблиця 5 

Пропозицій щодо посилення маркетингової орієнтованості діяльності регіональних представництв 
страхових компаній 

Характеристика страховика Пропозиція 
«Лідери» 

Найбільш фінансово стійкі страхові, які вміють 
ефективно управляти своїми ресурсами та вміло 
використовувати позитивний вплив зовнішніх факторів 
для отримання високих економічних результатів своєї 
діяльності 

Удосконалення структури відділу маркетингу з 
можливістю виконання повного набору 
маркетингових функцій та делегування певних 
функцій на регіональний рівень 

«Нішери» 
Страхові компанії, які орієнтуються на певні сегменти 
ринку, фінансово стійкі, але з низькими темпами 
зростання страхових премій  

Використання послуг компанії аутсорсера 

«Аутсайдери» 
Невеликі фінансово стійки страхові компанії, проте є 
відносно низькою прибутковістю 

Використання послуг компанії аутсорсера 

«Челенджери» 
Страхові компанії, які займають другі або треті ринкові 
позиції, швидко розвиваються і ставлять за мету 
підвищення своєї ринкової частки 

Використання органічної системи управління, 
яка не виключає можливості формування 
маркетингових служб на регіональному рівні 

  
Висновки. Розглянувши діяльність представництв страхових компаній Хмельницької області, 

можна запропонувати шляхи покращення їх маркетингової орієнтованості, які базуються на формуванні 
відповідного фінансово-організаційного механізму. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Если в прошлом веке процесс управления изменениями считался приёмами воздействия на сотрудников, 

использовавшихся в процессе реализации стратегии, то на сегодняшний день управление изменениями – это 
междисциплинарный подход, включающий не только мотивацию сотрудников для реализации поставленных целей, но и 
управление человеческими ресурсами, управление конкурентоспособностью и инновациями, перестройка бизнес-процессов 
под новые потребности клиента, управление результатами интеллектуальной деятельности и коммерциализация 
инноваций. Управление изменениями – это сложный многоаспектный процесс, описывающий не управление изменениями в 
организации, а управление средой и явлениями, которые будут способствовать процессу изменений, связанными с 
увеличением влияния человеческого потенциала. Для управления изменениями необходима классификация, позволяющая 
определиться с тем или иным изменением. В процессе изменений важно, чтобы изменения произошли не в организации, а в 
сознании тех, кто связывает свою занятость с организацией, важно изменять не организацию, а пространство, улучшающее 
результат и эффективность взаимоотношений участников.  

Ключевые слова: изменения, коммерциализация, бизнес-процессы, управление конкурентоспособностью, 
управление человеческими ресурсами, инновации, управление изменениями, классификация. 

 
M. V. KRAVCHENKO 

FBGOU VO Siberian State Technological University  

 
CLASSIFICATION CHANGES 

 
If in the past century, the change management process was considered the impact on staff techniques used in the 

implementation of the strategy, to date management of change - an interdisciplinary approach that includes not only motivate 
employees to achieve its goals, but also human resource management, management of competitiveness and innovation, the 
restructuring of business processes to new customer needs, manage the results of intellectual activity and the commercialization of 
innovations. Change Management - is a complex multidimensional process described does not change management in the 
organization and management of the environment and events that will contribute to the process of change associated with an 
increase in the influence of human potential. Change management require a classification that allows to determine the change in 
one way or another. In the process of change, it is important that the changes did not occur in the organization and in the minds of 
those who link their employment with the organization, it is important not to change the organization and the space, improves the 
results and effectiveness of relations between the participants. 

Keywords: change, commercialization, business processes, management of competitiveness, human resource 
management, innovation, change management, classification. 

 
Одна из востребованных междисциплинарных наук сегодняшнего времени – это управление 

изменениями. И если в прошлом веке термин управление изменениями означал приёмы воздействия на 
сотрудников, использовавшийся по отношению к процедуре реализации стратегии, то на сегодняшний день 
управление изменениями – это самостоятельная дисциплина, рассматривающая не только использование 
приёмов управления сотрудниками, но и проблемы управления человеческими ресурсами процессы 
управления инновациями, конкурентоспособностью и коммерциализацией инноваций, управление 
результатами интеллектуальной деятельности. Корневым стержнем науки являются изменения, 
происходящие как в организации, так и за её пределами, но оказывающие влияние на неё.  

Изменения рассматриваются в качестве «менеджерских приёмов и единоличной организации 
изменений» в трудах ученых Д. Кэмпбела, Д.Стоунхауса, Б. Хьюстона, И.Ансоффа, Э. Хьюза, Дж. Коттера, 
Л. Шлезингера. В качестве основы для реализации стратегии изменения рассматривают в частности О. 
Виханский, А.Т. Зуб, М.В. Локтионов и другие. С.А. Попов, К. Боумен, рассматривают изменения, как 
необходимость и выделяют ряд аспектов, которые необходимо учитывать при внедрении изменений. К. 
Левин предложил модель организационных изменений «размораживания – движения – замораживания», в 
которой руководитель выступает инициатором изменений, изменения являются конечным продуктом, что с 
одной стороны определило основные подходы к развитию дисциплины, и представляет несколько 
устаревший взгляд на сегодняшний день с другой стороны, потому что изменения постоянны, возникнув 
они сменяются новыми изменениями. М. Хаммер, Д. Чампи считали изменения фундаментом 
проектирования бизнес-процессов, ввели понятие реинжиниринга, но рассматривали реинжиниринг, как 
возможность вывода компании из кризиса, не учитывая при этом сопротивления сотрудников. Э. Кэмерон, 
М. Грин, Д. Гоулман, Р. Бояцис рассматривают изменения с позиции лидерского подхода к формированию 
особой среды для трансформации процессов в организации, учитывающие влияние когнитивной и 
поведенческой компоненты отношения. Поскольку нас интересуют аспекты управления изменениями, 
классифицируем изменения, используя имеющиеся подходы. 

При анализе толкования слова «изменение», в словаре под редакцией Н. Абрамова находим, что 
изменение – это наиболее общая форма бытия всех объектов и явлений, представляющая всякое движение и 
взаимодействие, переход из одного состояния в другое. [19] Изменение включает любые пространственные 
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перемещения объектов и субъектов, внутренние превращения форм движения, все процессы развития, а 
также возникновение новых явлений в мире. Изменения могут быть количественными и качественными, 
носить материальный характер и происходить в сознании руководства или сотрудников, различаться по 
масштабам, скорости, значимости, направлению, происходить постоянно с любыми состояниями и 
веществами. То есть, выделяем основные свойства изменений – постоянство, неотвратимость, превращение 
от одной формы к другой, возникновение новых явлений. Судя по определению, основной задачей 
управляющего изменениями будет умение прогнозировать и корректировать возможные возникающие 
явления в ответ на различные неопределенности внешнего или внутреннего воздействия. Более короткое 
определение: изменения – это процесс обновления организации, основанный на внедрении инноваций в 
организационные процессы. 

Основные критерии оценки при проведении изменений, на которые необходимо обращать внимание 
–это наличие четкого последовательного плана внедрения изменений, гибкость оргструктуры, готовность и 
энтузиазм сотрудников, программа мотивации сотрудников, инновационный потенциал организации, 
гармоничное финансирование каждого этапа изменений, контроль изменений. 

По фундаментальности изменений Виханский О.С. выделяет пять достаточно устойчивых и 
отличающихся определенной завершенностью типов изменений – перестройка организации, радикальное 
преобразование, умеренное преобразование, обычное изменение, неизменяемое функционирование. 

Перестройка организации включает фундаментальное изменение организации от миссии, ценностей 
и организационной культуры для перехода в новую отрасль с новым продуктом, этот тип изменений требует 
огромной ресурсной отдачи и порождает новые витки изменений [13].  

Радикальное преобразование организации проводится из-за слияний или поглощений аналогичных 
организаций, в это время наблюдается слияние различных культур, увеличение товарных и рыночных 
потоков, изменения будут проводиться в области организационной культуры и оргструктуры, продуктов и 
рынков компаний, в области партнерских взаимоотношений и также требуют серьёзной ресурсной отдачи. 

Умеренное преобразование будет осуществляться в случае выхода на рынок с новым продуктом и 
необходимостью управлять конкурентоспособностью и маркетингом нового товара, в организации будет 
наблюдаться технологические, производственные, инновационные и маркетинговые изменения. 

Обычные изменения связаны с проведением изменений в маркетинговой сфере с целью 
поддержания интереса к продукту организации. Эти изменения локальны, и их проведение мало затрагивает 
деятельность организации в целом [13].  

О.С. Виханский также выделяет неизменяемое функционирование, которое наблюдается для 
организаций, сотрудники которых испытывают синдром «дня сурка». В этом случае организация на 
испытывает потребностей в изменениях, результаты деятельности вполне всех устраивают, спрос на 
продукт компании не изменяется. Автор считает, что в рамках классификации не О.С. Виханского не 
учитывается мотивация сотрудников к изменениям. В классификации приведен пассивный вид организаций, 
которые действуют в зависимости от некоего давления извне и воспринимают изменение как тяжелое бремя, 
а не возможность пойти вперед и улучшить бизнес-процессы. В тоже время из классификации можно 
сделать важный вывод – для каждой организации суть изменений будет зависеть от её состояния и 
готовности к изменениям. Этот взгляд подтверждается и в теории К. Боумена. Он выделяет ряд аспектов, 
которые необходимо учитывать при внедрении изменений, это ясное видение, четкий план и адекватные 
системы оценки и контроля, поддерживающие новую стратегию. [13]  

Ученые О.Виханский, К. Боумен рассматривают изменения в рамках реализации стратегии, хотя 
совершенно очевидно, что кроме стратегических изменений можно выделить и тактические изменения, 
которые не будут влиять на всю организацию, а захватывать лишь отдельные процессы, но оказывать 
влияние на общий результат [14].  

Зуб А.Т. и Локтионов М.В. также представляют изменения как составляющие стратегии, с одной 
стороны, как частое, иногда однократное, крупномасштабное. С другой стороны, изменения 
рассматриваются как непрерывный эволюционный процесс, в котором одно стратегическое изменение 
создает необходимость других изменений [15]  

Так же существуют взгляды, в которых высказываются предположение о том, что «стратегическое 
изменение — это постоянный или ступенчатый процесс перевода организации на новую ступень с 
использованием существующих идей и концепций». По мнению С. А. Попова, стратегические изменения — 
это основное конструктивное содержание любой стратегии. «Именно стратегические изменения являются 
главными носителями нового качества в ходе развития организации и именно стратегические изменения 
представляют собой ключевой объект управления в процессе реализации как каждой специализированной 
стратегии, так и корпоративной стратегии в целом» [16]. 

В зависимости от уровня изменений в организации разделим изменения на функциональные, 
тактические и стратегические. Функциональные изменения – определенные действия, направленные на 
качественное или количественное развитие функций сотрудников, координирующие и улучшающих их 
деятельность. Тактические изменения – определенные действия низового и среднего менеджмента, 
управленческого аппарата и ряда сотрудников, связанные с корректировкой перехода из одного состояния в 
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другое в процессе реализации стратегии организации. Стратегические изменения – целенаправленные 
действия всех сотрудников организации и управляющего звена, выделенные в рамках стратегической 
концепции, развивающие организацию и вынуждающие переходить от одного состояния к другому для 
повышения конкурентоспособности организации в целом.  

По объёму изменений можно выделить точечные, к ним относится разработка новых правил, и 
системные, включающие разработку изменений по преобразовании. 

Изменения по скорости внедрения могут быть одномоментными – то есть внедряться разово, 
поэтапными – процесс внедрения разделяется на этапы в сравнительно длительной перспективе. И 
постепенными изменения будут в случае длительной перспективы внедрения изменений. 

Изменения в зависимости от сроков внедрения могут быть срочными – в случае если они 
внедряются в короткие сроки и инертными, в случае если внедрение изменений сопровождается большим 
объемом согласований и бюрократических проволочек.. 

Изменения могут различаться по масштабу в зависимости от уровня воздействия – на уровне 
бизнес-единицы, на уровне бизнес-процесса, реинжиниринг бизнес-процессов, на уровне подразделения, 
охватывающие несколько отделов, организационные изменения.  

Изменения на уровне бизнес-единицы – действия, связанные с изменением состояния дочерней 
компании, подразделения компании, самостоятельной продуктовой линейки, направленные на 
корректировку воздействия факторов внутренней и деловой среды.  

Изменения, корректировка или перестройка бизнес-процессов – действия, направленные на 
улучшение стоимостных и качественных показателей функционирования компании, направленных на 
сокращение сроков удовлетворения потребностей клиентов и качество обслуживания. Современные 
организации перестраивают бизнес-процессы всякий раз, когда сталкиваются с изменением структуры 
удовлетворения потребностей и новыми запросами клиентов. 

Выделяют изменения бизнес-процессов или реинжиниринг бизнес-процессов, по определению 
основоположников этого метода М. Хаммера и Д.Чампи – это фундаментальное переосмысление и 
радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных 
показателях деятельности предприятия». Целью реинжиниринга бизнес-процесса является системная 
реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение 
организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, 
сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания. То есть в 
рамках реинжиниринга необходимо формировать новые деловые цели с использованием достижений 
информационных технологий. Конечной целью реинжиниринга являются инновации, конечной целью 
изменений бизнес-процесса является ускорение и улучшение качества бизнес-процесса, без изменения 
продукта [20].  

Изменения на уровне подразделения – действия, связанные с изменением состояния отдела, 
подразделения или цеха, направленные на корректировку функций сотрудников; 

Изменения, охватывающие несколько отделов – взаимосвязанные действия, направленные на 
улучшение качественных и количественных характеристик во взаимодействии отделов. Изменения для 
организации в целом, или организационные изменения – взаимосвязанные действия, направленные на 
улучшение качественных и количественных характеристик и перехода организации из одного состояния в 
другое. Организационное развитие – это плановый, управляемый и систематизированный процесс 
преобразований в области культуры, систем и поведения организации с целью повышения эффективности 
организации в решении её проблем и достижения её целей [17]. 

Изменения корпоративной культуры – действия компании направленные на сохранение доли рынка 
или конкурентного преимущества, изменение потребностей владельцев компании или поглощения, слияния 
организаций. Так, многие компании, которые прежде вели двойную бухгалтерию, а в случае роста амбиций 
планировали выход на IPO, выясняли для себя, что помимо прочих требований, финансовая отчетность 
должна быть прозрачной, а деятельность компании включать социальные и экологические аспекты. Чтобы 
создать новую идеологию компании необходимо начать с корпоративной культуры, или как многие 
исследователи приравнивают к корпоративным ценностям. 

Изменения ценностей, или управление ценностями – управление ценностями как элемент 
управления человеческими ресурсами включает в себя выявление, формирование и культивирование 
ценностей, которые, с одной стороны, соответствуют стратегии компании, с другой стороны, разделяются 
теми, кто представляет собой человеческий ресурс реализации выбранной стратегии. Управление 
ценностями ориентировано на внешнюю среду и на внутреннюю среду компании [18]. 

Социальные изменения [18] можно определить как изменение способа организации общества. На 
социальные изменения влияют доступность информации, образования, возможности выдвигаться во власть, 
изменения в структуре семьи, увеличении роли женщины в обществе, технологические изменения, 
понимание правовых аспектов – все эти факторы вызывают социальные изменения, влияющие на 
деятельность компании. К примеру, феномен пользования сотрудниками социальными сетями весьма 
изменил культурные модели, позволил сообществу влиять на организации, вынуждать к определенному 
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способу выхода из создавшейся ситуации, и может как позитивно, так и негативно влиять на деятельность 
организаций. К примеру, в Инстаграм медсестрой одной из больниц было выложены фото обнаженного 
пациента, которого готовили к срочной операции, с фривольными комментариями медсестры. 
Пользователи, отметившие фото, высказывали негативные комментарии относительно недопустимости 
размещения фотографий пациентов, а кто-то из пользователей отправил на электронную почту больницы 
скрипты фотографии и комментариев их сотрудницы. На следующий день руководство предложило 
медсестре уволиться по собственному желанию, о чем в этот же день сообщило на странице сообщества в 
Инстаграм. Уже после увольнения медсестра стала сожалеть о том, что слишком быстро согласилась на 
увольнение и начала выражать недовольство тем, что с её точки зрения она ничего противоправного не 
совершала, потому что в должностной инструкции больницы не сказано, что нельзя фотографироваться на 
работе или выкладывать фото пациентов. Создатели учебника по деонтологии и этике тоже не указали о 
неэтичности выкладывания фотографий пациентов, находящихся в заведомо беспомощном состоянии и не 
способных выразить свою точку зрения, в Инстаграм, поскольку запоздали с оценкой социальных 
изменений.  

Также социальные изменения рассматриваются с позиции материальных стимулов для сотрудников, 
изменения показателей системы оплаты труда, организационно-управленческих структур, форм 
организации труда, выработки решений, контроля за их выполнением, изменения внутриколлективных 
отношений (выборность руководящих сотрудников, формы гласности, воспитательной работы, создание 
рабочих коллективов по защите прав, правовые изменения, главным образом выступающие как изменения в 
трудовом и хозяйственном законодательстве и другое). 

Изменения партнерских взаимоотношений – изменение условий внешнего или внутреннего 
характера, направленные на формирование устойчивых связей, повышающих уровень 
конкурентоспособности и влияния в деловой среде. Годами складывающиеся взаимоотношения с 
партнерами могут привести к стагнации в бизнесе, если взаимоотношения необходимо поддерживать лишь 
для сохранения хорошего лица, а на деле партнеры ведут себя оппортунистически. Если поставщики 
сдерживают процессы улучшения качества продукции, а сбытовики завышают стоимость выхода в сеть, 
заботясь, лишь о своей выгоде, или посредники навязывают невыгодные условия контракта и вместо 
расчета наличными предлагает неприемлемые условия бартера, или сотрудники компании саботируют 
неудобные для них условия обслуживания клиента – такие партнерские взаимоотношения необходимо 
пересматривать, потому как они перестают быть взаимоотношениями, приносящими выгоду для обеих 
сторон. Явно для одной стороны – это способ сохранить позицию за счет другого партнера. 

Технологические изменения или управление технологическими инновациями – своего рода 
искусство, где требуются асы, компетентные не только в предметной области, но и во взаимосвязанных 
правовых и экономических вопросах использования и охраны разрабатываемых интеллектуальных 
продуктов, способные найти жизнеспособную модель, способную приносить доход организации, грамотно 
оценить рыночную привлекательность технологии, оставить из множества проектов наиболее 
перспективный, и, обойдя технологические и финансовые риски, превратить идею в реальный бизнес. Для 
этого требуются специалисты, объединенные в команду и способные развивать инновационное мышление. 

Технико-технологические изменения – замена старого оборудования на новое, появление новых 
технологий, технологических схем, карт, технологии производства. [2] Продуктовые изменения, инновации 
— разработка и внедрение новой продукции, нового товара. В некоторых источниках характеризуются как 
связанные с высокими затратами и имеющие низкую отдачу. Существуют данные, что 40–90% новых 
продуктов терпят фиаско. Покупатели обычно консервативны, и склонны переоценивать преимущества 
старого товара, в то время как производители склонны переоценивать преимущества инновации. 
Административные изменения связанны с изменением количества, качества и схемы взаимодействия 
сотрудников предприятия. 

По организации проведения изменения могут быть запланированные и незапланированные, или 
внезапные. По срокам изменения могут различаться краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. По 
отношению персонала изменения могут быть повышающими эффективность работы персонала, 
повышающие квалификацию сотрудников, направленные на улучшения климата. По способу 
осуществления изменения могут быть экспериментальными и прямыми без эксперимента. Также изменения 
можно разделить по объёму – точечные – разработка новых правил, системные – разработка изменений по 
преобразованию технологических и организационных систем. 

По назначению изменения могут быть направленными на увеличение эффективности производства, 
на улучшение условий труда, на обогащение трудовой деятельности, повышение управляемости труда, 
повышение качества продукции, увеличение доли рынка, увеличение объёма продаж [4]. 

Различают также естественные и искусственные изменения. Естественные изменения закономерны 
и зависят от уровня развития организации, происходят потому что назрела необходимость. Искусственные 
изменения – изменения, происходящие по инициативе руководителей, именно они вызывают сопротивление 
участников. Различают институциональные изменения – изменения механизма мотивации игроков 
института на соблюдение договоренностей. 
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Сделаем вывод, управление изменениями – это сложный многоаспектный процесс, описывающий 
не управление изменениями в организации, а управление средой и явлениями, которые будут 
способствовать процессу изменений, связанными с увеличением влияния человеческого потенциала. Для 
управления изменениями необходима классификация, позволяющая определиться с тем или иным 
изменением. В процессе изменений важно чтобы изменения произошли не в организации, а в сознании тех, 
кто связывает свою занятость с организацией. В процессе изменений важно изменять не организацию, а 
пространство, улучшающее взаимоотношения участников. Изменения должны касаться не только 
организации, но и всей деловой среды, используемой для взаимодействия. Все типы изменений 
взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Так появление в организации высококвалифицированных 
специалистов может привести к технологическим, продуктовым и социальным изменениям, либо к 
изменениям системы контроля. 

Изменения могут произойти достаточно неожиданно и приводить к разным результатам. Так, в 
десяти штатах США и двух штатах Канады вымирают леса из-за жука-лубоеда. Ещё несколько лет назад 
сосны самостоятельно могли справиться с короедами, как только лубоеды достигали живых клеток, клетки 
разрывались и выпускали высокотоксичную субстанцию, убивающую насекомых. Но упорная борьба с 
пожарами, лесопосадочные полосы и глобальное потепление привели к исчезновению сосновых лесов на 
почти миллионах гектарах из-за появления полчища жуков, которые мутировали и устойчиво не 
воспринимают токсинов сосны. Древесина, проеденная лубоедом с голубыми прожилками, уже не годится 
для производства, так как сортность пониженная. Но по всему западу США можно найти дома, рестораны и 
магазины, обшитые проеденными досками, можно купить доски для обивки домов, стен, потолков, шкафы и 
прочую мебель, украшенную изысканными голубыми прожилками, добросовестно проеденными жуком-
лубоедом. После появления бракованной древесины возник целый кустарный промысел. [21] 

По наблюдениям преуспевающие организации внедряют изменения раньше, чем в них возникнет 
необходимость, отмечая и прогнозируя изменения стиля удовлетворения потребностей, стараясь опередить 
конкурента. Преуспевающие компании внедряют технологические инновации не тогда, когда парк 
оборудования по износу достигает своего апогея, а в тот момент, когда необходимо усилить деловую 
активность и произвести корректировку бизнес-процессов. И внедряют так быстро, что конкуренты просто 
не успевают скопировать бизнес-модель. 
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НЕРУХОМЕ МАЙНО ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ОБ’ЄКТ ВЛАСНОСТІ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ВАРТОСТІ 
 
З точки зору сучасних концепцій управління нерухомим майном, розглянуті проблеми його визначення як об’єктів 

прав власності, технічних об’єктів – будівель та споруд, облікових об’єктів у складі матеріальних активів, а також об’єктів 
інвестування та фінансування упродовж життєвого циклу. Наводиться авторське комплексне визначення нерухомого майна 
як об’єкту управління. 
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REAL ESTATEAS AN COMPLEX OBJECT OF PROPERTY,  

INVESTMENTS AND COST 
 
The growing value of real estate creation, maintenance and operation, a significant share of this cost in the expenses of 

institutions, enterprises and organizations, as well as the maintenance cost of housing led to interest in the effective management 
of real estate by foreign modern management, the emergence of a number of management concepts. The article aims is to adapt 
to local conditions achievements of foreign real estate management, in particular by overcome the differences in the definitions 
from the point of view of legal, technical, economic and financial position of management object in Property Management, 
Construction Management, Building Management, Assets Management, Facilities Management. Analysis of these differences allowed 
to give a generalized definition of property as a special type of assets to offer their classification taking into account the complex 
characteristics of objects from the standpoint of different scientific fields. 

Keywords: real estate, management, assets, life cycle cost. 
 
Вступ. Висока вартість створення, утримання та експлуатації об’єктів нерухомого майна, значна 

частка цієї вартості у витратах установ, підприємств та організацій, а також у вартості житла зумовили 
підвищення інтересу до ефективного управління нерухомим майном боку новітньої зарубіжної практики 
менеджменту. При цьому менеджмент може розглядати окремо управління об’єктом, або об’єкт в системі 
управління організацією, або портфель нерухомості власника.  

У той же час, поширення в останні десятиліття концепції вартості життєвого циклу (Life Cycle 
Costing) в економічній науці призвело до зміщення критеріїв управління об’єктами нерухомого майна з 
витрат на їх будівництво або придбання до сумарних капітальних і поточних витрат на утримання та 
експлуатацію [1]. Подальший розвиток методів оцінки життєвого циклу (Life Cycle Appraisal) передбачав 
включення до складу загальних витрат коштів, витрачених і на підготовчому етапі [2]. В останні роки 
трансформація концепції у так звану «повну оцінку існування» (Whole Life Appraisal)стала охоплювати, крім 
загальних витрат, також і всі доходи, пов’язані з об’єктом нерухомості, упродовж усього періоду від початку 
проектування до знесення, зокрема доходи від оренди або продажу [3]. 

Розглядаючи об’єкт у складі корпоративної нерухомості (corporate real estate), сучасний менеджмент 
зосереджується на ефективному утриманні об’єктів як активів та їхньому оптимальному використанні в 
інтересах основної діяльності організації.  

На державному рівні загальним об’єктом управління виступає усе нерухоме майно власника 
(property portfolio). Попри застосування спеціальних критеріїв і методів управління на державному рівні 
(організації обліку, планування, контролю тощо), ефективність портфелю нерухомості досягається шляхом 
масового і обов’язкового застосування ефективних методів управління на рівні конкретних об’єктів. 

Наш вибір поняття «майно», а конкретніше – «нерухоме майно» – для ідентифікації загального 
об’єкту дослідження та об’єкту для подальшого застосування методології управління, зумовлений 
необхідністю відобразити у першу чергу його приналежність суб’єкту, який повинен проявити себе як 
«ефективний власник». 

Разом з тим, у процесі трансформації діючих методів управління, відображених у нормативно-
методичних документах, нерухоме майно треба буде розглядати у контексті більш загальних юридичних, 
технічних, економічних та обліково-фінансових понять: «власність», «капітал», «фонди», «засоби», 
«активи», «будівлі», «споруди», «інвестиції», визначати за допомогою цих понять. Тому важливо мати чітке 
розуміння щодо місця поняття «нерухоме майно» серед вказаних понять. 

Метою статті є спроба сформулювати узагальнене поняття нерухомого майна з урахуванням у 
ньому основних юридичних, технічних, фінансово-економічних особливостей об’єктів та їхнього 
інвестиційного характеру. 

Виклад основного матеріалу. На Заході, залежно від конкретних цілей власників щодо об’єктів 
нерухомості, методи управління життєвим циклом та відповідний інструментарій, з нашого погляду, 
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розвивалися не згори, через наукові дослідження та їхнє впровадження, а знизу – як «кращі практики» через 
їх узагальнення і поширення. Відповідні функції управління, як правило, здійснювалися зовнішніми 
приватними професійними компаніями, що виникали відповідно до ринкових потреб і намагалися 
запропонувати якнайширший набір послуг. Прагнучи розширити ринок, вони під тією чи іншою назвою 
стали пропонувати різні набори послуг, що ускладнило розуміння і визначення кожної з перелічених вище 
областей менеджменту. Спільною та безперечною їхньою рисою, однак, є орієнтація на вартісні критерії в 
управлінні. 

За нашою систематизацією, такі предметні області сучасного вартісно орієнтованого менеджменту 
нерухомості в залежності від економічних цілей наступні [4]:  

- управління будівництвом (Construction Management – CM) з метою зменшення вартості 
спорудження об’єктів для замовника та забезпечення фінансової ефективності дляпідрядників;  

- управління будівлею (Building Management – BM) з метою оптимізації поточних та капітальних 
витрат на утримання об’єктів, подовження її строку експлуатації (окремо тут можна розглядати управління 
житловими будинками в інтересах мешканців-власників квартир); 

- девелопмент нерухомості (Development) – управління реалізацією ефективних інвестиційних 
проектів на об’єктах нерухомості шляхом більшого підвищення їхньої ринкової вартості порівняно з 
інвестиціями; 

- управління власністю (RealPropertyManagement – RPM) з метою якнайкращої реалізації прав 
власності стосовно нерухомості, а також управління нерухомим майном (Real Estate Management – 
REM)переважно як об’єктами оренди (утримання об’єктів та збір платежів). У цих концепціях нерухомість 
виступає як безпосереднє джерело доходів, а не як засіб виробництва;  

- управління активами (Assets Management) з метою максимізації фінансових результатів діяльності 
підприємства чи організації залежно від наявності та використання об’єктів нерухомого майна лише як 
частини матеріальних активів (сюди входять фінансові функції менеджменту ставок і доходів від оренди, 
податків, страхування тощо). Іноді управління активами вважають всеохоплюючою концепцією 
менеджменту нерухомості, що справедливо з інвестиційно-фінансової точки зору, але поширюється не лише 
на нерухомі активи; 

- управління об'єктами експлуатації (Facilities Management – FM) з метою раціонального 
використання площ, виробничих потужностей тощо, забезпечення максимальної віддачі від об’єкта в 
процесі основної діяльності підприємства чи організації. Іноді Facilities Management трактують взагалі як 
управління інфраструктурою організації, або навіть як взагалі організацію виробництва, чому 
підпорядковані усі попередні концепції, що справедливо з експлуатаційної точки зору. Слід зазначити, 
однак, що Facilities Management стосується все ж виробничого процесу у конкретній будівлі, власній чи 
орендованій.  

Якісний і швидкий стрибок у підвищенні ефективності управління нерухомим майном державної 
власності в умовах України, на нашу думку, не буде дієвим у випадку копіювання тієї чи іншої з 
розглянутих концепцій менеджменту. Наш підхід передбачає спочатку систематизацію перелічених 
спеціалізацій менеджменту як прикладних наук, їхніх об’єктів, предметних областей, методів – з подальшою 
розробкою, апробацією та впровадженням загальнообов’язкової вартісно орієнтованої методології 
управління державним нерухомим майном усіма державними підприємствами, організаціями та установами 
по всіх функціях управління, та на всіх рівнях, її моніторингом по конкретних об’єктах, на галузевому та 
макрорівні. У приватному секторі застосування методів управління нерухомістю залежатиме від потреб 
власників. 

Однак на цьому шляху виникають проблеми різного розуміння нерухомого майна та управління 
ним у праві, інвестиційно-будівельній сфері та економіці. 

Першою правовою проблемою, яка виникає вже на рівні законодавства і створює складності для 
управління нерухомим майном як вартістю, є відображення цим поняттям землі, землі разом з 
поліпшеннями, а також споруджених на ній об’єктів. Власне, лише останні є складними з точки зору 
управління вартістю життєвого циклу. 

Другою проблемою є те, що правознавці трактують нерухоме майно передусім як землю, а також 
об’єкти, пов’язані з землею взагалі, а не конкретною ділянкою. З точки зору вартісно орієнтованого 
управління з використанням згаданих вище концепцій менеджменту, для власника при обліку і оцінюванні 
об’єктів стають суттєвими відмінності між їхньою вартістю, зумовлені і розташуванням об’єктів, 
відмінності між вільними земельними ділянками, забудованими ділянками та об’єктами разом з ділянками. 
Ці відмінності проявляються ще більше при оподаткуванні нерухомого майна. Тому, з точки зору вартості, 
нерухоме майно повинно розглядатись у нерозривному взаємозв’язку об’єкта саме з конкретною земельною 
ділянкою та відокремлення в економічному аналізі вільних земельних ділянок та штучно створених об’єктів 
нерухомого майна. 

Третьою проблемою є те, що, з юридичної точки зору, об’єкти нерухомого майна виникають лише 
після їх державної реєстрації. Зважаючи на інвестиційний характер створення та утримання нерухомого 
майна, таке визначення вимагає доповнення об’єктами незавершених інвестицій та незавершеного 
будівництва. 
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З матеріально-технічної точки зору, нормативними документами визначено, що нерухоме майно 
являє собою будівлі (призначені для перебування людей) та інженерні споруди.  

Якщо розглядати будівлі, то як технічно складні і цілісні за призначенням системи вони включають 
у себе конструктивні та функціональні підсистеми та елементи з різними життєвими циклами. Перша 
проблема, що виникає у зв’язку з цим – це те, що, говорячи про ефективне управління, необхідно розглядати 
ці підсистеми як окремі об’єкти управління.  

Другою особливістю визначення будівель є їхній двоїстий характер: як технічних об’єктів, що мають 
вартість спорудження та утримання і як об’єктів експлуатації, які мають вартість своїх споживчих якостей, 
зокрема площ, які потенційно приносять доходи або вигоди. В одному випадку необхідно розглядати витрати, 
в іншому – вигоди. Тому певні незручності створює об’єднання конструктивних і просторових характеристик 
у визначенні будівель, що має бути чітко відокремлено одне від одного в обліку і управлінні. 

Третя проблема пов’язана з тим, що особливим об’єктом нерухомого майна є житло. Нормативна 
база щодо житла як нерухомого майна не зовсім зручна для забезпечення ефективного управління. Сюди 
відноситься вище згадана проблема об’єднання конструктивних і просторових характеристик, а також те, 
що юридично рівноцінними об’єктами нерухомого майна як власності є будинок і квартира (навіть кімната), 
хоча предметні області і методи управління цими об’єктами за складністю абсолютно різні. Це вимагає 
внутрішньої структуризації будівель за приналежністю різним власникам.  

Досі не реалізованими на практиці є розподіл власності в межах багатоквартирного будинку та 
функції держави (органів місцевого самоврядування) щодо капітальних ремонтів багатоквартирних 
житлових будинків. Тому слід диференціювати поняття «управління будинками», розглядаючи технічний 
об’єкт в цілому, квартиру та функції управління будинком, передані власниками квартир товариству 
мешканців, а ними, наприклад, керуючій компанії. Жодним чином, однак, управління будинком у цьому 
сенсі не означає гарантію ефективності без застосування певних методів та засобів і є швидше організацією 
управління. 

Четверта особливість – це те, що об’єкти нерухомого майна, а саме будівлі, попри ознаки державної 
класифікації, повинні розрізнятися залежно від їхнього функціонального призначення та відповідного 
формування вартості утримання та експлуатації: 

- будівлі та їхні частини, що використовуються для здійснення функцій, економічні вигоди від яких 
важко виміряти. Це невиробничі будівлі бюджетних установ, житло власників, яке використовується 
безпосередньо ними. Управління такими об'єктами нерухомості зводиться до раціоналізації та мінімізації 
витрат на утримання, застосовуючи методи управління будівлями (ВМ) та раціоналізації використання їхніх 
площ за допомогою методів управління експлуатацією об’єктів (FM); 

- виробничі будівлі та їхні функціональні частини, в результаті використання яких отримують 
доходи. Управління в цьому випадку передбачає застосування усього арсеналу методів BM, AM та FM задля 
раціоналізації витрат та максимізації доходів; 

- адміністративні та виробничі об’єкти, (пасивні основні засоби) державних підприємств, які 
створюють умови для виробничого процесу; у цьому випадку застосовуються методи BM та FM, розширені 
до рівня організації виробництва; 

- об’єкти інвестиційної нерухомості, які використовуються безпосередньо для отримання доходів 
від оренди або перепродажу. Для управління застосовуються методи управління нерухомістю (RPM, REM). 

Розглядаючи нерухомість як економічний об’єкт, за результатами аналізу нормативних документів 
та численних наукових публікацій можна помітити, що ані в Україні, ані за кордоном, а також при 
міжнародних порівняннях термінів серед авторів немає єдиної думки (і навіть не прослідковується тенденція 
її появи) щодо співвідношення загальних економічних і облікових понять, таких як в українському варіанті 
«основний капітал», «основні фонди», «основні засоби». Відтак розбіжності у документах правового, 
обліково-фінансового, методичного та науково-теоретичного характеру створюють проблеми для 
ефективного управління нерухомим майном [5–8].  

У поглядах різних груп науковців-економістів нами виявлені та систематизовані наступні 
протиріччя.  

По-перше, основні фонди, основні засоби та основний капітал, на думку одних, є синонімами. При 
цьому різниця між їхнім вживанням може бути зумовлена різними сферами застосування – в обліку, 
фінансах, економіці та політекономії; історично – застосуванням поняття «фонди» в умовах соціалізму, а 
«капітал» – в умовах капіталізму; відображенням поняттями «основні фонди» та «основні засоби» чи-то 
матеріально-речової, чи-то вартісної форми речей. Цікаво, що одні автори вважають засоби речами, а фонди 
– грошовими коштами; інші – навпаки, фонди – матеріальною формою капіталу, а засоби (рос. – средства) 
коштами.  

По-друге, деякі вважають, що вказані поняття все-таки відрізняються за складом об’єктів, метою їх 
використання, способом перенесення вартості на продукцію чи послуги. Так, за своїм складом, основні 
засоби та основний капітал включаюсь штучно створені основні фонди, а також нематеріальні активи і 
окремо землю, яка не є результатом попередньої праці і не підлягає зносу та амортизації. Але основний 
капітал і основні фонди – це накопичене майно, інвестиції. Він має виробниче призначення і мету 
отримання доходу, а основні засоби допускають невиробниче призначення.  
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Щодо капітальних активів (сapitalassets), то вони є не обліковим, а економічним поняттям для 
визначення дохідної нерухомості (рос. – доходоприносящая недвижимость), яка, у свою чергу, поділяється 
на виробничі об’єкти та інвестиційну нерухомість для операцій з оренди та продажу. Інші об’єкти 
нерухомого майна – це невиробничі будівлі та житло у випадку особистого використання власником. Разом 
з тим, ознака капітальності цінна й тим, що вимагає відокремлення у моніторингу недіючих будівель та 
споруд. 

На нашу думку, сучасне поняття активи (assets) охоплює всі аспекти капіталу, фондів та засобів. В 
англомовній літературі з обліку та прикладної економіки воно як єдине ключове слово деталізується за 
допомогою допоміжних визначень: матеріальні, фіксовані, необоротні тощо. Цікаво, що структура активів 
та рівень їх деталізації в обліку, як показує наш аналіз, у різних країнах можуть бути різними, то ж саме 
поняття стандарту обліку відносне. 

У результаті зазначених сутнісних особливостей нерухомого майна та його відмінностей від інших 
необоротних матеріальних активів з’являється можливість сформулювати визначення об’єкту нерухомого 
майна лише через поняття активів. 

І на кінець, треба зазначити, що визначення нерухомого майна як об’єкту управління через статичні 
поняття не розкриває його інвестиційної та вартісної сутності, що вимагає розглядати його у динаміці, 
діалектично. Це означає, що нерухоме майно власника може перебувати одночасно у формі інвестицій у 
підготовку проектів, тобто у вигляді об’єктів незавершеного будівництва, а також і в основному – у формі 
об’єктів, що експлуатуються, причому з постійним наступним споживанням ресурсів і зміною вартості. 

Висновки. Таким чином, нерухоме майно власника – це нерухомі необоротні матеріальні активи 
організацій, підприємств та установ, власність приватних осіб у формі будівель та частин їхніх площ, споруд 
різного функціонального призначення разом з земельними ділянками, на яких вони розміщені. Об’єкти 
нерухомого майна експлуатуються упродовж більш тривалого порівняно з іншими активами періоду; їхня 
загальна вартість та вартість по окремих конструктивних елементах формується мінливим чином (у процесі 
утримання та експлуатації зменшується, а після капітальних ремонтів і модернізації збільшується), у 
виробництві переноситься на виготовлену продукцію та послуги (амортизується) або споживається у 
невиробничій сфері (зношується), причому з невідповідною зміною (зменшенням або збільшенням) 
ринкової вартості, яка пов’язана з розміщенням об’єкту на певній земельній ділянці. Появі об’єктів 
нерухомого майна передують довготривалі і значні підготовчі витрати, які виступають у формі 
незавершених капітальних інвестицій (незавершеного будівництва), а ліквідація об’єктів може 
супроводжуватися витратами або доходами, зокрема із урахуванням ринкової ціни земельної ділянки, як 
правило, вищої за первісну.  

Таким чином, можна вважати, що всі активи (майно) власників поділяються на рухомі і нерухомі, 
бо останні мають відмінності від усіх інших активів за рядом вказаних ознак. Це вимагає окремого розгляду 
нерухомого майна як об’єкту обліку, моніторингу та контролю. 

 
Література 

 
1. Dell'Isola A. J., Kirk S. J. Life cycle costing for facilities: economic analysis for owners and 

professionals in planning, programming, and real estate development: designing, specifying, and construction, 
maintenance, operations, and procurement. Reed Construction Data, 2003. 396 р.  

2. Ніколаєва Т.В. Управління інвестиціями у комунальні об’єкти на засадах аналізу вартості 
життєвого циклу / Т.В. Ніколаєва, В.В. Медведовський // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. зб. 
– Київ : Техніка, 2011. – Вип. 100. – С. 45–53.  

3. Flanagan R., Jewell C., Norman G. Whole life appraisal for construction. Wiley and Sons, 2005. – 182 р. 
URL: 
http://books.google.com.ua/books?id=sa2r6Osk06cC&dq=life+cycle+costing+history&hl=ru&sitesec=reviewsJohn  

4. Ніколаєв В.П. Сучасна система знань з економіки та управління будівельними об’єктами / В.П. 
Ніколаєв, Т.В. Ніколаєва // Будівельне виробництво : міжвідомчий науково-технічний збірник – К. : НДІБВ, 
2014. – № 56. – С. 89–92.  

5. Неміш Ю. Поняття «основні засоби» у сучасних наукових дослідженнях / Ю. Неміш // Аграрна 
економіка. – 2012. – Т. 5, № 3–4. –С. 181–187. 

6. Бутинець Т.А. Основні засоби: точка зору економіста / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та 
методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 22–36. 

7. Кузьмін Д.Л. Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект / Д.Л. Кузьмін // Проблеми 
теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 148–155. 

8. Клименко О. В. Основні засоби, основні фонди, амортизація в економічній теорії та обліково-
податковому законодавстві / О. В. Клименко // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 
– 2008. – № 5. – С. 14–19.  

 
References 

 

1.DellIsola A. J., Kirk S. J. Life cycle costing for facilities: economic analysis for owners and professionals in planning, programming, 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 
158 

and real estate development: designing, specifying, and construction, maintenance, operations, and procurement / Reed Construction Data, 2003. 
– 396 p.  

2.Nikolaieva T.V. Upravlinnia investytsiiamy u komunalni obiekty na zasadakh analizu vartosti zhyttievoho tsyklu / T.V. Nikolaieva, 
V.V. Medvedovskyi // Kommunalnoe khoziaistvo horodov: nauch.-tekhn. sb. – Kyiv: Tekhnika, 2011. – Vыp. 100. –S. 45 – 53.  

3. Flanagan R., Jewell C., Norman G. Whole life appraisal for construction / John Wiley and Sons, 2005. – 182 p. 
4. Nikolaiev V.P. Suchasna systema znan z ekonomiky ta upravlinnia budivelnymy obiektamy / V.P. Nikolaiev, T.V. Nikolaieva 

/Budivelne vyrobnytstvo. Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk – K.: NDIBV, 2014. - № 56. - S. 89-92.  
5. Nemish Yu. Poniattia «osnovni zasoby» u suchasnykh naukovykh doslidzhenniakh / Yu. Nemish // Ahrarna ekonomika. - 2012, - T. 

5, № 3-4. –S. 181-187. 
6. Butynets T.A. Osnovni zasoby: tochka zoru ekonomista / T.A. Butynets // Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, 

kontroliu i analizu. – 2012, Vyp. 2 (23). – S. 22-36.  
7. Kuzmin D.L. Osnovni zasoby i osnovni fondy: porivnialnyi aspekt / D.L. Kuzmin // Problemy teorii ta metodolohii 

bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. - 2012, Vyp. 2 (23). – S. 148-155.  
8. Klymenko O. V. Osnovni zasoby, osnovni fondy, amortyzatsiia v ekonomichnii teorii ta oblikovo-podatkovomu zakonodavstvi / O. 

V. Klymenko // Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» : zbirnyk naukovykh prats. – 2008. – № 5. – S. 14–19. 
 

Надійшла 19.04.2015; рецензент: д. е. н. Ніколаєв В. П. 
 

УДК 330.322 
А. Г. ЧЕРНОМАЗЮК, І. Р. МАЦЮК 

Хмельницький національний університет 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМ І МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НОВОВВЕДЕНЬ 

 
Досліджено сутність поняття комерціалізація інноваційної продукції та визначено відмінність між комерціалізацією 

та трансфером технологій. Визначено етапи процесу комерціалізації. Розглянуто форми та методи комерціалізації 
нововведень.  
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EFFICIENCY FORMS AND METHODS OF INNOVATION COMMERCIALIZATION 

 
The essence of the commercialization of innovative products concept is investigated and the difference between 

commercialization and technology transfer is determined. The stages of the process of commercialization are rewieved. There are 
forms and methods of commercialization of innovations considered. The developer can use their own novelty, can transfer some 
rights to use it to another person or choose the method of sharing innovative product. Also innovative enterprise can fully convey 
the right to innovation through the conclusion of the contract of sale of intellectual property. The independent usage requires the 
use of significant resources and it is characterized by high risk and long payback period. Transmission and sale of rights to 
innovation reduces risks and requires less cost. Innovative enterprise may choose several methods of commercialization 
simultaneously. Thus, innovative enterprises have to analyze each option and choose the best appropriate. 
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Постановка проблеми. Наука в сучасному світі стала одним з найважливіших інструментів 

забезпечення поступального економічного розвитку. У зв'язку з цим великого значення досягла інноваційна 
діяльність і ринок інновацій, на якому чільне місце займає процес комерціалізації. Оскільки саме він є 
завершальним етапом інноваційного процесу, на якому відбувається перетворення продукту в товар і його 
реалізація на ринок, то в цьому і відображається суть даного процесу, а саме, комерціалізація інновацій – це 
сукупність дій від виявлення перспектив комерційного використання нового товару до реалізації його на 
ринку і отримання комерційного ефекту. 

У сучасних умовах глобальної конкуренції рівень розвитку країни багато в чому визначається 
науково-технічним прогресом, інтелектуалізацією основних факторів виробництва, темпами і масштабами 
модернізації національної економіки. При цьому вирішальним чинником забезпечення модернізації є 
динамізм, стійкість і масштабність інноваційного розвитку. Для розвитку вітчизняної економіки в даний час 
характерним є катастрофічно низький рівень використання інноваційних ідей та проектів, вкрай низькі 
показники розробки та ефективного використання новітніх технологій і, як результат, низький рівень 
експорту у світовій торгівлі української цивільної наукомісткої продукції. Тому, процес комерціалізації 
інноваційних продуктів в Україні слід розглядати як одну з найважливіших стратегічних і тактичних 
завдань країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість вивчення процесів розробки та 
впровадження нововведень та управління процесами інноваційного розвитку викликає інтерес багатьох 
дослідників. Проблемам комерціалізації інновацій присвячені роботи вітчизняних вчених: С. Бут, В. 
Денисюк, М. Йохна, О.Кузьмін, Т. Куранда, Н. Мешко, В. Стадник, Г. Ступнікер, Н. Рудь та ін. Можна 
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зауважити, що науковці по-різному підходять до трактування поняття «комерціалізація». Більшість авторів 
підтримують думку, що основною метою процесу комерціалізації є отримання прибутку або іншої 
економічної вигоди. Також науковців вважають, що комерціалізація – це набір певних дій та відносин в 
процесі перетворення наукових досліджень на товар. Проте, вимагає додаткових досліджень питання вибору 
форм та методів комерціалізації нововведень. 

Метою статті є визначення переваг і недоліків різних форм і методів комерціалізації нововведень.  
Основні результати дослідження. Комерціалізація наукових результатів є однією з найважливіших 

стадій інноваційного процесу. Комерціалізація являє собою процес, пов'язаний з практичним використанням 
результатів наукових досліджень і розробок. Метою комерціалізації є отримання комерційного ефекту від 
виведення на ринок нових чи удосконалених продуктів, послуг чи процесів. Комерціалізація починається, як 
правило, там, де наукові дослідження уже закінчилися і чітко відслідковується наявність певного 
інноваційного продукту (послуги), який володіє привабливими властивостями, цінними для споживачів. 
Закінчується процес комерціалізації тоді, коли інноваційний продукт успішно виведений на ринок, тобто 
досягнуто критичний обсяг виробництва, коли виручка від реалізації нововведення починає перевищувати 
витрати на його виробництво та реалізацію.  

Під комерціалізацією інтелектуальної власності розуміють реалізацію результатів науково-технічної 
діяльності, які закріплені у вигляді об’єктів інтелектуальної власності з метою отримання прибутку.  

Світова практика показує, що найбільш ефективним способом просування результатів НДДКР на 
ринок є взаємовигідна комерційна взаємодія усіх учасників перетворення наукового результату у ринковий 
товар. Усі учасники інноваційного процесу (вчені, розробники, інвестори, виробничники) економічно 
зацікавлені і мають високу мотивацію в найбільш швидкому досягненні комерційного успіху від 
використання наукових результатів.  

Часто поняття комерціалізації технологій та інновацій і їх трансферу вживаються як абсолютно 
тотожні і представляються як «трансфер і комерціалізація технологій та інновацій». Таке вживання не 
завжди вірно, оскільки це два самостійних процеси, які в реальній практиці можуть бути не пов’язані. Як 
стверджують автори [1; 2], «комерціалізація – це підпорядкування діяльності підприємства, установи або 
організації меті отримання прибутку; це процес розширення комерційних засад в економіці та збільшення 
кількості комерційних організацій» [1, с. 795]. «Під комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності 
варто розуміти процес активної реалізації технологічного капіталу підприємства як складової його 
інтелектуального капіталу з метою підвищення прибутку і забезпечення зростання ринкової капіталізації 
підприємства [2, с. 166]. Таким чином, комерціалізація технологій припускає економічно ефективну (з 
отриманням прибутку для розробника і реципієнта) реалізацію технологій у промисловому масштабі. У той 
же час для трансферу технологій основоположним є передача інформації у всіх доступних формах для 
виконання якогось завдання. Трансфер знань і технологій може здійснюватися у різних формах, зокрема 
може носити безоплатний характер, тобто комерціалізація новинки у такому випадку може і не бути 
основною метою діяльності.  

Процес комерціалізації включає декілька етапів [3]. На першому етапі, якщо організація веде 
розробку кількох інноваційних продуктів, відбувається оцінка та відбір тих, які найбільш вигідні для 
виведення на ринок. Оцінка здійснюється у вигляді проведення експертизи за певними критеріями: 
потенціал інноваційного продукту, затребуваність даного продукту в суспільстві, затребуваність продукту у 
потенційного покупця (на певному сегменті ринку), потенційна економічна ефективність від реалізації 
продукції (чиста поточна вартість, внутрішня норма рентабельності, термін окупності тощо). Другий етап 
процесу комерціалізації полягає у формуванні необхідних фінансових коштів. Оскільки тільки одиниці 
інноваційних підприємств мають достатній обсяг коштів для самостійного фінансування розробок, то 
основним завданням на цьому етапі є залучення інвестора. На третьому етапі відбувається закріплення прав 
на створену інновацію з їх розподілом між усіма учасниками процесу. Нарешті, четвертий і останній етап 
комерціалізації передбачає організацію виробництва нового продукту або впровадження його у виробничий 
процес з подальшим доопрацюванням при необхідності.  

У процесі виведення новації на ринок дуже важливо обрати оптимальний для конкретної ситуації 
метод комерціалізації. У таблиці 1 представлені основні форми та методи комерціалізації нововведень. 

Кожен із наведених методів комерціалізації надає інноваційним підприємствам широкі можливості 
для реалізації їх розробок. Підприємство може самостійно вивести свій інноваційний продукт на ринок, 
пройшовши всі етапи процесу комерціалізації. Якщо інноваційний продукт є обладнанням, то підприємство 
після початку виробництва має можливість не тільки отримувати прибуток від його продажу, але і здавати 
його в лізинг. У разі якщо новинкою є управлінські чи технологічні інновації, пов’язані з оптимізацією 
виробничих процесів, підприємство може надавати інжинірингові послуги іншим підприємствам.  

З іншого боку інноваційне підприємство має можливість продати ліцензію на свою інновацію, або 
здавати інновацію в «оренду» (франчайзинг). При необхідності підприємство може відрядити свого 
співробітника, наприклад підприємству-партнеру, тим самим передавши секрети виробництва. Також 
інноваційне підприємство має можливість повністю продати всі права на інновацію і покинути дану галузь 
діяльності або укласти із замовником підрядний договір на виробництво інноваційної продукції, з 
можливістю збереження прав на неї або повною передачею (відчуження). 
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Таблиця 1 
Форми та методи комерціалізації нововведення 

Форми комерціалізації нововведень Методи комерціалізації нововведень 
1. Самостійне використання нововведення  1.1. Власне виробництво і виведення нововведення на ринок. 

1.2. Внесення прав на об’єкт інтелектуальної власності до 
статутного капіталу.  
1.3. Інжиніринг.  

2. Передача частини прав на нововведення 2.1. За ліцензійним договором.  
2.2. За договором франшизи.  
2.3. За договором лізингу.  

3. Спільне використання (з інвестором, 
партнером)  

3.1. Створення спільного підприємства.  
3.2. Венчурне підприємство.  
3.3. Різні форми кооперації розробників та партнерів.  

3. Повна передача прав на нововведення 3.1. Продаж прав у повному обсязі на нововведення.   
Складено за [3; 4] 
 
При цьому інноваційним підприємствам необов’язково зосереджуватися лише на одному варіанті 

комерціалізації, наприклад, можна організувати випуск розробленої інноваційної продукції в своїй країні і 
одночасно продаж ліцензій закордонним фірмам. Тому, перш ніж обрати ту чи іншу форму комерціалізації, 
інноваційним підприємствам необхідно проаналізувати кожен варіант і обрати найкращий залежно від 
обставин. У таблиці 2 наведені основні переваги і недоліки кожного зі способів комерціалізації 
інноваційних продуктів [3]. 

 
Таблиця 2 

Переваги і недоліки форм комерціалізації нововведень 
Форми комерціалізації 

нововведень 
Переваги Недоліки 

Самостійне 
використання 
нововведення 

За умов успішної організації 
виробництва і захоплені ринкової ніші 
можна розраховувати на високі доходи. 
Постійний контроль підприємства та 
виробництва.  
Повне розпорядження правами на 
інтелектуальну власність інновації.  

Високі ризики. 
Великі терміни окупності. 
Необхідність значних фінансових 
ресурсів. 

Передача частини прав 
на нововведення (спільне 
використання)  

Мінімальні ризики. Невеликі затрати. 
Досить короткий термін окупності.  
Вихід на нові ринки за рахунок інших 
фірм. Можливість формування власного 
товарного знаку. Можливість залучення 
додаткових інвестицій при спільному 
використанні нововведення.  

Значно менші доходи порівняно 
із іншими способами 
комерціалізації.  
Ризик порушення ліцензіатом 
патентних прав.  
Ризик появи контрафактної 
продукції.  

Повна передача прав на 
нововведення 

Мінімальні ризики. Невеликі затрати. 
Мінімальний термін окупності.  
Можливість отримання високого доходу 
в залежності від вагомості нововведення.  

Ризик недоотримання 
потенційного доходу.  
Ймовірність вимушеної зміни 
сфери діяльності через посилення 
позицій конкурентів.  

  
При виборі першого способу комерціалізації інноваційне підприємство повинне враховувати те, що 

для успішної реалізації інноваційної продукції потрібні значні трудові, часові та фінансові ресурси. 
Захоплення ринкової ніші і повернення інвестицій можливі тільки в довго- або середньостроковій 
перспективі. І навіть при найбільш ефективної організації виробництва є ризик того, що продукція не буде 
затребувана потенційними споживачами. 

Обравши другий чи третій спосіб, інноваційне підприємство має можливість повернути витрачені 
на розробку інновації інвестиції у короткостроковому періоді. У разі продажу ліцензії підприємство 
«віддає» частину ринку ліцензіату, але отримує стабільний прибуток у вигляді роялті, а також додаткові 
можливості по просуванню інновації на нових ринках за рахунок ліцензіата. Повний продаж всіх прав на 
інновацію надає можливість отримати значний дохід, який можна порівняти з доходом від власного 
виробництва (в залежності від значимості інновації), але підприємство буде змушене змінити галузь своєї 
діяльності і права на використання власних розробок у нього не залишиться. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, будучи найважливішим 
елементом інноваційного процесу, комерціалізація служить одним з основних умов успішного 
впровадження результатів інноваційної діяльності у будь-якій країні. Індивідуальність інноваційних 
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продуктів вимагає від кожного підприємства розробки свого власного підходу до даного процесу. Тому  
для ефективної комерціалізації інновацій підприємствам необхідно приділяти особливу увагу вибору  
форм і методів комерціалізації. Підприємство, яке може не тільки розробити інновацію, але й правильно  
її реалізувати, здатне зберегти свою конкурентоспроможність і підвищити ефективність своєї  
діяльності.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ 
 

УДК 330.34  
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ СТРАН СНГ 
 
В статье рассматривается развитие интеграции в создавшихся неблагоприятных политических и экономических 

условиях. Исследуются вопросы развития торговой деятельности в начальный период 2015 года. Анализируется объем 
торговых отношений стран бывшего Советского Союза, изменения, произошедшие в системе торговой и экономической 
деятельности. Исследуется влияние данных изменений на развитие интеграции между странами бывшего Советского Союза. 
Даются отдельные рекомендации по развитию интеграции. 

Ключевые слова: развитие интеграции, неблагоприятные условия, экономический кризис, торговые отношения, 
новые формы сотрудничества.  
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UNFAVORABLE FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC 

INTEGRATION OF THE COUNTRIES OF THE CIS 
 
In the article are examined the basic concepts, forms and advantages of international economic integration. Historical 

basis the development of the integration of the countries of the former Soviet Union. General estimation of the development of the 
integration of the countries of the CIS is given. The appearance of unfavourable political and economic conditions is noted. 
Questions of the development of the commercial activity of the countries of the CIS in the initial period of 2015 are investigated. 
The volume of the commercial relations of the countries of the former Soviet Union is analyzed. Changes, which occurred in the 
system of commercial and economic activity during the current temporary period. Factors of the unfavourable development of the 
interrelations of adjacent states. The influence of data of changes for the development of integration between the countries of the 
former Soviet Union is investigated. Separate recommendations regarding the development of integration, cooperation and the 
rapprochement of the national-economic complexes of the countries of the CIS are given. 

Keywords: the development of integration, unfavourable conditions, economic crisis, commercial relations, the new forms 
of collaboration. 

 
Постановка проблемы. В создавшихся политических и экономических условиях произошло 

ухудшение развития интеграционных процессов между странами бывшего Советского Союза. В частности, 
значительно снизился объем взаимного товарооборота, были заморожены или расторгнуты ряд совместных 
экономических проектов, имеют место затруднения в движении капиталов, трудовых ресурсов, обмен в 
области науки и культуры. Как результат падение объемов производства, снижение доходов предприятий, 
ухудшение жизненного уровня населения. В этой связи, требуется разработка эффективных мер 
сотрудничества стран бывшего Советского Союза, основанных на развитии всесторонней и взаимовыгодной 
интеграции. 

Анализ публикаций. Проблемы развития интеграции на принципах взаимовыгодного 
сотрудничества стран СНГ нашли свое отражение в работах зарубежных и российских ученых, таких как 
Алферьев В.П., Грибов В.Д., Веселовский М.Я., Романенко В.А., Орлов О.А., Секерин В.Д. и др. Авторы и 
других научных работ по данной тематике излагают свое видение развития интеграционных процессов 
стран ближнего зарубежья [1–3, 8–10]. 

Однако, вопросы развития интеграции в неблагоприятных политических и экономических 
условиях, в силу объективных причин были исследованы недостаточно. В этой связи, требуются научные 
разработки, направленные на развитие интеграционных процессов и смягчения неблагоприятного влияния 
экономических санкций, кризисных явлений и прочих негативных форм внешнего воздействия. 

Цель статьи. Целью данной статьи является исследование развития интеграционных процессов в 
неблагоприятных экономических и политических условиях и разработка отдельных рекомендаций по 
формированию нового подхода к интеграционным процессам в сложившейся непростой обстановке.  

Основной материал. Одним из существенных факторов развития прогресса и роста 
производительных сил общества в глобальном масштабе является международная экономическая 
интеграция.  

Международная экономическая интеграция представляет собой процесс сближения, 
взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем на основе согласованной 
межгосударственной экономики и политики [4]. 

Основными преимуществами международной экономической интеграции являются:  
• возможности по увеличению размеров рынка и масштабов производства; 
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• обеспечение лучших условий торговли, её рост и развитие; 
• развитие и улучшение транспортной инфраструктуры; 
• обеспечение высоких темпов распространения новейших технологий и научных достижений; 
• взаимообогащающий обмен в области образования, науки и культуры; 
• повышается уровень благосостояния населения. 
Имеют место следующие основные формы экономической интеграции: 
• международная торговля товарами и услугами;  
• межгосударственная кооперация производства;  
• обмен в области науки, образования и культуры;  
• движение капиталов и зарубежных инвестиций;  
• миграция рабочей силы;  
• валютно-кредитные отношения. 
Организационными формами международной интеграции являются: 
• зона свободной торговли; 
• таможенный союз; 
• общий рынок; 
• экономический союз;  
• политический союз [4]. 
В период расцвета Советского Союза взаимоотношения между республиками, которые входили в 

данный союз, строились на принципах развитой интеграции и слияния республиканских экономик в единый 
народнохозяйственный комплекс. 

После распада Советского Союза, в ходе взаимной договоренности, единое экономическое 
пространство было разделено по принципу, когда каждая республика создавало свое независимое 
государство с соответствующими атрибутами, границами, денежными системами. Позднее образовалось 
несколько региональных объединений. Прибалтийские государства (Латвия, Литва и Эстония) устремились 
к Западу при этом, не теряя значительные торговые связи с Россией и другими союзными государствами. 
Россия, Беларусь, Казахстан, и несколько позднее, Армения создали ЕАЭС, основу которого составило 
единое таможенное пространство. Украина, Грузия, Узбекистан, Азербайджан и Молдова совместными 
усилиями создали, так называемое, ГУУАМ. Также образовалось Центрально-азиатское экономическое 
сообщество (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан). Их роль и значение можно оценивать по-
разному: с одной стороны, как снижение уровня согласованности в рамках СНГ, с другой, как поиск новых, 
более тесных форм интеграции между странами [5].  

Постепенно налаживались интеграционные связи, росли объемы взаимной торговли, обмен 
финансовыми, информационными, материальными и трудовыми ресурсами. Развивался научный, 
культурный и информационный обмен.  

В 2014 году произошло ухудшение обстановки вызванное разрастанием Украинского кризиса, 
введением ограничительных санкций, изменением экономической конъюнктуры, падением цен на сырьевые 
ресурсы, девальвацией национальных валют, недоступностью внешнего финансирования. Данные факторы 
оказали серьезное негативное воздействие на развитие интеграционных процессов и способствовали росту 
недоверия во взаимных отношениях.  

В таблице 1 показано значительное падение оборота внешней торговли России в январе 2015 года 
по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.  

Общий оборот внешней торговли в январе 2015 год по сравнению с 2014 годом уменьшился с 
58485,9 млн. долларов США до 38720,1 млн долларов США. В процентном отношении оборот составил 
только 66 % от уровня 2014 года. Снижение оборота торговли со странами СНГ произошло еще более 
значительными темпами с 7511,3 до 4381,1 млн долларов США, что составило лишь 58 % от уровня 2014 
года. Темпы снижения оборота внешней торговли между странами ЕАЭС были меньшими, но также 
составили лишь 64 % от прежнего уровня. 

В силу конфликтных отношений, наиболее высокими темпами произошло падение оборота 
внешней торговли между Россией и Украиной с 2618,8 млн долларов США в январе 2014 года до 1129,8 млн 
долларов США в 2015 году. Общее падение превысило 2 раза. Также существенное падение оборота 
произошло между Россией и Беларусью с 2426,1 млн долларов США до 1400,2 млн долларов США. Уровень 
2015 года составил лишь 58% от 2014 года. Такое падение вызвано, в первую очередь, существенным 
снижением курса российской валюты и, как следствие, данного процесса подорожанием продукцией 
поставляемой из Беларуси. Рост объемов торговли имел место только в отношениях России и Азербайджана 
169,1 млн долларов США до 180,1 [7].  

В конце 2014 начале 2105 года были заморожены или расторгнуты ряд совместных экономических 
проектов в рамках стран СНГ. В частности, Украина заявила о прекращении поставок в РФ продукции 
украинского ВПК, тем самым был поставлен под угрозу план выполнения военных заказов России с 
другими странами, закупающими современные виды вооружения. Беларусь осложнила взаимоотношения с 
ОАО «Уралкалий», которые привели к взаимным потерям. Минск отказался от услуг российской компании 
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«Итера», что привело к остановке строительства международного финансового центра «Минск-Сити». В 
2014–15 годах продолжались «торговые войны» между Москвой, Минском и Астаной [4, 5]. 

 
Таблица 1 

Оборот внешней торговли Российской Федерации по отдельным странам и группам стран за январь 
2014-2015 гг. (млн долларов США) 

Страны Январь 2014 Доля в обороте Январь 2015 Доля в обороте Темпы роста 
Весь мир 58485.9 100 38720.1 100 66,0 
СНГ  7511.3 12,8 4381.1 11,3 58,0 
ЕАЭС 4022.6 6,9 2574,1 6,6 64.0 
Азербайджан 169,1 0,3 180,1 0,5 107.0 
Армения 117,8 0,2 98,5 0,3 84.0 
Беларусь 2426,1 4,1 1400,2 3,6 58.0 
Грузия 51,8 0,1 33,5 0,1 65.0 
Казахстан 1478,7 2,5 1075,4 2,8 73.0 
Киргизия 157,9 0,3 102,7 0,3 65.0 
Молдова 170,9 0,3 142,8 0,4 84.0 
Узбекистан 234,2 0,4 169,5 0,4 72.0 
Украина 2618,8 4,5 1129,8 2,9 43.0 
Таджикистан 58,3 0,1 41,8 0,1 72.0 
Туркмения 79,4 0,1 40,3 0,1 51.0 
Латвия 1103,4 1,9 752,2 1,9 68,0 
Литва 396,9 0,7 346,0 0,9 87,0 
Эстония 407,8 0,7 273,3 0,7 67,0  

(По данным ФТС Российской Федерации) 
 
В начале 2015 года ухудшились условия для движения трудовых ресурсов и капиталов. Вследствие 

ухудшения внутренней экономической обстановки, уменьшился обмен в области науки, образования и 
культуры. 

Таким образом, возникшие неблагоприятные условия отрицательно сказались на процессе развитии 
интеграции стран бывшего Советского Союза. В этой связи, требуется разработка новых эффективных мер 
сотрудничества стран бывшего Советского Союза, основанных на развитии всесторонней и взаимовыгодной 
интеграции. 

В частности, потребуется разработка механизмов ведения взаиморасчетов в рублях и снижения 
зависимости от долларов США, развитие процессов импортозамещения и налаживания собственного 
производства, свободного движения финансовых, трудовых и материальных ресурсов, расширения 
информационного поля. Требуется снижение возникших барьеров при обмене достижениями в области 
науки, образования и культуры. Решение данных вопросов позволит дать новый импульс развитию 
интеграции стран бывшего Советского Союза и выведут данные процессы на новый уровень.  
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THE CURRENT TENDENCIES OF THE IMPLEMENTATION  

OF NEW ACCOUNTING AND REPORTING STANDARDS FOR FINANCIAL 
INSTITUTIONS IN RUSSIA 

 
The implementation of new accounting and reporting standards is preparing once again in Russia. A large number of 

projects of sectorial and common standards are located on the website of the Central Bank of the Russian Federation. According to 
the author, a priority in the aspects of accounting and reporting is to ensure the transparency and usefulness of the information 
published by public companies, rather than the number of accounts. The implementation of new accounting standards in the 
country should start with the development of appropriate training programs for the accountants, mandatory certification of these 
accountants, and compulsory membership of all accountants in the Professional Accountancy Organization. 

Keywords: accounting and reporting standards, Professional Accountancy Organization, certification of the accountants, 
transparency and usefulness of the financial information. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ТА 

ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ РОСІЇ 
 
Встановлено, що в даний час в Росії готується реформа бухгалтерського обліку. На думку автора, першочерговим 

завданням в аспектах бухгалтерського обліку і звітності має бути забезпечення прозорості і корисності інформації, що 
публікується фінансовими інститутами, а не кількість вживаних ними бухгалтерських рахунків, символів доходів і витрат 
тощо. Впровадження нових облікових стандартів в країні слід починати з розробки відповідних учбових програм для 
кваліфікації "головний бухгалтер фінансових інститутів", обов'язкового їх навчання та сертифікації. 

Ключові слова: фінансові інститути, облік і звітність, облікові стандарти, прозорість і корисність фінансової 
інформації. 

 
Introduction 

Over the last two decades the accounting rules, regulations and the chart of accounts format have been 
changed or new ones introduced several times. Insurance companies, for example, have implemented new 
accounting software and introduced new symbols and account numbers practically every five years. Unfortunately, 
this only leads to more labor-intensive accounting information processing and higher accounting expenses, which 
eventually impacts the end consumer and the cost and quality of the financial services provided. 
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Currently, a large number of new accounting standards and regulations are once again being prepared in 
Russia. Primarily, this concerns for the financial institutions. 

It should be also noted that the constant changes in accounting regulations and standards in Russia have not 
led to notable improvements in the quality of the information provided by financial institutions, including the 
published information, and have not increased the information transparency. The reporting of financial institutions is 
characterized by a number of distinctive features and investors point out its complexity.  

Main Body 
Special requirements of financial reporting are currently being implemented at financial institutions. 
Financial institutions include professional operators at security markets, banks, insurance companies, 

insurance brokers, investment management companies, management companies of unit investment trusts and non-
state pension funds licensed to provide pension insurance and benefit security services, consumer credit cooperative 
societies, microfinance institutions, mutual insurance societies, non-state pension funds, pawn brokers and leasing 
companies. These operators make up a considerable proportion of financial service providers in the Russian 
Federation. 

Examination of the current situation regarding the adoption of new accounting and financial reporting 
standards by economic entities and financial institutions reveals that regulation of financial organization activities is 
inadequate; the accounting reports are neither informative nor representative. Supervisory and statistical reporting, 
as well as solo supervision, do not adequately reflect the real situation and do not provide information about possible 
risks.  

The website of the Central Bank of the Russian Federation contains drafts of the general and industry-specific 
standards for financial institutions in the country. In order to exercise mega-regulator functions in the financial market, 
the Bank of Russia is planning to transfer all financial organizations in Russia to a uniform chart of accounts system 
based on the banking chart of accounts system (considering the specific nature of each industry) [1]. 

The draft of the Chart of Accounts for non-credit financial institutions includes twenty-digit accounting 
numbers; these accounts shall be used in pairs (contra accounts). The text of the exposure draft of the Plan of 
Accounts presented on the Bank of Russia website consists of 539 pages. The text of the draft regulation “On the 
procedure for determining income, expenses and other comprehensive income by non-credit financial institutions” 
with the appendices is approximately 369 pages long. The appendices to the exposure draft provide detailed 
descriptions of revenues and expenses of non-state pension funds, insurance companies and mutual insurance 
companies. The symbols for the revenues and expenses for non-state pension funds are presented on 37 pages, and 
the symbols of revenues and expenses for insurers take 102 pages. All this requires the development of a new global 
accounting system for financial institutions, along with the development of an internal control system and training of 
qualified specialists for the various economic entities [2, 8–11]. 

In a financial crisis, it is particularly important that financial institutions provide reliable and transparent 
information to the stakeholders. 

Examination of the difficulties in accounting and financial reporting standards adoption by various 
economic entities has revealed the following problems: 

- The procedures for unifying information collection and providing financial reports in accordance with 
new standards have not been completely clarified. 

- No model of an accounting system that can be used for the preparation of reports in accordance with the 
new standards has been offered and no framework for accounting and analytical support for financial report 
preparation has been presented to financial institutions. 

- No software for automation of the most labour-intensive tasks of report preparation in accordance with 
new standards has been developed under the suggested accounting system models. 

- Finally, there is no comparative analysis of the methods used for preparation of IFRS-compliant financial 
reports that would help determine the optimal method for preparing IFRS-compliant reports. 

To this end, as experience shows, additional requirements for the development of an internal control system 
for financial institutions are needed, directed at tiered access levels to the information. As research has shown, user 
authentication is one of the most important components of information protection in the network. Before the user is 
given the right to access certain resources, it is necessary to implement measures for user authentication. [4] 
Because of this strict constraint, software requirements for automation of report preparation in the offered 
accounting system models are tightened since it is necessary to develop procedures that would provide a reliable 
internal control system for the economic entities [5, 6]. 

As a result, the information users face a number of problems. For example, the Bank of Russia does not 
have a reliable and trustworthy data source for supervisory activity and for generating macroeconomic financial 
statistics figures; service users experience lack of transparency in financial organizations and lack of trust of the 
institution as a whole. For the market participants, this results in redundancy and duplication of data, high 
expenditures for accounting and reporting, and a lack of understanding of strategies and supervisory activities. 

Moreover, to develop a reliable and trustworthy system of internal control based on the accounting system 
developed according to the international rules and principles, it is necessary to train qualified specialists to help 
implement the new model in financial institutions.  
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Conclusions 
At the present moment, there are no mandatory certification requirements for accountants of companies, 

and they are not required to upgrade their qualification. Also, the accountants in the Russian Federation are not 
required to be part of Professional Accountancy Organization. The author believe that before the implementation of 
the new accounting standards, principles and approaches in the country, it is necessary to provide training and 
retraining in the principles and rules listed in developed countries for the accountants. Such training shall be 
conducted in advance, prior to the date when the country switches to the new accounting standards. For this purpose 
it is necessary to develop a training curriculum based on international standards and adapted to the national needs. 

The training of specialists in the new accounting and financial reporting standards will ensure the correct 
implementation of these standards. The Certification of Accountants and the incorporation of all Russian auditors 
and accountants in one Unified Professional Organization will increase their responsibility for preparing reliable 
reports, which, in turn, will result in increased reliability and trustworthiness of the information in financial 
statements submitted by the public companies. 
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Importance of income disparity is in its linkage with serious economic and social processes that have been taking place in 

recent decades. Even though Slovakia has low income disparity – the distance between bottom and top end of income structure is 
not extra significant in comparison with other countries - it is important to look at the importance of this problem mainly due to 
future social and economic development of society. The goal of this article is to create a picture of creation of income disparity in 
Slovakia in years 2005-2013. The subjects of examination are chosen socio economic aspects of income disparity in relationship 
with the determined goal. Starting point and comparison parameters of empirical part of examined matter is EU SILC database, 
from which the analysis of income disparity and poverty in Slovakia is created. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ У СЛОВАЧЧИНІ 

 
Обґрунтовано необхідність вирішення проблеми відмінності рівнів доходів, пов’язаної з економічними і соціальними 

тенденціями, що мали місце в останні десятиліття. Розглянуто процес формування нерівності доходів у Словаччині протягом 
2005–2013 років. Основою порівняння параметрів емпіричної частини дослідження стала інформаційна статистична база 
показників доходу та умов проживання населення Європейського Союзу. Зазначено, що попри неістотне розходження 
величини доходів громадян у Словаччині (різниця між максимальним та мінімальним значенням доходів порівняно з іншими 
країнами є незначною) важливо звернути увагу на зазначену тенденцію, головним чином, зважаючи на майбутній 
соціальний та економічний розвиток суспільства.  

Ключові слова: нерівність доходу, Індекс Джині, індекс квантиль S80 / 20, еквівалентний чистий дохід домашніх 
господарств, рівень ризику бідності, матеріальні збитки.  

 
The article shows the importance of observation and evaluation of income disparity, which is perceived as 

one of the most significant form of disparity in our society. It emphasizes the interconnection between the income 
disparity and significant socio-economic processes that are currently happening. The objective is to create a picture 
of formation of income disparity in Slovakia in years 2005-2013 and its impact on households. 

Even though Slovakia has a low degree of income disparity, it is important to look at the actuality of this 
issue mainly from the perspective of next social and economic growth of society and the need to solve poverty, 
which is considered to be connected with income disparity. 

Introduction 
No society is able to ensure income equality for all its members, but the view on increasing income 

disparity, which is reflected in the growing number of persons in material need and persons endangered by poverty, 
inadequate indebtedness of households, decrease in investments into human capital in low-income areas, increasing 
demands for social policy, growing debt of public financing and etc., raises dissatisfaction and concerns about the 
future among many members of our society. 

Professional discussions about reasons and determinants of unequal distribution of income in society are 
being held, offering different explanations. From a wide spectrum of opinions on origin of income disparity we 
chose couple of views. 

The most prevalent opinion among the experts is that the main cause of rise of inequality in the world is 
globalization (Harrison et al., 2011). Stiglitz (2013) points at globalization of trade and international technology 
transfers, which in consequence has raised the demand for qualified manpower. Technological progress, that 
requires qualification and skill, allowed raising the income of talented at the expense of the less talented workers 
and thus widening the income disparity. 

On top of globalization of trade and technological changes some authors consider the decrease of minimal 
wage and liberalization of labour market as the main factor of growing income disparity (Lee, 1999, Teulings, 2003 
and 2014). 

According to other authors financial liberation and mobility of capital had significant impact on income 
disparity. They led to raised capital protection rights at the expense of employee’s rights and decrease of union 
power (Abraham et al., 2009). 

Fournier and Koske (2012) see the problem of growing income disparity in endogenous income 
determinants (inequality in education and experience, union power, type of employment contract, structural 
problems of labour market). 

UN report (2013) divides income determinants to exogenous and endogenous, where the first group 
contains globalization of trade, financial globalization and technological changes and the second group contains 
macroeconomic policy, labour market policy, inequality in wealth, taxation and public expenditure. 
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It is without a doubt that globalization brought growing income disparity between the rich and the poor, 
growing of regional income disparities, but also a gradual shift of middle class to a lower level of income 
distribution. Today’s stratification of income in the world is defined by growing of low-income groups on one hand 
and by strengthening of position of a small group of rich people on the other hand. 

Most of analyses devoted to income disparity differ between the two concepts of income. Disposable 
income of households (net income after taxation, or after subtraction of transfers and social insurance expenses) and 
second type is market income of households, which they would have if they did not pay any taxes and social 
insurance expenses a did not receive any transfers – so income of households would be just salaries, capital incomes, 
savings and other sources from private sector (Meaning of creation of this income category is possibility to watch 
effect of state actions into distribution of income and other factors affecting changes of initial distribution before 
state actions of social and tax policy. Content of this analysis will be just the first concept – disposable income of 
households). Among most empirically confirmed sources of disparities in market incomes is disparity in salaries, 
position on labour market and in investment and capital incomes (Kenworthy, 2008). Disparity in salaries is 
influenced by minimal wage – it reduces disparity in salaries and vice versa, its growth is explained by growth for 
qualified workforce (Blau – Kahn, 2009). If we speak about disparity in disposable incomes, it is result of 
redistribution mechanism (setting socio-political mechanisms and tax system) – structural moves in economy, 
business or population are not the only bearers of disparity. 

Income disparity in Slovakia 
In our analysis we used the Gini index and the coefficient of income inequality S80/S80 (quantile index or 

quintile dispersion ratio, or ratio of top and bottom income quintile). 
Relatively low value of the Gini index does not show too much income inequality in the Slovak society 

compared to other developed countries (Gini index for the EU 27 member countries was in 2013 30.5%). From the 
values of the second index can be read that in 2013, 20% of the richest households in Slovakia had about 3.6 times 
higher income level than 20% of the poorest households. 

 
Table 1 

 Inequality in income distribution in the SR and the EU-27 (%) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gini 
index 

26.2 28.1 24.5 23.7 24.8 25.9 25.7 25.3 24.2 SR 

S80 / 
S20 

3.9 4.1 3.5 3.4 3.6 3.8 3.8 3.7 3.6 

EU 27 
Gini 
index 

30.6 30.3 30.6 30.9 30.5 30.5 30.8 30.4 30.5 

 
Source: EU SILC 2005-2013 
 
Financial and economic crisis that has paralyzed the global economy, caused in our Slovak conditions 

growth of income inequality, and the resulting increase of the risk of poverty. In our opinion, deterioration in 
Slovakia´s position in international comparisons to be expected as adverse development in these indicators is likely 
due to the persistence of unfavourable economic conditions. 

 
Table 2 

Distribution of Households according to Monthly Equivalent Disposable Income Growth and Changes in 
Income Distribution of Households 

Households together (% shares) Equivalent disposable income of 
household (€) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

to 100  2.77  1.39  1.21  1.10  1.01  1.12  1.10  0.80 
101 – 200 13.32  9.12  4.39  3.10  2.76  3.51  2.90  2.20 
201 – 300 34.25 27.75 19.44 14.32  8.90  6.81  6.40  5.30 
301 – 400 25.67 29.54 29.85 28.04 24.82 15.90 15.10 12.70 
401 – 500 12.57 15.53 19.75 20.07 22.12 20.94 22.00 20.20 
501 – 600  5.83  7.66 11.70 14.08 15.00 16.29 17.40 16.90 
601 – 700  2.49  3.83  5.92  8.45  9.06 12.79 11.70 11.90 
701 -- 800  1.21  1.54  3.24  4.55  5.85  8.15  8.10  9.80 
801 – 900  0.64  1.21  1.51  2.35  3.32  4.79  5.30  6.70 

 901 – 1000  0.27  0.61  0.82  1.38  2.63  3.56  3.40  4.30 
1001 and more  0.97  1.83  2.15  2.56  4.52  6.15  6.60  9.40  

Source: EU SILC 2005-2012 
 
This analysis follows the development of the disposable income of households using equivalent scales. 

Based on Tables 2 and 3 can be analyzed the distribution of households and of persons in households into income 
ranges in equivalent disposable income and also to assess the dynamics of evolution in time. Since 2005, where 
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34.25% of households receive from 201 to 300 € (the equivalent disposable income), in subsequent years, income 
distribution moves through the third lowest income interval up to the fourth, where almost 21% of households 
receive 401 to 500 €. In years 2006, 2007, 2008 and 2009 the equivalent disposable income was most represented in 
interval 301-400 €, and in years 2010, 2011 and 2012 the households moved to interval 401-500 €. The least amount 
of households in years 2005, 2006 and 2007 was present in interval 901-1000 €.Curve of income distribution has 
changed the shape too - the cause was the decline in annual income of households in the lowest intervals. 

Table 3 shows the evolution of income distribution of equivalent disposable income among persons in the 
household. At a first sight a trend of significant changes is apparent in income interval 901-1000 €, where the 
number of households grew until 2012 16.7 times. 

 
Table 3 

Distribution of Persons in Households by Equivalent Disposable Income per Month and the Dynamics of 
these Changes 

Persons in households (% shares) Intervals according equivalent 
disposable income in € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

to 100  2.47  1.57  1.20  1.11  0.99  1.12  1.00  0.90 
101 – 200 13.63  9.16  5.02  3.53  3.27  3.51  3.00  2.40 
201 – 300 29.76 23.75 16.27 11.70  7.92  6.81  6.90  5.50 
301 – 400 27.26 29.84 27.63 24.30 20.93 15.90 13.59 11.10 
401 – 500 14.50 17.61 21.80 21.96 22.18 20.94 20.10 17.20 
501 – 600  6.70  8.47 13.27 16.20 17.30 16.29 17.40 16.80 
601 – 700  2.74  4.16  6.52  9.30 10.00 12.79 12.80 13.00 
701 -- 800  1.21  1.71  3.67  5.34  6.42  8.15  8.70 11.00 
801 – 900  0.62  1.25  1.67  2.50  3.61  4.79  5.90  7.30 

 901 – 1000  0.28  0.56  0.79  1.51  2.88  3.56  3.60  4.70 
1001 and more  1.03  1.93  2.15  2.54  4.77  6.15  6.90 10.00  

Source: EU SILC 2005-2012 
 
Based on the data we can state that in observed period 2005-2012 the amount of households in the three 

lowest intervals was gradually decreasing. The most significant change was recorded in interval 201-300 €. At the 
same time the number of households in higher income intervals was increasing. Most noticeable change was in 
interval 501-600 €. 

From a macroeconomic perspective, Slovakia is not among the countries with high income inequality. This 
does not preclude the fact that large income differences between some social groups, or between and within regions 
were created. 

Low income is usually the main feature of poverty, although the causes of poverty are much broader in 
shape. Poverty can be seen as an expression of extreme inequality in the society. Today it is a serious socio-
economic problem faced by many countries, including Slovakia. According to this indicator, Slovakia is among the 
countries least vulnerable to poverty. In Slovakia in 2013 faced the risk of poverty for low income 12.8 % of the 
population. The value of the at-risk of poverty which is calculated from EU SILC 2013 was set for one-person 
household to 337 € per month. Year-to-year increase of at-risk of poverty threshold was approximately 9 € per 
month. For a household with 2 adults 2 children was the amount of € 707 per month –compared to previous year it 
was increase – approximately by 20 €. 

Another important factors for risk of poverty are age and sex. Based on the results of EU SILC 2013, the 
most vulnerable by poverty were people in the age group from 0 to 17 years (18.4%), the least were those aged from 
65 years and older (6.1%). The gender difference is mostly visible in the age group 65 years and above, where the 
risk of poverty is much more exposed women (7.7%) than men (3.3%). 

According to type of household, in 2013it were the households of two adults with 3 or more dependent 
children (29.9%) and incomplete households with at least one child (30.1%) that were the most endangered by the 
risk of poverty. It turns out that a higher number of dependent children in households as well as the absence of 
another adult member in case of incomplete households in long term results in the fact that these types of 
households are particularly more threatened by the risk of poverty than households with no children. 

Risk of poverty and social exclusion in Slovakia represents 19.8% of the population, representing 1.070 
million people in comparison with the previous year. The indicator of low labour intensity reflects the proportion of 
people aged 0-59 years living in households where adults work less than 20% of the total time during the previous 
year. According to this indicator 6.0% of people lives in households where nobody works or works only 
occasionally and in comparison with the previous year the situation has become worse. 

Conclusion 
Slovakia is still characteristic of low levels of income inequality –the distance between lower and upper 

end of the income structure is not too strong in comparison with other countries. The income disparity in Slovakia, 
observed in years 2005-2013, according to Gini coefficient was moving between 24.2 and 28.1 %. 
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Low degree of income disparity in Slovakia does not exclude the poverty problem. Currently 12.8% of 
Slovak citizens are endangered by a risk of poverty, the most endangered are young people aged 17 down and 
incomplete families. Out of the whole population facing enforced deficiency in three items 23.4 % and in four items 
10.2 % of Slovak citizens. By enforced deficiency in three items children in age 0-17 (25.5 %) and people older than 
65 years (26.5 %) were the most endangered. From the viewpoint of gender separation, in all age categories, women 
are more endangered than men. 

Slovak Republic in connection with the adoption of EU Strategy 2020 has set a target to set free at least 
170 000 people from the risk of poverty and exclusion by 2020. The target group includes people who are identified 
by the three indicators, namely the risk of people living in poverty or social exclusion. 

The contribution is outcome of scientific project VEGA nr.1/0368/14 “Orthodox and heterodox approaches 
in economic theory of their use in dealing with economic problems of the presence (with emphasis on the global 
economic crisis)". 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА БАЗЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Статья посвящена постановке современных актуальных проблем создания и развитию многоуровневых 

транспортно-логистических систем (МТЛС), поиску новых путей решения этих проблем. Доказывается перспективность 
концепции кластеров при создании МТЛС. МТЛС – это наиболее эффективная инновационно ориентированная форма 
интеграции участников рынка транспортно-логистических услуг, обеспечивающая на основе инноваций и согласования 
экономических интересов всех контрагентов цепи поставок максимальный синергетический эффект, интеграторы потоков и 
цепей поставок, трансформаторы логистического пространства. МТЛС на базе кластерного подхода могут в ходе 
стратегического развития любой страны обеспечить доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, 
превратить географические особенности государства и ЭГП (экономико-географическое положение) в реальное, 
эффективно действующее конкурентное преимущество.  

Ключевые слова: логистика, транспорт, транспортные средства, транспортно-логистические системы, 
транспортно-логистические центры и услуги, мультимодальные центры, макрологистические платформы, кластеры. 

 
A. A. ANFALOV 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Logistics Department 

 
ACTUALIZING THE CREATION OF MULTILEVEL TRANSPORT AND LOGISTIC 

SYSTEMS ON THE BASIS OF CLUSTERING IN MODERN CONDITIONS 
 
Article is devoted to statement of modern actual problems of creation and development of the multilevel transport and 

logistics systems (MTLS), to search new solutions of these problems. Prospects of the concept of clusters in the creation of MTLS 
are substantiated and proved. Theory and methodology of MTLS and transport-logistics clusters (TLC) are analyzed, MTLS and TLC 
are substantiated as the most effective innovative-oriented form of integration for market participants of transport-logistic services, 
providing maximal synergetic effect in some cases on the basis of innovations and concordance of economic interests of all 
contractors in supply chain management (SCM) technology (the chain of deliveries). Multiple MTLS play one of the major roles in 
development of logistic as the stream integrators and effective SCM-tool in the chains of deliveries, also as the transformers of 
logistic space. МТLS on the base of cluster approach can realize one of major strategic development roles of any country - to 
provide access to safe and quality transport services, to convert geographical aspects of state and EGP (economic and geographical 
position) - into the real, effectively operating competitive advantage.  

Keywords: logistic, transport, transport vehicles, transport-logistic systems, transport-logistic centers and services, 
multimodal centers, macrologistic platforms, clusters. 

 
Вступление. Проблема создания многоуровневых транспортно-логистических систем (МТЛС) на 

базе кластеризации в последнее время особенно актуализировалась в ряде стран постсоветского 
пространства. Такие систем давно и успешно функционируют в развитых странах, в частности, в странах 
Евросоюза, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, но до сих пор практически отсутствуют в России, 
Украине, других государствах, образовавшихся после распада СССР. Например, в новой редакции 
"Транспортной стратегии России до 2030 года" актуализируется "формирование единого транспортного 
пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 
инфраструктуры" [5]. Одну из важнейших ролей выполняют МТЛС как интеграторы в системе УЦП – 
управления цепями поставок (SCM – supply chain management). Отсутствие МТЛС в современной России, 
особенно в условиях введённых в 2014 г. экономических санкций против РФ, ведёт к большим издержкам в 
логистике, особенно при глобализации, в международных перевозках.  

В международных логистических операциях главные затраты связаны с транспортировкой и 
управлением товарно-материальными запасами, на них приходится иногда до 75–80% всего объёма издержек. 
Одну из важнейших ролей в развитии логистики призваны играть МТЛС как интеграторы потоков и цепей 
поставок, трансформаторы логистического пространства. Именно МТЛС на базе кластерного подхода могут 
реализовать одну из важнейших стратегического развития любой страны – обеспечить доступ к безопасным и 
качественным транспортным услугам, превратить географические особенности государства и ЭГП 
(экономико-географическое положение) – в реальное, эффективно действующее конкурентное преимущество. 

В этой связи объект нашего исследования – МТЛС в динамике их кластерного развития на стыке 
теории, методологии и практики. Достигнутый на постсоветском пространстве уровень исследования ТЛС и 
МТЛС, особенно на базе теории и практики кластеров, на наш взгляд, пока недостаточен, сделанные в 
предыдущие годы разработки не учитывает динамику кризисных изменений, произошедших в 2014–2015 гг. 
в Украине и России, а также прогнозы дальнейшего углубления кризиса на постсоветском пространстве, 
плюс проблемы, искусственно созданные на историческом пути интеграции Украины в Европу, вызванные 
действиями РФ.  
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Новизна результатов исследований процессов создания МТЛС – в постановке современных 
актуальных проблем развития МТЛС на базе кластерного подхода и переоценке существующих разработок, 
в поиске новых путей решения этих проблем в условиях глобализации, подходов к достижению и оценке 
синергетического эффекта от взаимодействия ТЛС, достижимых в рамках МТЛС, особенно в рамках 
мультимодальных перевозок и логистических центров.  

Основной раздел. Объективные организационно-экономические предпосылки для формирования и 
развития многоуровневых ТЛС (МТЛС) и транспортно-логистических кластеров (ТЛК), по определению 
Т.А. Прокофьевой, состоят в «наиболее эффективной инновационно ориентированной форме интеграции 
участников рынка транспортно-логистических услуг, обеспечивающей на основе инноваций и согласования 
экономических интересов всех контрагентов цепи поставок максимальный синергетический эффект» [2]. 
Однако, по нашему мнению, не все ТЛК и МТЛС способны обеспечить синергетический эффект, тем более 
– максимальный, а только наиболее эффективно организованные из них, сочетающие все виды транспорта и, 
особенно, встроенные в международные транспортные коридоры (МТК) и мультимодальные перевозки 
контейнерных грузов (особенно стандартных 20- и 40-футовых контейнеров). 

Согласно теории, ТЛК относятся к одной из трех категорий: портовые, пограничные и 
территориальные (региональные) ТЛК, причём пограничные и региональные ТЛК могут быть объединены в 
категорию внутриконтинентальных ТЛК [3]. По нашему мнению, можно выделить также пристанционные 
(возле крупных железнодорожных станций), приаэропортовые ТЛК (Франкфурт, Лейпциг и др.). Этот опыт 
сегодня особенно актуален для Украины и ряда постсоветских стран, и развитие МТЛС на базе ТЛК 
является сегодня приоритетной задачей для подъёма экономики, а также для поддержания национальной 
безопасности и социальной стабильности в государствах.  

Теория МТЛС и ТЛК предполагает основные цели создания ТЛК как транспортного 
консолидирующего центра. Исходя из теоретических положений ТЛК, практическими приоритетами ТЛК и 
МТЛС, на наш взгляд, должны быть: 1) организация эффективного транспортно-логистического 
обслуживания грузовых и пассажирских перевозок на основе взаимодействия всех 4х основных видов 
транспорта (автомобильного, авиационного, морского, железнодорожного), а также пятого – 
трубопроводного, в т.ч в рамках мультимодальных схем (в транспортных узлах, благодаря модернизации 
существующей инфраструктуры); 2) внедрение современных информационных технологий в процесс 
перевозок (e-freight, GPS, ГЛОНАСС, программы автоматизации транспортной логистики и др.); 3) 
привлечение международных транзитных потоков через МТК.  

Методология формирования единой интегрированной МТЛС многоэтапна и представляет собой, на 
наш взгляд, пирамиду из 4-5 уровней: 

- уровень № 1 – нижний уровень взаимодействия терминальных и грузовых комплексов, складских 
хозяйств, туроператоров, транспортных предприятий всех видов транспорта;  

- на уровне № 2 должны быть сформированы транспортно-логистические центры (ТЛЦ) различных 
уровней (местные, региональные и международные);  

- на уровне № 3 формируются региональные транспортно-логистические системы (РТЛС);  
- на уровне № 4 происходит формирование ТЛК региона;  
- на уровне № 5, на основе региональной МТЛС и ТЛК, происходит интеграция региона в единую 

интегрированную национальную ТЛС как подсистему макрологистической системы (МЛС) страны, а также 
интеграция в международные транспортные коридоры. 

Россия существенно отстает по всем этим показателям. В частности, в России приведённые 
показатели транспортной работы при доставке товаров народного потребления примерно в 1,7-1,8 раз 
превышают показатели в развитых странах ЕС. Данный показатель вызван крайне неэффективной системой 
дистрибуции грузопотоков при доставке продукции в РФ. По последним данным за 2015 г., в логистике РФ 
преобладают услуги 2PL (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда складов), доля комплексных 
логистических услуг (3PL) составляет всего лишь 8% оборота российского рынка транспортно-
логистических услуг (ТЛУ), при том, что аналогичный показатель для стран Евросоюза – 19% [4]. Низкая 
пропускная способность дорог в РФ, качество дорожного покрытия и инфраструктуры на федеральных 
трассах, снижают конкурентоспособность российских логистических и транспортных предприятий при 
выходе на международный рынок транзитной доставки грузов, особенно из Юго-Восточной Азии в Европу. 
Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в России составляет 47 м на кв. км, в то время как в 
КНР эта величина составляет 320 м на кв. км, и даже в относительно неразвитой по сравнению с Россией 
Индии этот показатель составляет 525 м на кв. км, в Германии – 1848 м на кв. км [4].  

МТЛЦ должны быть расположены в транспортных узлах – в зонах тяготения к национальным и 
международным транспортным коридорам. Причём интегрированные логистические мезосистемы дают 
синергетический эффект [2,1]. При этом наиболее перспективной является концепция кластеров, 
разработанная Майклом Портером из Гарвардской школы бизнеса США ещё в 1980-х годах. К примеру, в 
железнодорожной компании-монополисте ОАО «РЖД» уже разработана методология организации 
функционирования международных транспортных коридоров (МТК) на базе кластерного подхода с 
применением МТЛЦ. Изученный и распропагандированный М. Портером кластерный подход широко 
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применяется в ТЛС Германии (МТЛЦ и МТЛС Франкфурт, Лейпциг, Бремен и др.), США, Японии, 
Финляндии, КНР, Японии и ряда других стран, в Республике Казахстан транспортно-логистический кластер 
(ТЛК) формируется в качестве одного из 7-и наиболее прогрессивных направлений развития экономики.  

 В.Ф. Лукиных при разработке теории и методологии многоуровневых логистических систем 
научно доказано, что в рамках МТЛС необходимым инновационным проектом региональной экономики 
является развитие логистической транспортно-складской инфраструктуры (ЛТСИ), проведены исследования 
условий интегрированного развития ЛТСИ в концепции точки роста и их классификация, на базе чего 
разработана методика и алгоритм двухэтапного реформирования ЛТСИ [1]. Эти разработки могут быть 
успешно применены при создании эффективной МТЛС и ТЛК в Украине и других странах на базе 
методологии формирования региональной ЛТСИ, с использованием опыта логистически развитых стран 
Европы, прежде всего, Германии, удерживающей много лет подряд верхние позиции в рейтингах LPI 
(Logistics Performance Indicator).  

Проектирование и технико-экономическое обоснование МТЛС, МЛС и ТЛК, на наш взгляд, 
целесообразно не только на базе существующей ЛТСИ, но и за счёт создания новых элементов ЛТСИ, с 
включением организаций по обслуживанию объектов портовой, аэропортовой, пристанционной ЛТСИ, т.к. 
ТЛК и МТЛС развиваются в регионах, имеющих существенный транзитный и кластерный потенциал. 

Выводы. Таким образом, вопросы создания МТЛС на базе кластеризации весьма актуальны, и 
данная проблематика – одна из ключевых для регионального развития в рамках государственно-частного 
партнёрства, основные направления оптимизации логистики при организации и функционировании 
логистических систем – это совершенствование транспортных операций и управления запасами, особенно 
при эффективных МТЛС и МЛС. 

 
Литература 

 

1. Лукиных В.Ф. Теория и методология управления многоуровневой региональной логистической 
системой [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-metodologiya-
upravleniya-mnogourovnevoi-regionalnoi-logisticheskoi-sistemoi. – (Дата обращения: 10.04.2015). 

2. Прокофьева Т.А. Логистика транспортно-распределительных систем: региональный аспект / Т.А. 
Прокофьева, О.М. Лопаткин ; под общ. ред. Т.А. Прокофьевой. – М. : РКонсульт, 2003. – 400 с. 

3. Саруханян О.М. Зарождение и становление транспортно-логистических кластеров России на 
региональном уровне / О. М. Саруханян, К. Г. Гедз // Экономическая наука и практика : материалы II 
междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). — Чита : Издательство Молодой ученый, 2013. — С. 14–
16. 

4. Cимонова Л. Рынок ТЛУ в условиях экономической рецессии: прогноз до 2017 г. РБК Research // 
Гайдаровский форум 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.gaidarforum.ru/files 
/Simonova_RBC_16.01.15.pdf. – (Дата обращения: 10.04.2015). 

5. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года : распоряжение от 11 июня 2014 года № 1032-
р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rosavtodor.ru/documents/transport-strategy-2030/. – (Дата 
обращения: 10.04.2015).  

 
References 

 

1. Lukinykh V.F. Teoriya i metodologiya upravleniya mnogourovnevoi’ regional’noi’ logisticheskoi’ sistemoi’. Available at: 
http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-metodologiya-upravleniya-mnogourovnevoi-regionalnoi-logisticheskoi-sistemoi 

2. Prokofyeva T.А., Lopatkin O.M. Logistika transportno-raspredelitel'nykh sistem: regional'nyi' aspekt. (Logistic of the transport-
distributive systems: regional aspect). Edited by Т.А. Prokofyeva. Мoscow, RConsult, 2003, 400 p. 

3. Sarukhanyan O.M. Zarozhdeniye i stanovleniye transportno-logisticheskih klasterov Rosiji na regional’nom urovne. / 
Ekomomicheskaya teoriya i praktika: Materials of the IInd International Scienmtific Conference, Chita, Feb. 2013. Chita, 2013. –PP.14-16.  

4. Simonova L. Rynok TLU v usloviyah ekonomicheskoi' retsessii: prognoz do 2017. Transport-logistics services market in the 
conditions of economic recession: prognosis till 2017. РBK Research. / Gaidar's forum, 2015, Jan. 16. Available at: www.gaidarforum.ru/files 
/Simonova_RBC_16.01.15.pdf 

5. Transport strategy of Russian Federation for the period to 2030. (The new release. Order from June, 11, 2014, No. 1032-р.). 
Available at: http://rosavtodor.ru/documents/transport-strategy-2030/ 

 
Надійшла 21.04.2015; рецензент: д. е. н. Лукиных В. Ф. 

 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

175

УДК 338.47:656 
І. В. БАБІЙ, Т. П. СМЕЛЯНСЬКА 

Хмельницький національний університет 

 
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 
Проведено аналіз динаміки основних показників роботи транспорту України та Хмельницької області. На основі 

проведеного аналізу виділено проблеми, що мають визначальний негативний вплив на ефективність функціонування галузі 
та її подальший розвиток. 

Ключові слова: транспорт, транспортний сектор, проблеми транспортного комплексу. 
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THE STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT UKRAINIAN  

TRANSPORT SECTOR 
 
Research the state and identify problems the development of transport sector in the national and regional aspects. The 

analysis of the dynamics of the main indicators of Transport of Ukraine and Khmelnytsky region. Based on the analysis highlighted 
problems with determining the negative impact on the efficiency of the industry and its further development. The comparison of the 
dynamics of road transport national and regional levels indicates similar trends of (a sharp decline in demand for cargo and 
passenger transportation, lack of effectiveness of operation and low competitiveness of domestic transport, inadequate regulatory 
support activities), the presence of systemic problems and their aggravation. 

Keywords: transport, the transport sector, the problems of the transport sector. 
 
Постановка проблеми. Транспортний сектор відіграє важливу роль у соціально-економічному 

розвитку країни, адже розвинена транспортна система є передумовою економічного зростання, підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки і якості життя населення. Тому, питання аналізу стану та 
виявлення поточних проблем функціонування транспортного сектору економіки, як ніколи, є актуальним з 
точки зору подальшого пошуку шляхів розвитку транспортної системи України та її регіональних 
складових.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми та перспективи розвитку транспортної 
системи розглядались в роботах багатьох вітчизняних вчених. Зокрема, питанням розвитку процесів 
глобалізації та розширення міжнародних економічних зв'язків присвячені роботи Єдіна О., Вінникова В., 
Котлубай О., Примачева М., Цвєтова Ю., Пащенко Ю. та ін. Вагомий внесок у дослідження питань 
глобалізації світової транспортної системи зробили Блудова Т., Могильовкіна І., Плужнікова К., Сьоміна П. 
та ін. Стан транспортної політики України, її відповідність вимогам Європейського Союзу розглядалися 
такими вченими, як Сирийчик Т., Фургальські А., Клімкевич Ч., Камола М., Дяченко Т., Пугачов М., 
Філіпенко О. Водночас, проблеми узгодження розвитку транспортних систем в Україні в цілому, та в її 
регіональному аспекті залишаються недостатньо дослідженими. 

Формулювання цілей статті: дослідження стану та виявлення проблем розвитку вітчизняного 
транспортного сектору в загальнодержавному та регіональному аспектах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Транспортний сектор України сьогодні – це значний і 
важливий сегмент економіки країни. Його частка  у валовому внутрішньому продукті України складає 
близько 10 % (7,0 % у 2014 р.). Об'єднуючи різні регіони країни, транспорт забезпечує потребу в 
перевезеннях вантажів і пасажирів. За довжиною мережі залізниць Україна посідає друге місце у Європі 
(21,7 тис. кілометрів залізниць), у Чорноморському, Азовському та Дунайському басейнах розташовано 18 
морських 2 торговельних портів; довжина внутрішніх водних шляхів на найбільших європейських річках 
Дунай та Дніпро – 2,2 тис. кілометрів. Вигідне географічне положення України обумовлює проходження 
Пан’європейських транспортних коридорів № 3, 5, 7, 9; коридорів Організації співробітництва залізниць 
(ОСЗ) № 3, 4, 5, 7, 8, 10 та транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА). Протяжність 
транспортних комунікацій загального користування перевищує 200 тис. км (без трубопроводів) [1].  

Розвинута транспортна мережа Україна включає в себе всі види транспорту. Світовий банк 
регулярно публікує масштабний звіт Logistics Performance Index − рейтинг логістичної привабливості країн. 
У 2010-му Україна посідала в ньому 102-е місце, в 2012-му піднялася вже на 66-е, а в 2014-му дісталася до 
61-го рядка. Однак реальні показники роботи транспорту демонструють куди менш радісну картину [2]. За 
даними офіційного сайту Державної служби статистики України [3] спостерігаються тривожні цифри 
зменшення усіх видів перевезень – як залізничним, так і морським, автомобільним транспортом (табл. 1). 

Згідно з проведеним аналізом статистичних даних встановлено, що обсяги перевезень вантажів та 
пасажирів всіма видами транспорту починаючи з 2012 року має загальну негативну тенденцію до зниження 
(рис. 1).  

Найбільше вантажів та пасажирів було перевезено в 2011 р. (відповідно, 811,7 млн т та 6972,9 млн 
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осіб), найменше – в 2014 р. (671,2 млн т та 5899,5 млн осіб). Послугами пасажирського транспорту в 
минулому 2014 році скористалися 94,7% пасажирів від обсягу 2013 р.; усіма видами транспорту виконано 
пасажирооборот в обсязі 106,1 млрд пас. км, що становить 88,3% від обсягу 2013 р., а порівняно з 2010 р. – 
зменшився на 18,2%. 

 
Таблиця 1 

Основні показники роботи транспорту України 
2010 2011 2012 2013 2014 

Показники Абс. 
знач. 

у % 
до 

попер. 
року 

Абс. 
знач. 

у % 
до 

попер. 
року 

Абс. 
знач. 

у % 
до 

попер. 
року 

Абс. 
знач. 

у % 
до 

попер. 
року 

Абс. 
знач. 

у % 
до 

попер. 
року 

Перевезено вантажів, 
млн т 

755,3 108,5 811,7 107,4 772,8 95,1 757,6 98,1 671,2 88,6 

- залізничний 432,5 110,5 468,4 108,2 457,5 97,5 441,8 96,6 387,0 88,9 
- автомобільний 158,2 112,8 178,3 112,6 179,0 100,1 183,5 103,0 178,4 99,0 
- водний 11,1 113,0 9,9 89,3 7,8 78,6 6,3 81,0 6,0 103,0 
- трубопровідний 153,4 99,3 155,0 101,0 128,4 82,9 125,9 98,1 99,7 80,0 
- авіаційний 0,1 102,6 0,1 102,8 0,1 124,7 0,1 80,8 0,1 84,5 
Вантажооборот, млн 
ткм 

404572,9 106,4 426427,7 105,7 394648,1 92,4 379045,0 96,1 335151,7 89,2 

- залізничний 218037,6 111,1 243556,4 111,7 237274,6 97,3 224017,8 94,2 209634,3 95,5 
- автомобільний 38697,2 113,8 38438,9 99,1 39194,1 101,8 40487,2 103,2 37764,2 94,9 
- водний 9014,5 113,3 7365,2 81,8 5324,8 72,3 4615,2 86,7 5462,3 118,5 
- трубопровідний 138445,4 97,6 136700,4 99,6 112505,1 82,2 109651,8 98,2 82050,9 73,6 
- авіаційний 378,2 107,8 366,8 96,8 349,5 94,3 273,0 75,2 240,0 88,3 
Перевезено пасажирів, 
млн осіб 

6837,7 94,0 6972,9 101,9 6812,3 97,6 6620,0 97,2 5899,5 94,7 

- залізничний1 426,6 100,2 430,1 100,7 429,6 100,0 425,4 99,1 389,1 96,4 
- автомобільний 3719,4 92,7 3604,6 96,7 3448,7 95,5 3340,8 96,8 2915,3 91,2 
- водний 7,6 98,7 8,0 105,2 6,6 82,8 7,3 109,5 0,6 89,2 
- авіаційний 6,1 119,2 7,5 122,7 8,1 108,0 8,1 99,9 6,5 83,2 
Пасажирооборот, млн 
пас. км 

129815,3 99,8 134254,0 103,3 132479,7 98,8 128508,2 97,1 106147,8 88,3 

- залізничний1 50038,4 103,5 50837,4 101,2 49443,9 97,7 49098,3 99,5 35623,5 78,3 
- автомобільний 52063,8 94,3 51396,2 98,7 50368,6 97,8 49091,7 97,6 42696,9 92,5 
- водний 95,3 77,9 91,7 96,2 85,1 92,8 77,9 90,7 42,0 72,4 
- авіаційний 10968,8 121,6 13761,0 125,6 14406,0 104,6 12568,2 87,2 11583,7 95,1 

  

 
Рис. 1. Динаміка показників перевезень транспорту України у 2010–2014 рр. 

 
Обсяг вантажних перевезень всіма видами транспорту в 2014 р. складає 671,2  млн т, а це на 86,4 

млн т (11,4 %) менше ніж у попередньому 2013 р. та на 11,1 % менше ніж у 2010 р. У 2014 р. вантажооборот 
підприємств транспорту становив 335151,7 млн ткм, або 89,2% від обсягу 2013 р. та 82,8% обсягу 2010 р. 
При чому, основні вантажопотоки в 2013 та 2014 рр. відповідно припадають на залізничний (59,1% та 62,55 
%), трубопровідний транспорт (28,93% та 24,48%), автомобільний (10,68 та 11,27 %%) (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Структура вантажних перевезень транспорту України в 2013–2014 р. 
Перевезено вантажів Вантажооборот 

2013 2014 2013 2014 Показники 
млн т %  млн т %  млн ткм %  млн ткм %  

Всі види транспорту, в тому числі: 757,6 100,0 671,2 100,0 379045,0 100,0 335151,7 100,0 
- залізничний 441,8 58,32 387,0 57,66 224017,8 59,1 209634,3 62,55 
- автомобільний 183,5 24,22 178,4 26,58 40487,2 10,68 37764,2 11,27 
- водний 6,3 0,83 6,0 0,89 4615,2 1,22 5462,3 1,63 
- трубопровідний 125,9 16,62 99,7 14,85 109651,8 28,93 82050,9 24,48 
- авіаційний 0,1 0,01 0,1 0,02 273,0 0,07 240,0 0,07 

 
Переважання в Україні перевезень залізницею на відміну від країн ЄС, які наразі занепокоєні 
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повсюдною автомобілізацією, за [4], є певною перевагою, яку варто підтримувати. За даними експертного 
опитування фахівців транспортної галузі та аналізу функціонування залізничного транспорту [5], основними 
чинниками, що формують майбутнє цієї галузі є: стан інфраструктури залізничного транспорту; попит на 
вантажні та пасажирські перевезення, ефективність їх здійснення; реалізація процесу реформування галузі. 

У 2014 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 325,1 млн т вантажів, 
що на 12,3% менше, ніж у 2013 р. Зменшення перевезень залізної та марганцевої руди на 2,4%, будівельних 
матеріалів – 7,4%, цементу – 10,4%, чорних металів – 13,5%, брухту чорних металів – 17,3%, хімічних і 
мінеральних добрив – 19,2%, кам’яного вугілля – 26,3%, коксу – 26,9%, нафти і нафтопродуктів – 47,3%. У 
той же час збільшилося перевезення зерна та продуктів перемелу на 13,4%, лісових вантажів – на 1,9% [2].  

Вигідне географічне положення нашої країни на шляху основних транзитних потоків між Європою 
та Азією, наявність незамерзаючих чорноморських портів, розгалуженої мережі залізниць, автомобільних 
доріг, трубопроводів створюють усі необхідні передумови для збільшення обсягів транзиту вантажів, проте 
вже шостий рік поспіль Україна втрачає обсяги транзиту.  

У 2013 році від експорту транспортних послуг наша країна отримала виторг 8,6 млрд дол., що 
становить 4,7% ВВП (для порівняння – у Латвії 36-а позиція рейтингу Світового банку, доходи від транзиту 
формують 12% валового внутрішнього продукту). Найбільша частка вітчизняного транзитного виторгу 
припала на «трубу» − 3,3 млрд дол. На другому місці залізниця з 1,6 млрд дол. Але за дев'ять місяців 2014 
року українські транзитні заробітки в порівнянні з аналогічним періодом 2013-го скоротилися на 21%, до 4,7 
млрд дол. Причому найглибший спад торкнувся трубопровідного та залізничного транспорту: мінус 27 і 
35% відповідно  Тенденція характерна для всього експедиторського бізнесу, стивідорних компаній і навіть 
авіаперевізників. Наприклад, авіакомпанія МАУ після обвалу курсу гривні всі надії пов'язує з транзитом, але 
відчуває труднощі через нинішній воєнний імідж України. Такий стан справ не можна списувати на 
військові дії, що відбуваються зараз в країні, оскільки транзит знижується вже давно. З 2008 року його спад 
склав 81%. «Причина − в неадекватній політиці «Укрзалізниці», як тарифній, так і стосовно управління 
своїм парком», − стверджує гендиректор експедиторської компанії «Пакобо» Василь Палко. За його 
словами, військові дії позначаються на транзиті не надто сильно, оскільки зачіпають лише невелику частину 
території [2]. Враховуючи, що «Укрзалізниця» є монополістом на ринку, така тенденція викликає 
побоювання щодо спроможності «Укрзалізниці» продовжувати свої плани з реформ, розвитку 
інфраструктури, оновлення рухомого складу та підтримки рівня безпеки, оплати отриманих кредитів на 
оновлення, без ухвалення швидких рішень щодо підняття тарифів на вантажні та пасажирські перевезення 
та розвитку конкуренції серед перевізників [5]. 

А от зменшення частки транзиту фахівці компанії «Roland Berger Strategy Consultants» з 
центральним офісом у Мюнхені, яка розробляла для Міністерства інфраструктури Стратегію розвитку 
морських портів України до 2020 року, прогнозували ще в 2013 році та пов'язували його зі створенням 
більш сприятливих умов у Румунії, Болгарії та країнах Балтії, а також із розвитком портових потужностей 
Росії. 

ТRАСЕСА нерідко фігурує у заявах вітчизняних чиновників як панацея для лікування транзитних 
хвороб. Але в розпорядженні Forbes є дослідження експертів цієї міжурядової комісії. У ньому проведено 
порівняння трьох альтернативних транспортних коридорів: трансросійського, або північного, 
трансіранського, або південного, і транскавказького. Тільки останній іде через Україну. Але в нього 
виявилися найгірші показники щодо швидкості, вартості, надійності доставки. Негативному рейтингу 
найістотніше сприяли труднощі з проходженням митних процедур і недостатньо гармонізована 
документація між країнами-учасницями маршруту. Казахстан, Росія та Білорусь, які в рамках Митного 
союзу максимально уніфікували свої процедури, отримали найвищий індекс логістичної привабливості [2]. 

Специфіка соціально-економічних і природнокліматичних факторів у кожному регіоні визначає 
особливе співвідношення попиту та пропозиції на пасажирські і вантажні послуги як загалом, так і за 
видами транспортних засобів, тарифну політику, використання рухомого складу різних форм власності та 
інші регіональні особливості. Для Хмельницької області характерними є автоперевезення. Для дослідження 
їх динаміки, розглянемо статистичні дані, оприлюднені на сайті обласного управлінням статистики [6] та 
зведені нами в табл. 3.  

 
Таблиця 3 

Основні показники роботи автомобільного транспорту Хмельницької області  
Роки 

Показники  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Перевезено вантажів, тис. т 5457 6246,3 7411,2 7411 7799 7826,9 
у % до попереднього року 66,8 114,5 118,6 100,0 105,2 100,4 
Вантажооборот, млн ткм 1579 1741,8 1895 1863,7 1895,3 1784,1 
у % до попереднього року 83,7 110,2 108,8 98,3 101,7 94,9 
Перевезено пасажирів, тис. осіб 161649 162788 145720,8 144571,7 122203,9 114391,9 
у % до попереднього року 98,7 100,7 89,5 99,2 84,5 95,6 
Пасажирооборот, млн пас. км 1367,6 1363,7 1274,3 1325,7 1151,8 1113 
у % до попереднього року 95,9 99,7 93,4 104,0 86,9 96,6 
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а) б)  
Рис. 2. Динаміка показників вантажних (а) та пасажирських (б) перевезень Хмельницької обл. 

 
За весь досліджуваний період з 2009 по 2014рр. зросла кількість перевезено вантажу на 2369,9 тис. т 

(або на 43,4%). При цьому позитивна динаміка спостерігається на протязі останніх 5-и років. Транспортом 
Хмельницької області (з урахуванням автомобільних перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями) за 2014 р. перевезено 7,8 млн т вантажів, що на 0,4% більше, ніж у 2013 р. Вантажооборот 
зменшився на 5,9% і становив 1784,1 млн ткм. Пасажирським транспортом перевезено 114,4 млн пасажирів, 
що на 6,4% менше, ніж у 2013 р. Пасажирооборот зменшився на 3,4% і становив 1113,0 млн пас. км. 
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями) скористалися 81,1 млн пасажирів, що на 7,4% менше, ніж у 2013 р. Перевезення пасажирів 
автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшились на 6,1%. Міським електротранспортом перевезено 
33,2 млн пасажирів, що на 3,9% менше, ніж у 2013 р. 

Порівняння динаміки показників роботи автомобільного транспорту загальнодержавного та 
регіонального рівнів свідчить про подібні тенденції розвитку (різкий спад попиту на вантажні та 
пасажирські перевезення; недостатня ефективність функціонування та низька конкурентоспроможність 
вітчизняного транспорту; недосконале нормативно-правового забезпечення діяльності), наявність системних 
проблем та їх загострення.  

Основні проблеми, що стримують розвиток транспортного сектору України, носять системний 
характер: недостатнє оновлення основних фондів усіх видів транспорту і дорожнього господарства, 
невідповідність їх технічного рівня перспективним вимогам; низький рівень міжгалузевої координації в 
розвитку транспортної інфраструктури; слабкий ступінь використання геополітичного положення України 
та можливостей її транспортних комунікацій для міжнародного транзиту вантажів територією України; 
повільне вдосконалення транспортних технологій та недостатня їх пов’язаність із виробничими, 
торговельними, складськими й митними технологіями; неприпустимо низький рівень інформатизації 
транспортного процесу та інформаційної взаємодії транспорту з іншими галузями економіки; недостатня 
ефективність фінансово-економічних механізмів, що стимулюють надання інвестицій на розвиток 
транспорту; відставання в реалізації державних і галузевих програм у сфері окремих видів діяльності, видів 
транспорту, транспортного машинобудування, розбудови державного кордону [7]. 

Висновки. Транспортний сектор економіки України, задовольняючи лише базові потреби 
економіки та населення в перевезеннях, потребує кардинальних реформ. Для того, щоб остаточно не 
втратити доходи від транзиту та забезпечити відродження провізних здатностей вітчизняної транспортної 
системи, підвищити її конкурентоспроможність необхідно перейти до програми оновлення основних фондів 
транспортної галузі, шляхом застосування інноваційних процесів в промисловому секторі країни. 
Перспективним напрямом розвитку є застосування принципів логістики і розширення комплексу 
транспортно-логістичних послуг.   
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СУЧАСНИЙ СТАН МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
Стаття присвячена висвітленню особливостей стану малого підприємництва в Україні за сучасних умов 

господарювання. Особливу увагу приділено виявленню проблем державного регулювання та стимулювання розвитку 
підприємництва, а також шляхів удосконалення державної політики розвитку малого підприємництва. 

Ключові слова: мале підприємництво, малий бізнес, підприємницька діяльність, бізнес середовище, державна 
політика розвитку малого підприємництва. 
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THE CURRENT STATE OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE:  

KEY ISSUES AND SOLUTIONS 
 
In modern conditions, one of the main factors of stability achieved positive economic trends in the country is to ensure 

sustainable economic growth based on the mobilization and effective use of all resources small business complex. The analysis is 
evidence that in Ukraine significant positive changes in the development of small businesses do not. On the domestic small 
businesses have a different impact macroeconomic indicators, tax policy, inflation, constant changes in laws, tax laws and 
instability, which ultimately affected the performance of small businesses. In fact, in the years 2013-2014. in promoting 
entrepreneurship was continued practice of previous years, when Ukraine implemented reforms that improved rankings of the 
country without providing real business processes activation and recovery of the national economy. Given the particularly important 
features of small business in today's socially oriented economy, support for this segment of the business is one of the main 
priorities of economic policy of most countries, including Ukraine. Small and medium enterprises as an important tool facilitating 
market saturation in goods and services, creating new jobs and reducing unemployment is one of the main directions of the 
government in the modernization of the national economy. 

Keywords: small business, small business, business, business environment, public policy for small business. 
 
Постановка проблеми. Становлення і розвиток вітчизняного підприємницького сектора 

характеризується швидкою зміною умов функціонування внутрішнього ринку: появою і закріпленням нових 
економічних зв’язків між суб’єктами господарювання, а також практики взаємодії підприємств із органами 
державної влади.  

Водночас, тривалий і загрозливий негативний вплив наслідків світової фінансово-економічної 
кризи, ескалація військової агресії Російської Федерації проти України, стрімке розгортання системної 
кризи в українському суспільстві у 2013–2014 рр. вказує на неспроможність таких зв’язків і практики 
взаємодії бути рушіями економічного відновлення в Україні за сучасних умов.  

Сьогодні спостерігається вимушене зростання видатків на оборонні потреби, посилюється перегляд 
різними соціальними групами низки цінностей, що впливає на сучасні особливості розвитку економіки 
України. Внаслідок порушення сформованих економічних зв’язків, практик ведення бізнесу і його 
регулювання, підприємницька діяльність втрачає потенціал до стрімкого зростання власних масштабів і 
ефективності функціонування, що є одним з головних чинників позитивних структурних змін та 
модернізації національного господарства, розвитку реального сектору та покращення якості життя 
населення, формування заможного середнього класу, вирішення цілої низки проблем соціально-економічної 
безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ступінь розробленості даної теми досить високий. 
Дослідженню проблем розвитку малого підприємництва в Україні присвячували свої праці такі вчені, як З. 
Варналій, А. Виноградська, О. Ганенко, Я. Жаліло, Н. Назаренко, Н. Поповенко, О. Ткачук, В. Шпак та інші. 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 
180 

Різні аспекти становлення і розвитку вітчизняного малого підприємництва досліджували В. Виговська, Г. 
П’ятницька, М. Харченко, Л. Лебедєва, Ю. Долгоруков та інші. Разом з тим, сучасні трансформаційні зміни 
в Україні породжують низку проблем, що вимагає їх дослідження та пошуку шляхів вирішення з метою 
формування привабливого бізнес середовища та пожвавлення економічної активності населення. Відтак для 
їх виявлення більшу увагу слід зосереджувати на аналізі сучасних особливостей розвитку малого бізнесу та 
виявленні чинників, що здійснюють деструктивний вплив на його розвиток. 

Метою статті є оцінка стану малого підприємництва в Україні в сучасних умовах господарювання, 
виявлення основних проблем державного регулювання та стимулювання розвитку підприємництва, а також 
обґрунтування шляхів удосконалення державної політики розвитку малого підприємництва. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах одним із головних чинників стабільності 
досягнутих позитивних економічних тенденцій в країні є забезпечення сталого економічного зростання на 
основі мобілізації й ефективного використання всього комплексу ресурсів малого підприємництва [1, c.65]. 
Поліпшення бізнес-клімату стимулює економічне зростання, створення робочих місць, має позитивний 
вплив на залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

Перші кроки до формування середнього класу в Україні були здійснені малим бізнесом, а саме 
підприємцями, які не зважаючи на не легку працю та ризики ведення особистої підприємницької діяльності 
починали та розвивали власну справу. Після розвалу міжгалузевого виробничого циклу, скорочення 
виробництва та робочих місць, населення стояло перед вибором отримання соціальної допомоги та 
самозайнятості, в результаті чого найбільш ініціативні та рішучі наважувалися засновувати власну справу. З 
часів незалежності України до 2013 р. статус приватного підприємця набуло 5142048 осіб, а 2099999 млн 
осіб припинили власну справу [2]. 

Категорія власників малого підприємництва завжди була найбільш вразливою до цілої низки 
зовнішніх подразників, серед яких: податкове та митне законодавство, коливання цін на виробничі ресурси 
та товари збуту, відсутність дієвої кредитної політики підтримки малого бізнесу тощо. 

Для аналізу сучасного стану малого підприємництва в Україні доцільно використати показники 
Державного комітету статистики України [3]. Одним із таких показників є динаміка зміни кількості малих 
підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (таблиця 1) [4]. 

За підсумками 2013 р. в Україні функціонувало 373809 малих підприємств (або 21,7 % від загальної 
кількості), у тому числі чисельність мікропідприємств (у яких чисельність працюючих за рік становить до 
десяти осіб включно, а обсяг виручки від реалізації продукції не перевищує 500 тис. грн) становила 318477 
од. (або 18,4 % від загальної кількості). Для порівняння, в економічно розвинених країнах число малих і 
середніх підприємств перевищує 80 % від їхнього загального числа [5]. 

 
Таблиця 1  

Динаміка кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за 2011–2013 рр. 
Роки Відхилення, % 

Показник 
2010 2011 2012 2013 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2013/ 
2010 

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць 

Малі підприємства: 357241 354283 344048 373809 -0,8 -2,9 8,7 4,6 

 - мікропідпр. 300445 295815 286461 318477 -1,5 -3,2 11,2 6,0 
Фізичні особи-
підприємці 

1804763 1325619 1234831 1328392 -26,5 -6,8 7,6 -26,4 

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 
Малі підприємства: 78 77 76 82 -1,3 -1,3 7,9 5,1 
 - мікропідпр. 66 65 63 70 -1,5 -3,1 11,1 6,1 
Фізичні особи-
підприємці 

394 290 271 292 -26,4 -6,6 7,7 -25,9 

  
Варто зазначити, що із загальної чисельності суб’єктів господарювання вагомою є кількість 

зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, яка протягом 2010–2014 рр. скоротилась на 26,4 %. 
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення в середньому по 

Україні у 2013 р. склала 82 од. Так за період з 2010–2013 рр. спостерігається зростання кількості малих 
підприємств на 10 тис. наявного населення на 5,1 % (у тому числі мікропідприємств на 6,1 %). Хоча, до 2012 
р., тенденція до зростання насиченості малими підприємствам була негативною: у 2011–2012 рр. відносно 
попередніх років спостерігалось скорочення на 1,3 % (у тому числі мікропідприємств на 1,5 % і 3,1 % 
відповідно). В регіональному розрізі найкращі показники кількості малих підприємств на 10 тис. осіб 
наявного населення України спостерігались у містах Києві і Севастополі, Одеській, Київській і Харківській 
областях. Найнижчі показники кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення України 
були характерні для Тернопільської, Сумської, Закарпатської, Чернівецької та Рівненської областей [6]. 

Щодо підприємців, то їх чисельність на 10 тис. осіб наявного населення характеризувалась 
аналогічною тенденцією, що й загальна кількість малих підприємств. Найкращим цей показник є в місті 
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Севастополі, Хмельницькій, Київській, Миколаївській і Одеській областях, а найгіршим – у 
Кіровоградській, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Львівській областях [6]. 

Місце і роль малого бізнесу в національній економіці має визначатись не лише кількістю 
функціональних малих підприємств та підприємців, але й чисельністю їх працівників (таблиця 2). Так, в 
економічно розвинених країнах світу на таких підприємствах зосереджено більше двох третин населення та 
виробляється понад половини ВВП. У таких країнах, як США, Японія, Німеччина, частка ВВП, виробленого 
малими та середніми підприємствами, становить 50–60 % від загального його обсягу, а чисельність 
працівників, що працюють на цих підприємствах, – близько 60 % від загальної чисельності працюючих [5]. 
Водночас, в Україні показник участі малого бізнесу у ВВП становить лише близько 11 %, а рівень 
зайнятості у ньому не перевищує 25 % [2]. 

Так, за даними Держкомстату України [3], на вітчизняних малих підприємствах у 2013 р. було зайнято 
2010,7 тис. осіб, із них найманих працівників – 1891,8 тис. осіб, що в розрахунку на одне підприємство 
становить всього 5 осіб. Варто зазначити, що даний показник за період 2010–2013 рр. мав тенденцію до 
скорочення. Аналогічна ситуація спостерігалась щодо чисельності зайнятих підприємців, яка у 2013 р. 
становила 2280,5 тис. осіб, із них найманих – 952,1 тис. осіб. Протягом досліджуваних років ці показники 
зазнавали скорочень: у 2013 р. відносно базового 2010 р. скоротились на 18,4 % і 3,8 % відповідно. 

 

Таблиця 2  
Динаміка основних показників розвитку малих підприємств в Україні за 2010–2013 рр. 

Роки Відхилення, % 
Показник 

2010 2011 2012 2013 
2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2013/ 
2010 

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 

- малі підприємства 2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 -3,4 -1,9 -2,0 -7,1 
- фізичні особи-
підприємці 

2794 2350,5 2233,9 2280,5 -15,9 -5,0 2,1 -18,4 

Кількість найманих працівників, тис. осіб 

- малі підприємства 2043,7 2011,8 1951,6 1891,8 -1,6 -3,0 -3,1 -7,4 
- фізичні особи-
підприємці 

989,3 1024,8 999,1 952,1 3,6 -2,5 -4,7 -3,8 

Кількість найманих працівників на одному підприємстві, осіб 
- малі підприємства 6 6 6 5 0 0 -16,7 -16,7 

Витрати на оплату праці персоналу, млн грн. 

- малі підприємства 27792,7 37052,3 43071,3 44528,8 33,3 16,2 3,4 60,2 

Середньомісячна заробітна плата персоналу, грн. 

- малі підприємства 1069,9 1476,3 1749,7 1845,4 38 18,5 5,5 72,5 

  
Питома вага найманих працівників малого бізнесу у 2013 р. в загальній кількості найманих 

працівників підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності області склала 26 % [2]. У контексті 
розподілу за видами економічної діяльності у 2013 р. пріоритетними сферами діяльності суб’єктів малого 
підприємництва залишалися торгівля та сфера послуг, питома вага яких від загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) сумарно більше 60 %. Значно меншими є показники промисловості (20,3 %), 
сільського господарства (5,5 %) і будівництва (5,4 %) [6]. 

Що стосується оплати праці персоналу, то за період 2010–2013 рр. спостерігалась позитивна 
тенденція її зростання, що в свою чергу відобразилось на рівні середньомісячної заробітної плати одного 
найманого працівника, яка зросла на 72,5 % у звітному році відносно базового і становила 1845,4 грн. Разом 
з тим, як для підприємництва вона є досить не високою, що залежить від багатьох чинників. 
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги підприємств за їх розмірами в обсязі реалізованої продукції за 2010–2013 рр. (побудовано за 

даними Держкомстату) 
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Мале підприємництво є важливою і невід’ємною складовою структури суспільного виробництва, а 
його загальний внесок у виробництво визначається обсягами реалізації продукції [7, c.121]. 

Загалом по Україні за період 2010–2013 рр. обсяг реалізованої продукції вітчизняних малих 
підприємств збільшився на 101991,4 млн грн і у звітному році склав 670258,5 млн грн. Найбільш вагома 
частка в обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств припадає на будівництво, операції 
з нерухомим майном, освіту та на надання різних видів послуг [4].  

Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізації у 2013 р. залишається досить невисокою 
16,6 %, хоча порівняно із попередніми роками поступово зростає, частка середніх підприємств становить 41 
%, а великих – 42,4 % (рисунок 1). Порівняно із базовим 2010 р. ситуація кардинально не змінилась. Варто 
зазначити, що різке скорочення частки малих підприємств у 2011 р. до 15,2 % пов’язана із негативним 
впливом законодавчих ініціатив Уряду в податковому законодавстві [8]. 

Не менш важливим показником для оцінки стану малого бізнесу в Україні є фінансові результати, 
які отримують малі підприємства та підприємці від здійснення своєї діяльності (рисунок 2). 
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Рис. 2. Динаміка питомої ваги малих підприємств, які отримали прибуток (збиток) від звичайної діяльності за 2010–2013 рр. 

(побудовано за даними Держкомстату) 
 
Як видно із рисунку, частка малих підприємств, що отримували прибутки від своєї діяльності 

протягом досліджуваних років була більшою від підприємств, що отримали збитки. Слід відмітити щорічне 
скорочення частки збиткових підприємств і поступове зростання частки прибуткових. Так, у 2013 р. частка 
малих підприємств, що отримали прибутки у розмірі 39640,9 млн грн становила 66 %. Водночас, частка 
збиткових підприємств є досить високою – 34 %, що свідчить про наявність несприятливих умов для 
ведення бізнесу в Україні, що призвело до формування від’ємного загального фінансового результату малих 
підприємств у звітному році в обсязі25057,9 млн грн.  

Найбільшого показника фінансового результату до оподаткування за видами економічної діяльності 
отримали малі підприємства у таких галузях, як: оптова та роздрібна торгівля (8333,7 млн грн), операції з 
нерухомим майном (6632 млн грн), будівництво (4690,9 млн грн) і промисловість (3430 млн грн) [6]. 

Проведений аналіз показників свідчить про те, що в Україні суттєвих позитивних змін у розвитку 
малого бізнесу немає. На вітчизняне мале підприємництво неоднозначний вплив мають макроекономічні 
показники, податкова політика держави, рівень інфляції, постійні зміни в законах, неоднозначність 
податкового законодавства та його нестабільність, що в кінцевому підсумку вплинуло на результати 
діяльності малих підприємств.  

За підсумками 2014 року з урахуванням складної суспільно-політичної ситуації останнього року, 
коливання курсів валют, високого рівня інфляції загальна тенденція динаміки кількості суб’єктів 
підприємництва зазнала змін.  

До прикладу, у Хмельницькій області у період з 01.01.2014 року до 01.12.2014 року державними 
реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано 4939 суб’єктів господарювання 
(з них 866 юридичних осіб та 4073 фізичних осіб-підприємців) та припинено 18358 (з них 1175 юридичних 
осіб та 17183 фізичних осіб-підприємців). 

Якщо за підсумками 2013 року в малому та середньому бізнесі Хмельниччини було зайнято 202,2 
тис. осіб, то за очікуваними даними у 2014 році зазначений показник зменшиться на 10,4% та складатиме 
185,4 тис. осіб. 

З огляду на особливо важливі функції малого бізнесу в сучасній соціально орієнтованій економіці, 
підтримка цього сегменту підприємництва є одним з головних пріоритетів економічної політики більшості 
країн світу, у тому числі і України. Розвиток підприємництва веде до інституційної перебудови суспільства 
на основі поширення економічної свободи та становлення “середнього класу” як підґрунтя соціальної 
стабільності [9, c.11]. 
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Сьогодні саме розкриття якісного потенціалу малого підприємництва залишається заручником вад 
реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва, а саме: 

- невизначеність і незахищеність прав власності, наслідком яких є досить високий показник 
зареєстрованих злочинів проти власності, що у свою чергу, спонукає підприємців до використання різних 
тіньових схем “страхування” своєї власності [9, c.12]; 

- незбалансованість механізмів вирішення корпоративних спорів у судовому і позасудовому 
порядку, в результаті якого розгляд справ часто або необґрунтовано затягується, або сторони конфлікту не 
виконують рішення суду; досить часто наслідком цього є висока ймовірність вчинення дій, що мають ознаки 
корупційних; 

- процедурна переобтяженість ведення господарської діяльності, зокрема у сфері адміністрування 
податків, що стримує процес активізації підприємництва і зростання його мобільності щодо конкурентів [10]; 

- упередженість основних груп економічних інтересів до реформ через прагнення зберегти існуючі 
вигоди для себе (субсидій, податкових пільг); 

- відсутність цілісного управлінського бачення розвитку підприємництва (держава надає адресну 
допомогу для розвитку малого та середнього підприємництва, однак відстежити ефект від освоєння такої 
допомоги обраними суб’єктами господарювання у масштабах економіки країни їй досить важко); 

- непрозорість реєстраційної діяльності, тобто відсутність уніфікованої інформаційної бази з 
відкритим доступом щодо даних із реєстрації підприємств, належності власності та відстеження їх 
діяльності [11]; 

- формальність покращення стану підприємницького клімату (здійснення реформ у 
підприємницькому середовищі пов’язується із досягненням певного оціночного показника чи низки 
показників у міжнародних рейтингах країни поряд з ігноруванням важливих структурних прогалин в 
економіці). 

Варто зазначити, що соціально-економічні наслідки розгортання конфлікту на Сході України у 
окремих районах Донецької і Луганської областей не є однакові, оскільки характеризуються різними 
умовами його протікання від швидкого військового вирішення до тривалого переговорного процесу з 
різними умовами припинення, і визначаються станом підприємницького середовища та структурою 
зайнятості населення регіонів. Так, потенційними найбільшими загрозами для економіки України є 
деіндустріалізація східних регіонів, зниження ділової активності, інтенсивна дестабілізація споживчих і 
промислових ринків, призупинення діяльності стратегічних підприємств, використання неприбуткових 
організацій, широке маніпулювання політичним процесом [9, c.29]. 

Однак, активна діяльність щодо реформування державної політики регулювання підприємницького 
сектору, яка нині ведеться, сприяє удосконаленню дозвільних процедур і реєстрації речових прав на майно, 
спрощенню процедур відкриття та закриття бізнесу, одержанню адміністративних послуг, звуженню 
прямого адміністративного державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та реформуванню 
сфери надання адміністративних послуг, пом’якшенню податкового тиску, розвитку інфраструктури для 
надання суб’єктам підприємництва фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, науково-
технологічної, консультативної, кадрової та освітньої підтримки та, відповідно, покращення місця України у 
рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку (таблиця 3) [12].  

 
Таблиця 3  

Позиція України у рейтингу “Doing Bussiness” у 2010–2014 рр. 
Роки 

Показник 
2010 2011 2012 2013 2014 

Складність ведення бізнесу, загальна оцінка 147 149 152 140 112 
1) започаткування бізнесу 136 118 116 50 69 

2) реєстрація власності 160 165 168 158 88 

3) сплата податків 181 181 183 168 157 

4) виконання зобов’язань за контрактом 43 44 44 45 44 

5) банкрутство 145 158 158 157 141 

6) отримання кредиту 30 21 23 24 14 

7) зовнішня торгівля 139 136 144 148 153 

8) дозвільна система у будівництві 181 182 182 186 68 

9) захист прав інвесторів 108 108 114 127 107 

  
Так, у рейтингу “DoingBusiness” у 2014 р. Україна поліпшила позицію на 28 пунктів і посіла 112 

місце з-поміж 189 країн світу за сприятливістю умов для підприємницької діяльності, за показником 
“реєстрація власності” – піднялася на 70 позицій до 88 місця, за показником “сплата податків” – на 11 
позицій до 157 місця, за показником “дозвільна система у будівництві” – на 118 пунктів, за показником 
“захист прав інвесторів” – на 20 позицій до 107 місця. Навпаки, погіршила своє становища Україні за 
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такими показниками, як: “започаткування бізнесу” (на 19 позицій) і “зовнішня торгівля” (на 5 позицій). 
Таким чином, фактично у 2013–2014 рр. в сфері сприяння підприємницькій діяльності продовжено 

практику попередніх років, коли в Україні реалізовувалися реформи, які покращували міжнародні рейтинги 
країни без забезпечення реальних процесів активізації підприємництва та відновлення національної 
економіки. 

Вироблення механізмів переформатування підприємницького середовища та їх застосування у 
процесі реалізації економічних реформ мають першочергове значення для посилення 
конкурентоспроможності української економіки, підвищення її стійкості, гнучкості та структурної 
модернізації згідно вимог часу [11]. 

З огляду на визначені проблеми та перешкоди, ми вважаємо, що цільовими орієнтирами 
удосконалення державної політики розвитку підприємництва мають стати: 

- збільшення кількості діючих суб’єктів малого підприємництва та стимулювання розвитку та 
поширення місцевих підприємницьких ініціатив; 

- формування конкурентних умов і усунення проявів дискримінації у веденні бізнесу; 
- створення умов для активізації інтеграційних та кооперативних процесів між суб’єктами малого 

підприємництва; 
- спрощення ведення господарської діяльності підприємств, зокрема усунення багаторазового 

обліку щодо розрахунку й адміністрування податкових платежів, скорочення витрат часу й коштів платників 
податків на ведення обліку та звітності; 

- дієва протидія рейдерству і протиправному захопленню майна і власності [10]; 
- формування та розбудова дієвої інституційної інфраструктури фінансово-ресурсного та 

інвестиційного забезпечення підприємництва; 
- покращення інституційно-правового забезпечення розширення можливостей малих підприємств 

до реалізації інвестиційних проектів і інноваційних програм [11]; 
- стимулювання зниження рівня витрат, пов’язаних з доступом суб’єктів малого підприємництва до 

ринків, прав діяльності, господарських ресурсів, ринкової інфраструктури, інформації, управлінських 
технологій, інвестицій та інновацій та інше. 

Висновки. Розвиток малого і середнього підприємництва, як важливий сегмент сприяння 
насиченості ринку товарами та послугами, створення нових робочих місць і зменшення безробіття, є одним 
з основних напрямів роботи влади у процесі модернізації вітчизняної економіки. 

Аналізуючи основні показники розвитку суб’єктів малого підприємництва можна дійти висновку, 
що у них достатній потенціал для реалізації покладених завдань, але він досі ще не задіяний. Причиною 
цього є низка проблем, що стримують розвиток малого бізнесу відповідно до вимог часу і потенційних 
можливостей, а саме: незахищеність прав власності підприємців, переобтяженість ведення господарської 
діяльності, упередженість до впровадження реформ, непрозорість реєстраційної діяльності, ігнорування 
державою важливих структурних вад в економіці та інше.  

Звідси, системні перетворення у сфері розвитку підприємництва потребують “перезавантаження” 
існуючої регуляторної політики, що дозволить Україні сформувати привабливе бізнес-середовище, 
гарантувати свободи підприємництва та підвищити конкурентоспроможність економіки. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 
В статье проанализированы процессы глобализации как единство противоречивых явлений, особенности его 

внедрения в современную мировую цивилизацию, причины и формы глобальных социально-экономических проблем. Одна 
из главных причин современного цивилизационного кризиса состоит в попытках развитых стран, особенно США, 
различными способами внедрить линейную схему мирового развития, основанную на управлении сложной, нестабильной 
реальностью из одного центра. Утверждая неприемлемость линейно-силового решения локальных и региональных 
конфликтов, необходимо обратить внимание на то, что, с одной стороны, мир действительно нуждается в выработке общих 
целей для борьбы с глобальными проблемами и преодолении кризиса базовых ценностей цивилизации, но, с другой 
стороны, усиливающаяся сложность делает проблематичной возможность управления столь сложными, открытыми, 
нестабильными системами. Перед формирующейся теорией глобализации стоит проблема определить базовый набор 
глобальных отношений и взаимодействий, который позволит считать, что глобализация уже состоялась как планетарный 
феномен, либо предстоит предсказать и нормативно прогнозировать финальные этапы завершающей стадии глобализации. 
Современные исследования имеют в своей основе стремление показать все проявления глобализации в ее многообразии, 
поэтому появляется насущная необходимость основных направлений анализа социально-экономической ситуации в мире. 

Ключевые слова: глобализационные процессы, глобалистика, глобальные проблемы. 
 

D. I. KRAVTSOV, G. A. ABRAMСHIK, V. B. KOSTENKO 
Siberian State Technological University, Krasnoyarsk 

 
GLOBALIZATION PRESSURE AS SOCIO-ECONOMIC PROBLEM 

 
In article features of its introduction in a modern world civilization, the reasons and forms of global social and economic 

problems are analysed globalization process as unity of the inconsistent phenomena. One of the main causes of the current crisis of 
civilization is trying to developed countries, especially the United States, a variety of ways to implement a linear scheme of world 
development based on the management of complex, unstable reality of a single centre. Claiming inadmissibility linear power 
solutions to the local and regional conflicts, need pay attention to the fact that, on the one hand, the world really needs to develop 
common goals for combating global challenges and overcoming the crisis of basic values of civilization, but, on the other hand, the 
increasing complexity makes problematic the ability to manage such a complex, open system instability. Before the emerging theory 
of globalization is the problem to determine the basic set of global relations and interactions that will assume that globalization has 
already taken place as a planetary phenomenon, or will predict and regulatory predict the final stages the final stage of 
globalization. Modern studies are based on the desire to show all the manifestations of globalization in its diversity, so there is an 
urgent need main areas of analysis of the socio-economic situation in the world. 

Keywords: globalization processes, global studies, global problems. 
 
Процесс глобализации, являющийся характерной чертой современного мирового социально-

экономического развития, представляет собой единство противоречивых явлений: глобализм и 
антиглобализм, интеграцию и суверенизацию, национальный и религиозный радикализм, сотрудничество и 
противостояние одних обществ другим. Глобальные проблемы, появившиеся с возникновением глобального 
мира и мировой экономики, требуют для своего разрешения объединенных усилий всего человечества. 

Целью работы является анализ глобализационных процессов и глобальных проблем в современном 
мировом социально-экономическом развитии. 

Одна из главных причин современного цивилизационного кризиса состоит в попытках развитых 
стран, особенно США, различными способами внедрить линейную схему мирового развития, основанную на 
управлении сложной, нестабильной реальностью из одного центра. Утверждая неприемлемость линейно-
силового решения локальных и региональных конфликтов, необходимо обратить внимание на то, что, с одной 
стороны, мир действительно нуждается в выработке общих целей для борьбы с глобальными проблемами и 
преодолении кризиса базовых ценностей цивилизации, но, с другой стороны, усиливающаяся сложность 
делает проблематичной возможность управления столь сложными, открытыми, нестабильными системами. 
Глобализация связана с научной картиной мира. Уже Аристотель жил на шаре, но это было только для 
интеллектуальной элиты. С XV века возникла новая земля и все человечество стало жить на шаре. Нужны 
различные модели глобализации: исламская, китайская, японская и русская на основе учения о ноосфере. 

Современные глобализационные процессы имеют и субъективную сторону, касающуюся 
нравственных и политических устоев нашей цивилизации. С этой стороны сущность протекающих 
процессов может быть определена термином геополитика глобализма, смысл которой заключается в 
завоевании и укреплении власти Запада над всем остальным миром, установлении нового мирового порядка 
и единого мирового правительства. Более того, конечная цель глобализации состоит в стремлении Запада 
навязать всем не западным культурно-историческим типам свое цивилизационное устройство как 
единственно верное и подлинное. Инструментами такой глобализации являются: 

– разложение национального самосознания людей и народов; 
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– подрыв государственности; 
– примат международного права и установление полного контроля над суверенными системами 

власти; 
– устранение протекционистских, таможенных и других барьеров в мировом финансово-

экономическом пространстве; 
– информационная прозрачность. 
В этом смысле можно достаточно уверено утверждать, что процессы глобализации имеют своего 

геополитического субъекта, четко спланированы, рукотворны и управляемы. Наличие субъективной, т.е. 
зависящей от воли и желания людей, стороны глобализации предполагает соответствующую идеологию, 
практику и механизмы. Ключевым механизмом той формы глобализации, которую мы имеем, является 
«последовательное отстранение от всех местных интересов, норм и традиций». Демократия, таким образом, 
все чаше и чаще становится ширмой, за которой прячутся согласованные стратегии международных 
транснациональных компаний и банков. От термина «глобальное» происходит целый ряд родственных 
понятий и категорий – глобализация, глобальность, глобальные проблемы и др. Каждая из этих категорий 
обретает собственную жизнь в научном обороте, отражая тот или иной аспект изучения планетарного бытия 
в рамках определенной парадигмы. В частности, понятие «глобальный процесс» появилось как потребность 
рассмотреть сложнейшую динамику тех изменений в развитии социоприродной эволюции, которые 
предстали перед человечеством во всей своей очевидности в середине XX в. и стали самостоятельным 
предметом научного анализа. Это понятие возникло в рамках системного подхода к изучению 
рассматриваемых тенденций. 

Современную глобальную мировую систему, а также совокупность глобальных проблем вполне 
можно отнести к нестационарным (эволюционирующим) структурам. Такая структура рассматривается как 
локализованный в определенных участках среды процесс, имеющий определенную пространственную 
форму и способный развиваться, трансформироваться и переноситься в среде с сохранением формы. Перед 
формирующейся теорией глобализации стоит проблема определить базовый набор глобальных отношений и 
взаимодействий, который позволит считать, что глобализация уже состоялась как планетарный феномен, 
либо предстоит предсказать и нормативно прогнозировать финальные этапы завершающей стадии 
глобализации. Современные исследования имеют в своей основе стремление показать все проявления 
глобализации в ее многообразии, поэтому появляется насущная необходимость основных направлений 
анализа социально-экономической ситуации в мире. 

Попытка конструирования нового мироустройства по образу и подобию западных обществ, без 
учета стиля и образа жизни конкретных социумов, провоцирует формирование идеологии насильственной 
глобализации, что и создает условия для широкого глобализационного давления. На этом основании 
идеологи глобализации детерминировали создание концепций, оправдывающих насильственные пути 
конструирования всего мирового сообщества по стандартам, которые являются ведущими ценностями 
общества западного типа, то есть, в конечном счете, провоцируют все нарастающее глобализационное 
давление. Эти тенденции являются внешними проявлениями агрессивного навязывания образцов одной, 
конкретной цивилизации, что является характерным для глобализационного давления. 

Давление глобализации проявляется в том, что она прикрывается «общечеловеческими 
ценностями», которые хотя позиционируют себя как глобальную, общечеловеческую идею, тем не менее, 
игнорируют интересы и ценности значительной части человечества. Таким образом, актуальность 
исследования глобализационного давления обусловлена следующими причинами. 

Во-первых, недостаточной изученностью идеологии насильственной глобализации как основы 
современных интеграционных процессов, на базе которой формируются проекты, оправдывающие 
разнообразные формы глобализационного давления. Во-вторых, большая часть глобализациоиных 
проявлений, которые оказывают давление на конкретные самодостаточные социумы, оправдывается 
системой универсальных ценностей, якобы выступающих критерием при определении общечеловеческих 
угроз, однако, на самом деле, все это является прикрытием для экспансионистских притязаний Запада. В-
третьих, по мере увеличения степени агрессивности глобализации растет активное противодействие 
отдельных стран и регионов глобализационному давлению, что детерминирует необходимость разработки 
альтернативных проектов мироустройства, учитывающего интересы всех субъектов мирового сообщества. 

Значительная часть ученых рассматривают глобализацию как объективный процесс, что предполагает 
оправдание глобализационного давления. Сюда входят исследователи западной школы, а также отечественные 
либералы и политологи, понимающие ее в первую очередь как объективный процесс слияния национальных 
экономик в единую общемировую систему. В их интерпретации глобализационное давление выступает как 
закономерная составляющая модернизации, различные аспекты которой представлены в работах ряда 
зарубежных и отечественных авторов: И. Валлерстайн, Дж. Стиглиц, У. Бек, 3. Бжезинский, Э. Ласло, Ф. 
Майор, Г. Г. Делигенский, К. А. Красин, А. В. Бузгалин, М. И. Войейков, Н.М. Римашевская. 

Полное исследование особенностей глобализационного давления связано с новой наукой – 
глобалистикой, которая как область научного знания о глобальных явлениях предстает в трех ипостасях: 

– как междисциплинарное научное направление; 
– как одна из основ современного мировоззрения; 
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– как сфера столкновения различных интересов, охватывающих широкий спектр общественных 
отношений от экономики и политики до идеологии и культуры. 

Глобалистика в настоящее время испытывает необходимость в детализации научных основ своего 
дальнейшего развития, а ее предметное поле нуждается в теоретико-методологических ориентирах, 
позволяющих разобраться в многообразии гипотез и концепций, раскрывающих суть глобальных явлений. 

Глобализационное давление проявляется, в частности, в том, что негосударственные актеры 
глобализации «отбирают» часть властных полномочий (и в определенной части суверенитет) у 
«глобализируемых» государств, способствуя транстерриторизации и транснационализации политических 
взаимодействий и отношений и тем самым их глобализации. И если в «доглобализационный» период 
властно-управленческие процессы в основном происходили на территории отдельных государств, то в 
условиях глобализации политическая деятельность не могла не выйти за пределами традиционных 
территорий. Она стала потенциально планетарным феноменом по своим перспективам, которые пока не 
имеют однозначного либо преимущественного направления дальнейшей эволюции. 

При исследовании глобализационного давления важно учитывать, что все системные принципы 
взаимосвязаны, и их следует рассматривать как симбиоз социальной и производственной сфер страны с 
учетом национально-религиозных, территориальных и других особенностей. Системные принципы развития 
универсального сообщества основаны на их широком понимании и историческом опыте появления, 
становления и развития цивилизаций во времени, пространстве и на разных уровнях. 

Глобализационное давление проявляется также в том, что современные тенденции свидетельствуют 
о формировании жесткого базиса для мирового глобализационного развития, осуществляемого за счет 
исчезновения отдельных культур, нещадной эксплуатации неразвитых стран и т.п. Об этом пишут многие 
исследователи. В частности Г. Кон, различавший западноевропейский и периферийный варианты 
национализма, утверждает, что на Западе национализм изначально имел политическую мотивацию и был 
связан с концепцией индивидуальной свободы, по сути противопоставляя гражданский национализм 
развитых стран Запада этническому национализму в регионах «опаздывающего», по его мнению, развития. 
Позиция Кона становится более понятной в контексте времени разработки данной теоретической модели 
нации-государства. 

Глобализационное давление в экономической сфере связано прежде всего с действиями 
транснациональных корпораций, перенесших центр тяжести борьбы за власть в экономическую сферу. 
Основными глобальными экономическими проблемами являются противостояние транснационального 
капитала и национальных государств, нарастание разрыва в уровне жизни между развитыми и 
развивающимися странами, проблема растущего долга в развивающихся странах. В борьбе за мировое 
лидерство ТНК и ТНБ принижают роль государства и соответственно национально-государственные 
интересы. Сторонники «гиперглобализма» считают, что в большей степени карта современного мира – это 
«карта ТНК», а не традиционная политическая карта мира, представленная национальными государствами. 
Действуя в зарубежных странах, ТНК получают доступ к местным ресурсам, разрушают национальное 
производство и таким образом способствуют экономическому ослаблению государств. 

Выводы. Глобальные проблемы – это возникшие на основе борьбы за власть противоречия, в 
разрешении которых заинтересовано мировое сообщество. Исследование глобальных проблем доказывает, 
что глобализация как ведущая тенденция современной цивилизации сопряжена с огромным количеством 
противоречий, разрешение которых вследствие расстановки сил на мировой арене, не представляется 
возможным. Стремление к оправданию современного глобализационного давления является важной частью 
западной идеологии во главе с США, которая в своих крайне агрессивных формах изжила себя, поскольку 
вызвана к жизни попытками Запада переложить решение возникающих проблем на другие страны. 
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НІМЕЦЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА ЯК ДЖЕРЕЛО СТАНОВЛЕННЯ 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 
В економічній теорії, як і в багатьох інших наукових дисциплінах, є питання, на які або вкрай складно, або взагалі 

неможливо знайти однозначну і остаточну відповідь, яка була б прийнята якщо не всіма дослідниками, то хоча б їх 
більшістю. У тому числі це стосується питань про структуру сучасної економічної науки, співвідношення різних напрямків та 
методологічних засад їх вивчення. Дискусія на цю тему активно розвивається та стає все більш популярною серед науковців. 
У цій статті ми спробували перечитати класичні тексти авторів німецької історичної школи з позиції цивілізаційної парадигми 
суспільствознавства, що дозволяє встановити її вплив на розвиток інституціональної економічної теорії та виявити 
спорідненість методологічних підходів представників німецької історичної школи з методологічними положеннями 
інституціоналізму. 

Ключові слова: цивілізаційна парадигма суспільствознавства, німецька історична школа, стара історична школа, 
нова історична школа, новітня історична школа, інституціональна економічна теорія. 
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GERMAN HISTORICAL SCHOOL AS A SOURCE OF INSTITUTIONAL 

ECONOMICS FORMATION 
 

In economics, as well as in many other scientific disciplines, there are questions to which it is rather difficult or even 
impossible to find the definite and final answer which could be accepted at least by the majority of scientists. Questions about the 
structure of modern economics, correlation between different directions and methodological principles of their studying are also in 
this list. Discussion of this topic is actively developing and becoming more and more popular among scientists. In this article there 
was an attempt to reread classical texts of the German Historical School authors from the position of the civilizational paradigm of 
social studies which helped to determine its influence on the development of institutional economics and define the connection 
between methodological approaches of the German Historical School representatives and methodological approaches of institutional 
economics. Today’s institutional economics is one of the most promising and productive branches which couldn’t prove its 
advantages in the analysis of separate problems for such a short period of time, but could adduce arguments to the good of its own 
ways of solving methodological questions. As a result it requires the following systematic, complex methodological investigations of 
the bases of civilizational analysis which could overcome the separation of theory from practice and reflect changes in economical 
system and the society in general. Theoretical propositions formulated in the article and conclusions deepen understanding of the 
main points of evolution of methodological sources of institutional economics and have theoretical and practical meaning for further 
investigations. 

Key words: civilizational paradigm of social science, German Historical School, “old” historical school, “new” historical 
school, “recent” historical school, institutional economics. 

 
Постановка проблеми. Аналіз останніх тенденцій в дослідженні структури економічної науки дає 

змогу констатувати, що інституціональна економічна теорія посідає значне місце у розмаїтті сучасних 
економіко-теоретичних знань. Від початку свого формування, з кінця XІX – початку XX ст., 
інституціональна економічна теорія була і залишається однією з найбільш перспективних і продуктивних 
напрямків економічної науки. За цей час їй вдалося якщо не довести свою перевагу в аналізі одних і тих же 
проблем, то принаймні висунути серйозні аргументи на користь своєї спроможності у вирішенні як 
методологічних питань, так і питань, що мають прикладне значення не тільки в сферах державного та 
корпоративного управління, вирішенні спорів між господарюючими суб'єктами, але також у багатьох інших 
галузях суспільного життя. При цьому в рамках інституціоналізму сформувалися окремі напрямки, що 
реалізують відмінні методологічні підходи. Серед них назвати неоінституціоналізм, нову інституціональну 
економічну теорію, що стоять на засадах неокласичної економічної теорії та власне інституціональну 
економічну теорію, ідеї якої спираються на методологію цивілізаційного аналізу суспільних процесів.  

Представники інституціональної економічної теорії, долаючи обмеженість, вузькість класичної 
економічної теорії, оперуючи іншими методологічними прийомами, дають нову картину економічної 
дійсності, з більш широким охопленням різноманітних аспектів життя людини. В цьому аспекті особливо 
чітко проявляються сильні сторони інституціоналізму, його методологічні ознаки.  

Інституціональна економічна теорія протягом всього періоду формування увібрала в себе ідеї 
певних ідеологічних, філософських та наукових течій серед яких і німецька історична школа. Саме 
представники німецької історичної школи були тими, хто обґрунтував ряд методологічних підходів, 
актуальних в сучасному суспільстві, тим самим виступаючи ідейними та теоретичними попередниками 
інституціоналізму. Тому їх підходи потребують посиленої уваги і всебічного дослідження через призму 
цивілізаційних чинників історичного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями у сфері економічної теорії в цілому та 
інституціональної економічної теорії зокрема займалися такі зарубіжні учені, як М. Блауг, Е. Вайнтрауб, Б. 
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Колдуелл, Д. Макклоскі, Б. Хеммінг, Т. Веблен, У. Гамільтон, Дж. М. Кларк, Дж. Коммонс, У. Мітчелл та ін. 
На пострадянському просторі активна розробка інституційних економічних проблем була розпочата такими 
російськими ученими, як О. Аузан, В. Вольчік, О. Іншаков, Р. Капепюшніков, Я. Кузьмінсв, Д. Львов, О. 
Нестеренко, Р. Нурєєв, М. Одинцова А. Олєйнік, В. Полтерович, О. Сухарев, Д. Расков, В. Тамбовцев, О. 
Тарушкін, О. Шастітко, Д. Фролов, М Юдкевич, Є. Ясін та інші. Значний внесок в дослідження проблем 
сучасної інституціональної теорії здійснили і вітчизняні науковці: С. Архієреєв, А. Гриценко, В. Дементьев, 
П. Ещенко, В. Лагутін, І. Малий, В. Мандибура, А. Маслов, О. Нестеренко, Ю. Павленко, С. Панчишин, О. 
Прутська, Р. Пустовійт, С. Степаненко, В. Тарасевич, А. Ткач О. Чаусовський, В. Якубенко, О. Яременко та 
ін.  

Разом з тим в галузі дослідження становлення та еволюції методологічних основ інституціональної 
теорії, що становить безсумнівний науковий інтерес їх історичному генезису в загальнонауковому контексті 
працюють В.Фещенко, П.Леоненко, В.Небрат, Н.Супрун, Ю.Ущаповський, Л.Корнійчук, О.Маслов, 
О.Нестеренко, Т.Гайдай та ін. Осмислення елементів того інтелектуального простору, на якому визрів 
інституціональний напрям становить безсумнівний науковий інтерес для подальших досліджень. 

Постановка цілей. Аналіз ключових положень німецької історичної школи, нове прочитання 
класичних текстів її авторів з позицій цивілізаційного аналізу суспільних процесів для визначення впливу її 
ідей на становлення інституціональної економічної теорії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема історичних джерел інституціональної 
економічної теорії, що бере початок з кінця XІX – початку XX ст., досить гостро ставиться в сучасних 
історико-економічних дослідженнях. Протягом всього періоду формування вона увібрала в себе ідеї 
німецької історичної школи, англійських фабіанців, французьких соціологічних традицій і деякою мірою 
ідеологію марксизму [1, с. 31]. На думку більшості дослідників історії економічних учень, серед ідейно-
теоретичних джерел інституціональної економічної теорії слід відзначити історичним напрям економічної 
теорії, соціальний напрям економічної теорії, економічна теорія марксизму, соціал-дарвінізм, європейський 
соціал-реформізм та ряд міждисциплінарних наук (соціальної філософії, соціології, соціальної психології, 
антропології, історії, етнографії, теорії культури тощо). 

Глибинні методологічні джерела наукової спорідненості з інституціоналізмом криються в 
історичному напрямі, який виник та еволюціонував у Німеччині з першої третини ХІХ ст. до першої третини 
XX ст., та виявив інтерес до факторів еволюції господарських систем, акцентуючи на їх історичній 
множинності зробив спробу відшукати в історії господарства як негативні так і позитивні приклади.  

Всі напрямки історичної школи зробили свій внесок у розвиток теоретико-методологічної еволюції 
інституціоналізму. Зокрема, мова йде про: 

- започаткування історичного напряму – перша третина XIX ст. (Ф. Ліст); 
- стару історичну школу – 40–60 рр. XIX ст. (В. Рошер, Б. Гільдебранд, К. Кніс); 
- нову історичну школу – 70–90 рр. XIX ст. (Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер, Г. Шенберг); 
- новітню історичну школу (завершення історичного напряму) – 90-і рр. XIX – перша третина XX 

ст. (В. Зомбарт, М. Вебер). 
Значна методологічна спорідненість інституціональної економічної теорії з історичним напрямом не 

залишилась поза увагою дослідників історії економічної думки. Так, В. Єфімов, здійснюючи дискурсивний 
аналіз методології та історії економічної науки, зазначає, що «інституціоналізм шмоллерівської нової 
німецької історичної школи був підхоплений у США, де власне і народився термін «інституціоналізм»» [2, 
с. 24]. Ще один відомий дослідник історії економічної думки Т. Негіші взагалі вважав, що «інституціоналізм 
представляє собою американський напрям історичної школи» [3, с. 34]. Питання про розмежування 
зазначених напрямів є дискусійним, однак незаперечною залишається теза про їх безсумнівну спорідненість. 
«Історична школа та інституціоналізм є парадигмами, або дослідницькими програмами, явно відмінними від 
класичної і неокласичної шкіл. … Очікується, що історична школа і інституціоналізм можуть дати 
привабливі підходи до деяких складних проблем, не вирішених неокласичної школою» [3, с. 36]. 

На думку російського дослідника Г. Гловелі, інституціоналізм «виявив схожість з історичною 
школою як у загальних прагненнях, так і у більш конкретній тематиці досліджень» [4, с. 312–313]. Ця 
методологічна близькість проявлялась у спорідненості наукових підходів, спільних підходах до критики 
класичної науки, прагненні подолати її однобічність. Інший вчений, Е. Жамс, зауважує: "Зрозуміло, що 
інституціоналізм нагадує німецький історизм 1850 р. Ті ж дорікання на адресу класиків, та ж критика 
абстрактного і дедуктивного методів, ті ж рекомендації ближче спостерігати економічне життя і головне – 
той же теоретичний релятивізм. Звідси зрозуміло, чому Р. Ерлі, Хені ... Е. Хейман ... та Л. Роббінс ... бачили 
в інституціоналізмі не що інше, як друге, трохи виправлене видання старого історизму" [5, с. 93]. 

Предметом економічної науки в рамках історичного напрямку стало вивчення історії розвитку 
національної господарської системи та економічної політики держави. Засновником нової теоретичної 
системи політичної економії як відомо став видатний німецький економіст Фрідріх Ліст (1789–1846), що у 
своїй праці "Національна система політичної економії" (1841) виклав нові дослідницькі підходи. Він був чи 
не найпершим, хто включив у предметне поле політичної економії початку ХІХ ст. політико-правові, 
соціокультурні неекономічні інституційні фактори економічного розвитку. Центральним елементом його 
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теоретичної системи є вчення про продуктивні сили національної економіки. Та поряд з такими 
традиційними матеріальними елементами, як засоби виробництва, Ф.Ліст включив і численні нематеріальні 
чинники, такі як "людський капітал" (наукові відкриття, знання, освіту, винаходи, досягнення культури), 
етику, мораль, суспільні інституції (родину – моногамію, релігію – християнство, а також уряд, право, 
пресу, поліцію та ін.). На цій основі Ф.Ліст критикував теорію непродуктивної праці А. Сміта за обмеження 
предмету дослідження лише матеріальними чинниками багатства та міновими цінностями. Цей 
новаторський та оригінальний, для тогочасної економічної науки, підхід отримав подальший розвиток у 
послідовників Ф.Ліста в різних варіаціях історичної школи, і, звісно ж, найбільш повно – в 
інституціональній теорії ХХ ст. [6]. 

Методологічне підґрунтя історичного напряму було сформоване розвитком базових методологічних 
засад, які споріднювали представників різних етапів його розвитку й визначали відмінність їх теоретичних 
поглядів у порівнянні з класичною школою. Вітчизняна дослідниця історії економічної думки Т. Гайдай 
наводить фундаментальні для риси методології, що об'єднують інституціоналізм та історичний напрям: 
історичний метод; емпіризм; міждисциплінарний підхід в економічних дослідженнях – синтез економічного 
знання з іншими галузями суспільствознавства (історією, правом, соціологією, соціальною психологією, 
антропологією тощо); врахування національних особливостей економічного розвитку, ігнорування 
загальних економічних закономірностей, досліджуваних класичною школою; врахування широкого кола 
неекономічних та нематеріальних чинників економічного розвитку (соціальних, етичних, моральних, 
правових); визнання суттєвої ролі суспільних (соціальних, національних, державних) утворень (інституцій) 
всупереч методологічному індивідуалізму класиків; етатизм (визнання визначної ролі держави) в 
економічній теорії та економічній політиці. [7, с.8]. В той же час, на нашу думку, не менш важливим є 
встановлення напрямків розвитку методологічних підходів історичної школи в інституціональних 
дослідженнях. 

Визначальні особливості методології історичного напряму – переважання емпіричного підходу та 
індуктивного методу в дослідженні економічних явищ – залишались спільними для всього періоду його 
розвитку, але набували різного ступеня інтенсивності упродовж його окремих етапів. Ствердження 
принципу індуктивного емпіризму в якості методологічної переваги спонукало представника нової 
історичної школи Густава фон Шмоллера (1838— 1917) до участі у знаменній для своєї епохи, тривалій 
публічній методологічній дискусії з науковим опонентом основоположником австрійської школи 
маржиналізму Карлом Менгером (1840–1921). Обидва науковці представляли протилежні методологічні 
підходи, що стало підґрунтям для тривалої й запеклої публічної методологічної полеміки, що увійшла в 
історію економічної науки як славнозвісний "спір про метод" (Methodenstreit), що точився навколо основної 
методологічної дилеми – емпіризм чи аналітика. Згодом стало зрозумілим, що зазначена дискусія багато в 
чому залишається схоластичною, так як велася в руслі позитивістського бачення суспільних процесів обома 
вченими. 

Як прихильник абстрактно-дедуктивної методології економічного аналізу Менгер доводив, що 
емпірично-індуктивний метод історичної школи веде до поверховості економічного дослідження. Тим 
самим втрачається розбіжність між економічною теорією та правом, політикою. «Він зрозумів важливість 
інституцій, однак, вбачав в них незапланований результат стратегічно-егоїстичної поведінки. Це означає, що 
конкретні інституції могли бути пояснені загальною теорією раціонального індивідуалізму. Менгер також 
захищав класиків, які залучали до досліджень і інші аспекти, а не тільки лише особисті інтереси як 
детермінант людської поведінки» [8, с.13]. У свою чергу, Г. фон Шмоллер, заперечуючи наукову 
дієздатність та плодотворність методу опонента, обстоював переваги саме емпірично-індуктивного методу. 
«Шмоллер поставив в центр уваги органічний погляд на національну економіку. Він часто проводив 
масштабну аналогію з людським тілом для того, щоб показати, що господарюючий суб'єкт це більше, ніж 
сума зв’язаних між собою окремих господарств. Будь-яка зміна в економіці розглядалась як подальший 
розвиток, який був історично обумовленим. Через те аналіз одного аспекту вимагає вивчення 
взаємозалежності від інших аспектів» [8, с.10]. Так вперше обґрунтовувалась необхідність дослідження 
емерджентних властивостей господарської системи, які мають безпосереднє відношення до 
інституціоналізму. 

На думку переважної більшості вчених, методологічний спір виявився безплідним. Однак, ця 
фундаментальна методологічна дискусія визначила важливу лінію методологічного протистояння не просто 
двох окремих наукових шкіл, історичної та маржиналістської, але й репрезентованих ними наукових 
методологій – неокласичної та інституціональної. 

Висновок. Незважаючи на те, що у науковій спадщині представників історичної школи 
інституційний контекст (права власності, ринковий устрій, конкуренція і т.п.) присутній, він, головним 
чином, набуває сучасного значення не в якості самостійного предмету дослідження, а у вигляді неявних 
теоретичних передумов економічного аналізу. Однак аналіз наукової спадщини попередників 
інституціоналізму з числа представників історичного напряму дає можливість стверджувати їх вагому роль 
у започаткуванні та розвитку важливих аспектів інституціональної економічної теорії. 

Вищезазначене є підставою для більшості дослідників історії економічної думки дотримуватись 
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висновку про те, що історичний напрям є одним з важливих теоретичних джерел, предтечею виникнення 
інституціональної економічної теорії. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В роботі досліджуються теоретичні та практичні питання стану роздрібної торгівлі Хмельницької області та 

визначаються стратегічні напрями її подальшого розвитку.  
Ключові слова: Хмельницька область, роздрібна торгівля, торгівля. 
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DEVELOPMENT TRENDS OF RETAIL TRADE KHMELNYTSKY REGION  

 
The purpose of this article is to study the theoretical and practical issues of state retail Khmelnytskyi region of Ukraine, as 

well as identifying strategic directions of its development. Development of retail Khmelnytskyi region is a complex and dynamic 
process that occurs in a transformation of the national economy and changes under the influence of factors of economic, legal and 
social issues. Dynamics of retail trade of area indicates the dependence of trading adverse factors of the environment. The main 
type of Khmelnytskyi retail trade is store . The main problem is the imbalance in the distribution of trade, particularly in the context 
of "city village". Retail trade of Khmelnytskyi region in a state of quantitative and qualitative transformations. The general trend is 
related to the decrease in the number of shops and a simultaneous increase in their sales area and turnover Further improvements 
must be aimed at addressing the lack of modern format retail space in the countryside 

Keywords: Khmelnytskyi region, retail, trade. 
 
Вступ. Торгівля є складною соціально-економічною системою, яка виконує важливі завдання щодо 

розвитку як економіки країни в цілому, так і окремих регіонів. Зокрема в Хмельницькій області сфера 
торгівлі формує понад 10% валового регіонального продукту, забезпечує трудовою зайнятістю близько 23 % 
економічно активного населення [1]. Характерною рисою розвитку внутрішньої торгівлі Україні є її 
позитивна динаміка та постійні трансформаційні процеси, що відбуваються під впливом низки чинників, 
зокрема економічної глобалізації. Вагомим наслідком останньої є інтернаціоналізація, яка торкнулась всіх 
форм торгівлі, але найбільше проявилась в роздрібній торгівлі. Основними рисами інтернаціоналізації стали 
створення нових типів організаційно-економічних форм торговельних підприємств, експансія товарного 
імпорту, інтенсифікація конкуренції, проникнення іноземного торгового капіталу. В той же час ефективна 
організація вітчизняної роздрібної торгівлі має ґрунтуватись на світовому досвіді та враховувати регіональні 
особливості господарювання. Ігнорування місцевих відмінностей призводить до неоднозначності отриманих 
результатів від трансформаційних процесів, особливо під час економічної рецесії. Це пов'язано з тим, що 
роздрібна торгівля, яка через сферу особистого споживання віддзеркалює рівень життя людей , задовольняє 
як в Україні так і на Хмельниччини до 75–80% матеріальних потреб населення. Підкреслимо, що загальна 
частка від всіх витрат домогосподарства на продовольчі товари в 2013 році по Україні склала 53,6%, тоді як 
в Німеччині аналогічний показник, для порівняння, дорівнював 13,7 %, а в Молдові – 44,3% [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки приділяється багато уваги дослідженню 
сучасного стану, тенденцій розвитку торгівлі та перспектив формування роздрібних торгівельних мереж. 
Вказаним питанням присвячені наукові праці багатьох науковців: В. Апопія, А. Мазаракі, Л. Лігоненко, О. 
Кавун, Л. Голошубової, Н. Верхоглядової та інших [3–5]. 

Постановка завдання. Незважаючи на глибокі дослідження в цій сфері залишаються недостатньо 
висвітленими особливості та проблеми розвитку роздрібної торгівлі окремих областей та населених пунктів 
України. Метою даної статті є дослідження теоретичних та практичних питань стану роздрібної торгівлі 
Хмельницької області, а також визначення стратегічних напрямів її подальшого розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток роздрібної торгівлі Хмельницької області є 
складним і динамічним процесом, що відбувається в умовах трансформаційних змін національної економіки 
та під впливом низки факторів економічного, правового, соціального характеру. Загальна динаміка 
роздрібного товарообігу у порівняних цінах (рис. 1) протягом 2000–2015 років вказує на залежність торгівлі 
від впливу негативних чинників зовнішнього середовища. Це відбувається за рахунок як міжнародних 
(мегаекономічних факторів), що мали місце під час світової економічної кризи в 2009 році, так і 
національних факторів, таких як суспільно-політична криза в Україні, яка сприяла коливанню курсів валют, 
високому рівню інфляції та виявила слабкі місця внутрішньої торгівлі України. 

За період 2000–2014 роки можна виділити 2 періоду спаду: 2009 рік та 2014 рік. В 2009 році 
відбулось зменшення обсягу товарообігу в фактичних цінах на 7% (табл. 1). В той час, коли в 2014 році 
товарообіг у порівняних цінах скоротився, а показник обороту роздрібної торгівлі в фактичних цінах за 
рахунок інфляційної складової зріс на 16% до попереднього року та склав 22550,6 млн грн. Через 
загострення соціальної складової та зменшення купівельної спроможності населення області намітилась 
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тенденція поступового зміщення попиту в бік більш дешевого цінового сегменту. Одночасно скорочується 
попит на непродовольчу товарну групу, зокрема імпортні товари.  

 

 
 

Рис. 1. Індекс змін роздрібного товарообігу Хмельницької області у порівняних цінах [3] 
 

Таблиця 1 
Динаміка обороту роздрібної торгівлі Хмельницької області у 2000–2014 рр.  

  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Оборот роздрібної 
торгівлі, млн грн. 1428,2 4131,9 11213,3 10452,2 12514,8 15651 17948,6 19383,9 

 
22550,6 

Роздрібний 
товарооборот 
підприємств, 
 млн грн. 560,6 1803,1 5003,3 4409,9 5227,8 6544,6 7267,5 7481,9 

 
 
 

8738,4 
Частка роздрібного 
товарообігу 
підприємств у обороті 
роздрібної торгівлі, % 

39,3 43,6 44,6 42,2 41,8 41,8 40,5 38,6 

 
 
 
 

38,8  
Джерело: [3] та власні розрахунки за даними Держкомстату 
 
Варто відзначити також негативну тенденцію зменшення на 5,8% до 38,8% в 2014 році питомої ваги 

товарообігу підприємств у обороті роздрібної торгівлі області, що відбулось з 2008 по 2014 роки. Саме на 
торгівельні підприємства покладається вимога щодо забезпечення підвищення стандартів торгівельного 
обслуговування та впровадження сучасних методів торгівлі. В той же час більшість кінцевих споживачів 
області вважають за краще скористатись послугами 116 ринків (на 01.01.2014) (де розташовано 38,4 тис. 
торговельних місць) та фізичних осіб-підприємців. В цілому за період 2009–2014 роки роздрібний 
товарообіг підприємств в фактичних цінах зріс майже в 2 рази з 4409,9 млн грн до 8738,4 млн грн 
відповідно. В той же час індекс змін показника в порівняних цінах (рис. 1) вказує на уповільнення розвитку 
починаючи з 2011 року з наступним спадом обсягів реалізації в 2014 році.  

До факторів, що негативно впливають на роздрібний товарообіг підприємств можемо віднести 
зниження грошових доходів на душу населення, зниження обсягів споживчого та комерційного кредитування, 
зниження реалізації дорогих товарів довготривалого споживання. Зазначене підкреслює важливість цінових 
преференцій, які шукає середньостатистичний покупець Хмельниччини визначаючись із місцем купівлі. 
Низька купівельна спроможність підтверджується двадцять третім місцем із двадцяти семи можливих в 2013 
році, що займає показник роздрібного товарообороту на одну особу по Хмельницькій області (табл. 2).  

Частка міста Хмельницького у роздрібному товарообігу області має тенденцію до поступового 
щорічного скорочення. За період з 2009 по 2014 рік показник зменшився з 58% до 55% відповідно. Темп 
зростання роздрібного товарообігу в фактичних цінах у м. Хмельницькому в нижче приблизно на 2% від 
середнього показника по області. 

Зазначимо позитивний вплив оптової торгівлі Хмельниччини на формування ефективної системи 
господарських зв'язків, мобілізацію товарних ресурсів та товаропостачання обласної роздрібної торгівлі. 
Станом на 01.01.2014 р. в області здійснювало діяльність 665 підприємств, для яких оптова торгівля є 
основним видом діяльності, або в загальному обороті яких оптовий товарооборот займає значну частину. 
Особливістю регіону є превалювання за масштабами діяльності та економічними показниками роздрібних 
форм організації торгівлі над оптовими. 
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Таблиця 2  
Роздрібний товарооборот на одну особу по Хмельницькій області за 2000–2014 рр. (грн.) 

  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Місце серед регіонів 
України 

26 23 18 20 21 22 22 23 … 

Товарооборот 386 1306 3718 3297 3930 4945 5518 5709 6686,4 

 у міських поселеннях 634 2199 6190 5332 6476 8116 8987 9397 … 

 у сільській місцевості 126 322 849 889 863 1069 1222 1082 …  
Джерело: [3] та власні розрахунки за даними Держкомстату.  
 
Основні показники розвитку роздрібної мережі відображено в табл. 3. За період з 2000 по 2013 рік 

відбувається поступове скорочення кількості торгівельних об'єктів роздрібної торговельної мережі області 
(табл.3). Лише за 2009 рік їх кількість скоротилась на 9,2% з 2037 до 1883 одиниць. В цілому кількість 
торговельних об'єктів скоротилась станом на 31.12.2013 року до 1774 одиниць, що за період з початку 2009 
по кінець 2013 року склало 263 одиниць. Основним видом роздрібної торгівельної мережі Хмельниччини є 
магазин. Відповідно до національних стандартів України [6] магазин – торговельний об'єкт у роздрібній 
торгівлі, призначений для організації продажу товарів кінцевим споживачам і надавання їм торговельних 
послуг, займає окрему капітальну споруду або який розміщено в спеціально призначеному та обладнаному 
для торгівлі приміщенні іншої капітальної або некапітальної споруди та має приміщення для провадження 
торговельної діяльності. Частка магазинів в загальній кількості об'єктів торгівлі області утримується з 2000 
року в межах 78–80% 

Підкреслимо, що від'ємна динаміка не може бути оцінена як однозначно негативна та потребує 
комплексного розгляду у поєднанні з іншими показниками ефективності функціонування роздрібної мережі 
(табл. 3), зокрема показниками забезпеченості на 10000 населення торговою площею магазинів, щільності 
торговельної мережі (кількістю об'єктів роздрібної торгівлі на 10000 чол.), показником розміру торгівельної 
площі одного магазину, тощо. Так в цілому по області кількість підприємств торгівлі на 10000 зменшилась у 
2008 році у порівнянні до 2000 р. на 57 %. На такому рівні 15-14 підприємств даний показник зберігається 
протягом останніх шести років. Станом на кінець 2013 року забезпеченість торгівельною площею магазинів 
області становила 1734 м2 та в м. Хмельницький 4128 м2. Відповідно до Нормативів [7] станом на 2010 рік у 
м. Хмельницькому площа повинна становити 2900 м2, а в Хмельницькій області – 2600 м2. Виходячи із 
наведеного, область в цілому забезпечена площею на 86,7%, а обласний центр має надлишкових 42% 
торговельних площ. Основною проблемою залишається диспропорція в розміщенні об'єктів торгівлі, 
особливо в розрізі "місто – село". 

 
Таблиця 3 

Основні показники розвитку мережі роздрібної торгівлі Хмельницької області  
Показник 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість об'єктів роздрібної 
торгівлі, од. 3676 2517 2037 1883 1909 1926 1881 1774 
Кількість магазинів роздрібної 
торгівлі, од. 2966 1996 1586 1452 1501 1533 1488 1422 
їх частка від загальної кількості, 
% 81 79 78 77 79 80 79 80 

у міських поселеннях, од. 820 627 537 490 562 627 645 633 

їх частка, % 28 31 34 34 37 41 43 45 

у сільській місцевості, од. 2146 1369 1049 962 939 906 843 789 

Торгова площа магазинів, м2 233466 186946 224236 201926 206526 226896 223506 226572 

у міських поселеннях, м2 81975 95767 149144 134030 140379 160930 159783 164785 

їх частка, % 35 51 67 66 68 71 71 73 

у сільській місцевості, тис. м2 151491 91179 75092 67896 66147 65966 63723 61787 

Забезпечення населення на 10000 осіб: 

торговою площею магазинів, м2  1616 1361 1672 1514 1556 1719 1701 1734 
кількістю об'єктів роздріб. 
торгівлі 26 18 15 14 14 15 14 14 

Торгова площа на 1 магазин, м2 79 94 141 139 138 148 150 159 

у міських поселеннях, м2 100 153 278 274 250 257 248 260 

у сільській місцевості, м2 71 67 72 71 70 73 76 78  
Джерело: [3] та власні розрахунки за даними Держкомстату.  
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Такий перерозподіл торговельних площ в області виділяє м. Хмельницький в потужний 
торгівельний центр регіону. Із загальної кількості 66,0% об’єктів роздрібної торгівлі розташовано в міській 
місцевості. Із загальної кількості магазинів, що належать юридичним особам, 57,4% – продовольчі, з яких 
93,5% здійснювали торгівлю універсальним асортиментом товарів. Найбільш поширеним за типом 
спеціалізації серед продовольчих магазинів є магазини з універсальним асортиментом товарів, а серед 
непродовольчих переважають спеціалізовані (96,2%). Застарілі торговельні об'єкти модифікують методи 
роботи, або закриваються як неефективні чи поглинаються. 

Високий рівень торговельного обслуговування населення області забезпечують 29 універсамів та 
супермаркетів, 3 гіпермаркети, на товарооборот яких у 2013 р. припадало понад половини всього 
товарообороту продовольчих магазинів області.  

Висновки. Отже, роздрібна торгівля Хмельницької області займає значне місце в економіці області 
та перебуває в стані кількісних та якісних перетворень. Загальна тенденція пов'язана зі зменшенням 
кількості магазинів та одночасним зростанням їх торгівельної площі та обсягу товарообігу. В той же час 
відчутну роль в торговельному обслуговуванні населення відіграють ринки. Подальше вдосконалення 
роздрібної торгівлі області має бути направлене на усунення недостатнього рівня забезпеченості площами 
сучасного формату в малих містах та сільській місцевості, що передбачає введення в дію нових сучасних 
торговельних об'єктів та їх розміщення у відповідності до базових принципів організації торгівельних 
мереж, а саме доступності для споживачів, рівномірності розосередження, концентричності розташування та 
групування за асортиментом.  
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УДК 338.439.63(477) (045) 
С. А. СЕГЕДА 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЙОГО РІВЕНЬ 
 
Головною метою статті є дослідження взаємозв’язку доходів населення зі споживанням основних продовольчих 

продуктів в Україні. В статті висвітлено рівні споживання продовольства населенням країни в розрізі основних продуктів 
харчування та в розрізі домогосподарств. З’ясовано, що рівні споживання продовольчих продуктів в домогосподарствах у 
міських поселеннях вищі порівняно із домогосподарствами сільських поселень. Досліджено диференціацію життєвого рівня 
населення країни. Доведено, що рівень споживання продовольчих продуктів населенням з вищими доходами суттєво вищий 
ніж у населення з найнижчими доходами. Досліджено споживання продуктів харчування у домогосподарствах за рівнем 
середньодушових загальних доходів за рік. Розраховано структуру витрат домогосподарств в Україні. 

Ключові слова: продовольство, споживання, домогосподарства, грошові витрати, доходи. 
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CHARACTERISTICS OF FOOD CONSUMPTION IN UKRAINE ANDKEY FACTORS 

AFFECTING ITS LEVEL 
 
The main purpose of the article is to study the relationship incomes to consumption of basic food products in Ukraine. In 

the article the level of food consumption in the context of the country's population of basic foodstuffs and in terms of households. It 
was found that the level of consumption of food products in households living in urban areas, higher compared to households in 
rural settlements. Investigated the differentiation of living standards of the population. Proved that the consumption of food 
products with higher population incomes significantly higher than the population with the lowest incomes. Studied food 
consumption in households by the level of average total income for the year. Calculated cost structure of households in Ukraine 

Keywords: food, consumer goods, household, cash expenditures, income. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. В сучасних умовах однією з головних проблем України є забезпечення 
харчовими продуктами населення за рахунок власного виробництва, їх фізичної та економічної доступності 
для всіх верст населення у відповідності до раціональних нормам споживання. Її вирішення залежить від 
складної взаємодії багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на функціонування аграрно-
продовольчого ринку країни – диспропорції у виробництві сільськогосподарської продукції, низька її 
рентабельність, висока концентрація виробництва аграрної продукції в господарствах населення, низький 
рівень розвитку ринкової інфраструктури аграрно-продовольчого ринку, невідповідність рівнів виробництва 
та споживання продуктів харчування в розрізі регіонів України, значна частка імпорту 
сільськогосподарської та харчової продукції, зміна кліматичних умов в країні та світі, тощо.  

Вивчення даного питання потребує порівняння норм споживання з визначеними раціональними 
нормами, а також з фактичним споживанням в зарубіжних країнах, що дозволить зробити висновки щодо 
його збалансованості та достатності. Відповідно динаміка споживання основних продуктів харчування 
характеризує продовольчу безпеку країни та визначає рівень розвитку аграрно-продовольчого ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання продовольчого забезпечення та безпеки 
розглядалися в наукових роботах таких українських вчених, як В.І. Бойко [2], О. Бородіна, В.І. Власов [3], 
Я.А. Жаліло, О.М. Загурський [6], В.Є. Крупін [7], М.М. Кулаєць [8], Т. Лозинська, О.О. Митченок [9], С.А. 
Сегеда [11–13], М.Й. Хорунжий [16] та ін. Крім того, окремі питання розвитку аграрно-продовольчого ринку 
знайшли своє відображення в працях казахських науковців А. Гіззатової [17] та Г. Жунусової [5]. Більшість 
публікацій висвітлюють проблему продовольчої безпеки або оцінку споживання основних продовольчих 
продуктів в Україні. Проте майже не висвітлено питання зв’язку доходів населення з об’ємами споживання 
продовольчих продуктів в Україні.  

Постановка завдання. Метою статті є поглиблений аналіз рівня споживання основних 
продовольчих продуктів у взаємозв’язку з доходами населення в країні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З переходом до ринкових умов господарювання в 
Україні значно змінився рівень і структура споживання населенням основних продовольчих продуктів. 
Аналіз споживання основних продовольчих продуктів на одну особу за рік свідчить про те, що аграрно-
продовольчий ринок України функціонує в умовах низького попиту переважної більшості населення майже 
на всі продовольчі продукти (табл. 1).  

Розрахунки показують, що споживання населенням м’ясо- і молокопродуктів, а також фруктів і ягід 
менше норми прожиткового мінімуму, але не досягає медичних норм. У 2013 році споживання плодів, 
фруктів і ягід в порівнянні з 2010 роком збільшилася на 13,5%. Проте вказане зростання все ще не 
забезпечує медичну норму споживання. Крім того, аналіз таблиці 1 засвідчив, що в сільських 
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домогосподарствах споживання м’ясних і молочних продуктів, а також яєць, плодів, фруктів і риби 
перебуває на нижчому рівні ніж в міських поселеннях. Головною причиною цього є значно невисокий 
рівень доходів сільського населення.  

 

Таблиця 1 
Споживання основних харчових продуктів на одну особу в домогосподарствах України, кг  

2000 р. 2010 р. 2013 р. 
у т.ч., які 

проживають 
у т.ч., які 

проживають 
у т.ч., які 

проживають 
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М’ясо і м’ясопродукти 39,6 39,6 38,4 61,2 66,0 50,4 61,2 67,2 51,6 
Молоко і молокопродукти 205,2 184,8 246,0 229,2 226,8 235,2 242,4 246,0 235,2 
Яйця, штук 216 240 192 240 252 216 240 252 228 
Хліб і хлібопродукти 128,4 126,0 134,4 111,6 102,0 132,0 108,0 99,6 126,0 
Картопля 124,8 108,0 134,4 91,2 81,6 117,6 84,0 72,0 108,0 
Овочі й баштанні 114,0 116,4 111,6 114,0 112,8 117,6 112,8 111,6 116,4 
Фрукти, ягоди, горіхи, 
виноград 

30,0 32,4 22,8 44,4 52,8 27,6 50,4 57,6 33,6 

Риба і рибні продукти 15,6 16,8 13,2 21,6 21,6 20,4 21,6 21,6 20,4 
Цукор 42,0 42,0 42,0 36,0 34,8 39,6 36,0 33,6 39,6 
Олія та інші рослинні жири 21,6 22,8 19,2 21,6 21,6 21,6 20,4 20,4 21,6 

  
Дослідження показують (табл. 2), що в Україні значне скорочення споживання пов’язане зі змінами 

та розподілом доходів між різними верствами населення.  
 

Таблиця 2 
Диференціація життєвого рівня населення України 

Квінтильний коефіцієнт 
диференціації доходів  

населення, разів 

Співвідношення доходів 20% 
найбільш та 20% найменш 

забезпеченого населення, разів 

Частка населення із 
середньодушовими 

еквівалентними доходами 
Роки 

грошових загальних грошових загальних грошових загальних 
2000 2,8 2,3 6,0 4,4 87,9 80,2 
2005 2,6 2,4 5,5 4,6 64,0 55,3 
2010 2,1 1,9 4,0 3,5 15,6 8,8 
2011 2,1 1,9 3,8 3,4 13,7 7,8 
2012 2,0 1,9 3,6 3,3 14,1 9,1 
2013 2,0 1,9 3,5 3,3 13,4 8,4 

  
Якщо до початку реформ воно було відносно рівномірним, то з початку 1995 року посилилася 

диференціація населення за доходами. Дані таблиці показують, що співвідношення доходів 20% найбільш та 
20 % найменш забезпеченого населення в динаміці поступово зменшується (1,7 разу). Проте дані таблиці 
також свідчать, що частка населення із середньодушовими еквівалентними доходами зменшилась з 87,9 % в 
2000 році до 13,4 % в 2013 році. Це свідчить про суттєве збільшення частки населення із доходами, що 
перебувають нижче середнього рівня. 

Детальний аналіз диференціації обсягів продовольчого споживання різними групами в залежності 
від розміру сукупних доходів (табл. 3) показав, що присутня істотна різниця в рівнях споживання 
продовольчих продуктів різними групами населення.  

Так в останньому (вищому) квінтилі спостерігається збільшення споживання порівняно з першим 
квінтилем дорогих і якісних, з точки зору необхідності для нормального розвитку людини, продуктів 
харчування: м’яса – на 3,1 кг, молока і молокопродуктів – на 10,2 кг, риби і рибопродуктів – на 0,8 кг, яєць – 
на 5 шт., овочів і баштанних – на 3,5 кг, плодів, ягід та винограду – на 3,3 кг. В той же час збільшення 
споживання дешевих продуктів харчування було не суттєвим: цукру та цукровмісних виробів – на 0,7 кг, 
картоплі – на 0,4 кг, хліба та хлібопродуктів – на 0,6 кг, олії рослинної – на 0,3 кг. Зазначені показники 
засвідчують чітку тенденцію до підвищення споживання продуктів харчування до раціональних норм 
населенням при збільшенні його доходів. Даний висновок підтверджують обсяги споживання продуктів 
харчування у домогосподарствах, що поділені за квінтильними групами і за середньодушовим доходом в 
2013 році (табл. 4).  

Дані таблиці чітко показують збільшення споживання основних продовольчих продуктів по 
квінтильних групах (5 груп). Особливе це простежується у споживання м’яса і м’ясопродуктів, молочних 
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продуктів, плодів і фруктів, риби і рибних продуктів. В той же час різниця в споживанні дешевих продуктів 
харчування (картоплі, хліба і хлібобулочних виробів, олії) є мінімальною. 

 
Таблиця 3 

Диференціація обсягів продовольчого споживання, в середньому на місяць на одну особу  
в Україні за 2013 рік, кг 

Споживання за квінтильними (20%) групами  
в залежності від розміру сукупних доходів 

Види продукції 
перший квінтиль (нижчий)

останній квінтиль 
(вищий) 

Співвідношення вищого і 
нижчого квінтилів 

М’ясо і м’ясопродукти  3,8 6,9 1,82 
Молоко і молокопродукти  15,2 25,4 1,67 
Яйця (шт.) 18 23 1,28 
Риба і рибопродукти 1,4 2,2 1,57 
Цукор та цукровмісні вироби 2,6 3,3 1,27 
Олія рослинна всіх видів 1,6 1,9 1,19 
Картопля 6,6 7,0 1,06 
Овочі та баштанні 7,6 11,1 1,46 
Плоди, ягоди та виноград 2,8 6,1 2,18 
Хліб і хлібопродукти  
(у перерахунку на борошно) 

8,5 9,1 1,07 

  
Таблиця 4 

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах за квінтильними (20%) групами за рівнем 
середньодушових еквівалентних загальних доходів за 2013 рік, кг (в середньому за місяць у на 1 особу) 

в т.ч. за квінтильними 
(20-відсотковими) групами Види продукції 

Усі домо-
госпо-
дарства 1-а 2-а 3-я 4-а 5-а 

Із середньодушовими 
еквівалентними загальними 

доходами у місяць, 
нижчими п.м. 

М’ясо і м’ясопродукти 5,1 3,8 4,5 5,1 5,7 6,9 3,3 
Молоко і молокопродукти 20,2 15,2 19,0 20,3 22,1 25,4 13,2 
Яйця, шт. 20 18 19 20 21 23 17 
Риба і рибопродукти  1,8 1,4 1,6 1,8 1,9 2,2 1,2 
Цукор 3,0 2,6 2,9 3,2 3,1 3,3 2,4 
Олія та інші рослинні жири 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,4 
Картопля 7,0 6,6 7,1 7,3 7,0 7,0 6,5 
Овочі та баштанні 9,4 7,6 8,9 9,6 10,2 11,1 6,8 
Фрукти, ягоди, горіхи, 
виноград 

4,2 2,8 3,5 4,0 4,6 6,1 2,3 

Хліб і хлібні продукти 9,0 8,5 9,1 9,3 9,2 9,1 8,0 
  

Одним з важливих показників, що відображають рівень життя населення, є частка витрат на 
харчування в структурі споживчих витрат (табл. 5).  

 
Таблиця 5 

Структура грошових витрат домогосподарств в Україні  
(в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство) 

2000 р. 2010 р. 2013 р. 
у т.ч., які 
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Усього грошових витрат, грн. 417,7 457,6 329,6 2773,1 3002,6 2259,0 3499,8 3774,4 2877,8
Споживчі грошові витрати, % 91,9 94,6 83,5 89,2 92,0 81,0 89,4 91,8 82,4 
в т.ч.          
- продовольчі товари  62,7 64,5 57,2 53,5 55,2 48,2 52,6 54,4 47,2 
- непродовольчі товари 29,2 30,1 26,3 35,7 36,8 32,8 36,8 37,4 35,2 
Грошова допомога, % 1,8 1,5 2,6 3,6 3,0 5,1 3,5 3,0 4,9 
Інші витрати, % 6,3 3,9 13,9 7,2 5,0 13,9 7,1 5,2 12,7  
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Аналіз таблиці свідчить, що частка продовольчих товарів в структурі витрат домогосподарств 
України протягом 2010–2012 рр. дещо знизилась. Проте ця частка залишається доволі високою – 52,6 % в 
2013 році. Питома вага непродовольчих товарів підвищилась до 36,8% в звітному році. Решта витрат (біля 
10 %) припадає на інші витрати – допомога близьким і родичам, розміщення коштів на депозитних рахунках 
тощо. Причому в домогосподарствах сільської місцевості вказана частка є досить суттєвою – 12,7 % 
порівняно з домогосподарствами міського поселення (5,2 %). 

Таким чином, зростання рівня життя населення змінює середнє споживання на одну особу 
населення харчових продуктів. З досить високим ступенем імовірності можна стверджувати, що при цьому в 
розрахунку на одного жителя країни збільшуватиметься споживання м’ясних і молочних продуктів, риби, 
фруктів і ягід, а картоплі, навпаки, знижуватиметься. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Незважаючи на ринкові перетворення та наявність сприятливих ґрунтово-кліматичних умов в 
Україні присутня проблема споживання основних продовольчих продуктів населенням. В структурі 
споживання раціональну межу перевищують лише дешеві продукти. В той же час обсяги споживання 
дорогих продуктів харчування й досі ледь перевищують необхідні медичні норми.  

2. Головною причиною низького споживання основних продуктів продовольства населенням 
України є рівень грошових доходів. Їх зростання в квінтильних групах перебуває в тісному зв’язку зі 
збільшенням споживання якісних продуктів харчування (м'ясо, молокопродукти, риба, плоди і фрукти).  

3. Держава поки що не в змозі гарантувати фізичну та економічну доступність продовольства для 
переважної більшості населення в країні в тих обсягах, що рекомендований МОЗ України. Рівень витрат на 
продовольчі товари й досі перевищує 50 % всіх витрат.  
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ФОРМИ ІСНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ:  

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВЦІВ 
 
В статті розглянуто досвід науковців щодо дослідження форм існування соціального капіталу, так як одним з 

факторів подолання економічної кризи в Україні є відтворення і нарощування соціального капіталу суспільства. 
Ключові слова: соціальний капітал, форми існування соціального капіталу, соціальні норми, довіра, мережа 

зв’язків, соціальне партнерство. 
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FORMS EXISTENCE OF SOCIAL CAPITAL: RESEARCH SCIENTISTS 

 
The paper reviews the experience of scientists to research the existence of forms of social capital as a factor in the 

economic crisis in Ukraine is playing and building social capital society. An important factor in the use of social capital is a form of 
its use or form of its functioning. One approach to establishing forms of social capital there. Potential social capital embodied in 
networks of social relations , represented the totality of information services for organizing the exchange interaction in the process 
of economic agents. The main value of social capital is mutual trust in society. Social capital is a long-term resource for preservation 
and reproduction of which the necessary investments in its development. At this stage, numerous studies domestic and foreign 
experts focused on specified forms of social capital. It is necessary to unify all submitted forms in a single system. 

Keywords: social capital, social capital forms of existence, social norms, trust, networks, social partnership. 
 
Вступ. Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що одним з факторів подолання 

економічної кризи в Україні є відтворення і нарощування соціального капіталу суспільства. Соціальний 
капітал є чинником вирішення важливих соціальних завдань, пов’язаних з економічним зростанням, 
підвищенням рівня життя населення, справедливим розподілом національного доходу, розширенням 
свободи вибору для людей, зростанням рівня економічної культури і споживання, підвищенням 
конкурентоспроможності як окремого підприємства, так і країни в цілому. Cоціальний капітал це особливий 
капітал, який може принести економічні вигоди суб’єктам національної економіки. Соціальний капітал має 
сильний вплив на політичний, економічний і соціальний розвиток. Ідею соціального капіталу започаткували 
та розвинули такі дослідники: П’єр Бурдьє, Джеймс Коулман, Роберт Патнем, Френсіс Фукуяма та інші.  

Основний розділ. Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців на сучасному етапі 
спрямовані на уточнені форм соціального капіталу. Головною цінністю соціального капіталу є взаємна 
довіра в суспільстві , що забезпечує зміцнення й розширення соціальних зв'язків і робить можливим 
соціально-економічний розвиток суспільства. Потенціал соціального капіталу втілюється в мережах 
соціальних зв'язків, представлений сукупністю інформаційних послуг для організаційного обміну в процесі 
економічної взаємодії агентів 
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За певних обставин конкретні форми зв'язків соціального капіталу потенційно можуть 
перешкоджати соціальній єдності. У цьому соціальний капітал не відрізняється від інших форм капіталу, 
використання якого може переслідувати різні цілі. Особливу роль і функції соціального капіталу можна 
зрозуміти, порівнюючи його з іншими формами капіталу. 

Для соціального капіталу характерні деякі властивості, якими він схожий на інші форми капіталу, 
особливо людський капітал. Однак є декілька суттєвих відмінностей між соціальним і іншими формами 
капіталу. На відміну від них соціальний капітал втілюється не в певних об’єктах або суб’єктах, а соціальних 
відносинах суб’єктів. Тому він не являється власністю суб’єкта що його використовує. Як інші форми 
капіталу соціальний капітал є довгостроковим ресурсом, для збереження і відтворення якого необхідні 
інвестиції в його розвиток. Як і людський капітал, соціальний капітал збільшується в процесі його 
використання [1].  

В процесі соціального обміну соціальний капітал може набувати різних форм: 1) потужний ресурс 
зв'язків і дружніх мереж, які як правило, не збігаються; 2) урядовий (реалізація соціальних домовленостей, 
верховенство закону, ступінь громадянських свобод) та громадянський (загальні цінності, традиції, норми, 
неформальні взаємозв'язки та участь в асоціаціях); 3) структурний та когнітивний, які доповнюють один 
одного; будучи взаємодоповнюваними, вони через свої структури допомагають трансформувати норми й 
довіру в координовану поведінку, орієнтовану на досягнення мети; 4) індивідуальний та груповий 
соціальний капітал; 5) думки, норми, символи; 6) соціальні норми, зобов'язання та очікування, інформаційні 
канали. На базі цього слід виділити дві основні форми соціального капіталу – довіру і репутацію [2].  

Дж. Коулман виділяє такі форми соціального капіталу: 
1. Зобов’язання, очікування та надійність структури. Ця форма соціального капіталу може бути 

описана за допомогою ситуації, коли індивід А, зробивши що-небудь для індивіда Б, отримує очікування 
взаємності, а індивід Б – зобов’язання. За Дж. Коулманом, ці зобов’язання існують у вигляді «довірчих 
записок», сукупність яких складає «кредит». Чи буде повернено цей кредит, залежить від рівня довіри між 
індивідами, від того, чи не буде цю довіру втрачено, тобто від надійності структури. 

2. Інформаційні канали, які, за Дж. Коулманом, дають можливість отримання інформації з меншими 
витратами часу та матеріальних ресурсів. Відносини та довіра в цьому випадку вже не так важливі, 
найбільш значимою функцією цієї форми соціального капіталу є обмін інформацією. 

3. Норми та ефективні санкції. Говорячи про третю форму соціального капіталу, Дж. Коулман має 
на увазі неписані норми, моральні приписання, що спонукають кожного жертвувати власними інтересами та 
діяти в інтересах колективу. Норма такого роду орієнтує на взаємодопомогу та взаємопідтримку, на 
діяльність в інтересах суспільства [3]. 

Р. Патнем використовує трифакторну модель соціального капіталу, виділяючи такі його форми: 
1. Соціальні норми. 
2. Інституціоналізована у зразках пануючих соціальних практик довіра. 
3. Людські взаємовідносини, які він називає „горизонтальними” на відміну від „вертикальних” 

суспільних відносин ієрархії. 
Два перших фактори є соціально-психологічними атрибутами індивіда. Тому Р. Патнем вимірює 

соціальній капітал за допомогою таких індивідуальних індикаторів, як інтенсивність і сила контактів, 
членство в громадських об'єднаннях, електоральна активність, задоволеність взаєминами, дотримання норм 
взаємності, почуття безпеки, довіра до сусідів і соціальних інститутів. Групові або територіальні показники 
він одержує за допомогою агрегації індивідуальних. На підставі аналізу економічного розвитку декількох 
регіонів світу Патнем показав, що зміна якості соціальних відносин передувала економічному розвитку. 

Таким чином, соціальний капітал в інтерпретації Р. Патнема є інтегральною характеристикою, яка 
охоплює рівень розвитку громадянського співробітництва та властивості громадян до об’єднання, а також 
норми й цінності суспільних відносин, в першу чергу, взаємність та довіру. 

Підхід, запропонований Р. Патнемом, базується на положенні, що соціальний капітал може існувати 
не лише на рівні окремої ізольованої громади, а й на рівні суспільства в цілому. Він розглядається як 
колективне благо, а не індивідуальна власність, як соціокультурний феномен – культура довіри і 
толерантності, в якій формуються мережі добровільних асоціацій, що сприяло популяризації теми 
соціального капіталу для політичних дискусій [4]. 

П. Бурд’є зазначає, що існування соціального капіталу зумовлює здійснення певних вкладів членів 
панівного класу (групи або мережі) з метою підтримки відтворення групової згуртованості та збереження 
пануючих позицій. П. Бурдьє стверджував, що результати володіння соціальним капіталом зводяться до 
економічного капіталу, проте їх не можна розглядати як альтернативні форми. Соціальний капітал має 
власну динаміку і характеризується порівняно з економічним капіталом, більшою невизначеністю і меншою 
прозорістю. 

Важливим чинником використання соціального капіталу є форми його використання або форми 
його функціонування. Інвестуючи у соціальний капітал, ми повинні знати, у яких формах він буде діяти на 
суспільство, щоб отримати економічний ефект. Бобровський М. В вважає, що соціальний капітал здійснює 
вплив на суспільство і економіку у таких формах: довіра; поінформованість населення; розуміння переваг 
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здорового способу життя; патріотизм; відносини і цінності; норми і способи поведінки [5]. 
Також розрізняють такі три основні форми соціального капіталу: «зв'язки-кайдани», «зв'язки-

мости» і «зв'язки-ланки». Зв'язки-кайдани відносяться звичайно до відносин всередині сім'ї і в етнічних 
групах, зв'язки- мости характеризують відносини з не дуже близькими друзями, знайомими та колегами по 
роботі, зв'язки- ланки визначають відносини між різними соціальними верствами в ієрархії, де влада, 
соціальний статус і добробут доступні лише певним групам. До останньої форми відносять, наприклад, 
здатність індивідуумів або груп використовувати ресурси, ідеї або інформацію формальних інститутів, які 
не є безпосередньо елементом групи. 

Хоча сильні «зв'язки-кайдани» дають певним товариствам або групам почуття єдності і спільної 
мети, без «зв'язків-мостів», які долають різні соціальні поділи (наприклад, релігійний, етнічний, соціально-
економічний статус), «зв'язки-кайдани» можуть стати основою реалізації дуже вузьких інтересів і 
відторгнення всіх аутсайдерів. 

Відносно однорідні групи можуть характеризуватися дуже високою довірою і кооперацією 
всередині групи, ні низькою довірою і кооперацією з рештою суспільства. Тоді «зв'язку-кайдани» стають 
бар'єром для соціальної єдності та особистого розвитку, тобто мають місце сильні «кайдани» і слабкі 
«мости» [6]. 

Соціальний капітал є надбанням не тільки окремих колективів, фірм, організацій. За вертикальною 
ознакою він має підстави для існування на рівні окремих регіонів і навіть країн. Головною умовою такої 
його властивості є створення розвиненого громадянського та інформаційного суспільства, форм соціального 
партнерства, за яких може виникати високий ступінь довіри між народом і владою. 

Забезпечити існування соціального капіталу на такому рівні надзвичайно важко, ще важче 
перетворити його на постійно функціонуючий інститут у системі економічних відносин. Тому основна увага 
має бути зосереджена на забезпеченні умов становлення соціального капіталу на горизонтальному рівні — 
на якості, прозорості, справедливості та стабільності трудових відносин, соціальних зв’язків між суб'єктами 
господарювання на рівні фірм і підприємств. Основними формами існування соціального капіталу на такому 
рівні у розвинутих країнах є системи соціального партнерства, патерналізму, пожиттєвого найму, соціальної 
відповідальності бізнесу тощо.  

Західні дослідники визначають соціальний капітал як певну суму ресурсів (фактичних чи 
віртуальних), які накопичуються в індивідів та груп завдяки наявності мережі більш-менш 
інституціоналізованих відносин взаємного визнання і довіри. Стверджуючи, що "соціальний капітал 
включає як певну мережу зв'язків, так і певні активи, які можуть бути мобілізовані через цю мережу", вони 
виокремлюють такі його форми: 

1) зобов'язання та очікування, які залежать від надійності соціального середовища; 
2) інформаційні можливості (здатність соціальної структури до передачі інформаційних потоків і 

норм); 
3) соціальні норми та етичні принципи. 
Реалізувати соціальний капітал можна, конвертуючи його в інші значимі форми капіталу. 

Використовуючи соціальні капітали, актори можуть отримувати прямий доступ до економічних ресурсів; 
можуть збільшувати свій культурний капітал через контакти з експертами, компетентними людьми, які 
втілюють культурний капітал; можуть приєднуватися до інститутів, що пов'язані з присудженням, 
розподілом привілеїв. З іншого боку, набуття соціального капіталу вимагає вкладення економічних, 
культурних, символічних ресурсів. Хоча П.Бурдьє стверджував, що результати володіння соціальним 
капіталом зводяться до економічного капіталу, проте їх не можна розглядати як альтернативні форми. 
Соціальний капітал має власну динаміку і характеризується порівняно з економічним капіталом, більшою 
невизначеністю і меншою прозорістю [7]. 

Доцільно розглянути принципові відмінності концепції соціального капіталу від концепцій 
людського і фізичного капіталу. Соціальний капітал можна визначити і через його функції, які є певними 
аспектами соціальних структур і сприяють діям індивіда усередині даних структур. Подібно іншим видам 
капіталу, соціальний капітал – продуктивний, тобто він дозволяє досягти результатів, яких неможливо було 
б одержати за його відсутністю. Подібно фізичному і людському капіталу, його дія не є абсолютною, а 
підходить лише для певних ситуацій. Деякі форми соціального капіталу можуть бути непотрібні або навіть 
шкідливі для інших індивідуумів [8].  

Зайцев Ю.К. виділяє вертикальну та горизонтальну форми прояву та функціонування соціального 
капіталу. Так, за вертикальною ознакою соціальний капітал існує на рівні окремих регіонів і країн, й 
виявляється у формі створеного розвиненого громадського та інформаційного суспільства, форм 
соціального партнерства, на основі цього стверджується високий ступінь довіри між народом і владою. 
Становлення соціального капіталу на горизонтальному рівні базується на якості, прозорості, справедливості, 
стабільності соціальних зв'язків між суб'єктами господарювання на рівні фірм, а його основними формами в 
соціально орієнтованих економіках є системи соціального партнерства патерналізму, пожиттєвого найму, 
соціальної відповідальності бізнесу. 

На рівні суспільства та підприємств соціальний капітал – це система цілеспрямованих соціальних 
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зв'язків, позаекономічна, позаматеріальна категорія, що забезпечує зростання рівня мотивації до праці, 
підвищення якості системи стимулів. Його реальними організаційними формами виступають різновиди 
соціального партнерства. Йому притаманний підвищений ризик виникнення, функціонування та розвитку, 
тому що він залежить від якості цілей та інструментів економічної політики, суб'єктивних поглядів 
представників законодавчої та виконавчої влади в державі, рівня культури, ступеню тінізації економіки, 
політики. Найхарактернішою ознакою соціального капіталу є те, що він знищується, руйнується (на відміну 
від інших форм капіталу) миттєво, а відновленню протягом тривалого часу не підлягає. Поява соціального 
капіталу в суспільстві, його розвиток є головною рисою успішної системної трансформації у найбільш 
оптимальному напрямку сучасного світового розвитку. 

Форми спілкування відповідають формам соціального капіталу, якщо вони слугують для отримання 
переваг (ринкових і поза ринкових) для певних груп та індивідуальних гравців, тим самим чином як це є у 
випадку форм асоціації (в тому числі класової) та участі в соціальних мережах зв'язків. Утім, в межах 
Марксового розгляду всі форми спілкування (окрім дійсно універсального) спрямовують свій інтеграційний 
потенціал проти класу, що виробляє. Тим самим вони постають формами соціального капіталу в руках 
панівного класу [9]. 

Залежно від того, наскільки є формалізованою мережа, в якій концентрується соціальний капітал, 
можна розрізняти формальні та неформальні його прояви. Форми прояву соціального капіталу також 
можуть бути «тонкими» та «щільними» залежно від тісноти відносин в мережі, щільності знайомств 
соціального актора, який є носієм соціальних благ. Виокремлено також форму капіталу за ознакою 
спрямованості дії та походження соціальних зв’язків: соціальний капітал, що «зв’язує», і той, що 
«сполучає», один з яких функціонує в мережі родинних та дружніх зв’язків, інший – у функціональних 
мережах співпраці. За домінуванням компонентів соціального капіталу розрізняємо структурні форми 
(представлені переважно соціальною мережею та ресурсами знайомства) і когнітивні форми капіталу 
(норми, цінності, довіра, які з’єднують соціальних акторів та сприяють співпраці й соціальним обмінам) 
[10].  

З врахуванням розробок дослідницької групи Світового банку джерелами формування соціального 
капіталу виокремлено сім’ю, спільноти (у тому числі, статеві, етно-національні), фірми, громадянське 
суспільство, державний сектор. 

Висновки. Отже, єдиного підходу до встановлення форм соціального капіталу немає. Необхідно 
уніфікувати всі форми в єдину систему для полегшення втілення даного феномену у сучасне життя 
суспільства. Саме соціальний капітал при вирішенні важливих проблем забезпечує здатність формування 
демократичної країни. Всі наукові дослідження зводяться до двох основних форм соціального капіталу – 
довіра і репутація. 
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Донбаська державна машинобудівна академія 

 
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 

(ПРОТЯГОМ ХХ СТ.) 
 
В статті досліджено особливості модернізації господарської системи та представлено відображення цих процесів 

наукою; проаналізовано складові процесу модернізації, етапи розвитку концепцій; запропоновано шляхи використання 
сучасних моделей господарського розвитку в конкретно-історичних умовах сучасності. 

Ключові слова: господарська система, господарський розвиток, економічний розвиток, модернізація, суспільство, 
цивілізаційний підхід. 
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MODERNIZATION OF ECONOMIC FEATURES OF SOCIETY (DURING THE 

TWENTIETH CENTURY) 
 
In the article the features of the modernization of the economic system and display these processes by science. Studies 

necessary conceptual understanding and systematic study of the evolution of the economic system and the formation of a new 
doctrine of economic development in the specific historical conditions of modern transformation of the national economy through 
the prism of economic theories and scientific schools takes leading role in modern conditions. The investigations of the institutional 
framework of economic activity and factors of change and comparative analysis in the study of the economic system, the study of 
the basic laws in the world economic theory and certain features, the proposed use of modern models of economic development in 
the specific historical conditions of our model and the economy emerges from the crisis and create conditions for the stabilization of 
the economic system of society. 

Keywords: economic system, economic development, economic development, modernization, society, civilization 
approach. 

 
Постановка проблеми. Проблеми методології дослідження трансформації економічних систем 

крізь призму економічних теорій та наукових шкіл була і залишається однією з найбільш актуальних в 
економічній теорії. В національній економіці склалися певні труднощі вибору критерію зростання і системи 
соціально-економічних пріоритетів. У зв’язку з цим теорія, складові і моделі господарських систем 
суспільства опинилися в центрі наукових дискусій, а їх обґрунтування виявило суперечливі думки і 
протилежні підходи. Наявність дискусійних оцінок, прогнозів і методів економічного зростання 
національної економіки вимагає екскурсу в надбання світової економічної думки, певного переосмислення 
теоретичних і модельних принципів економічного розвитку. Розвиток світової економіки на початку ХХІ 
століття ознаменувався фундаментальними соціально-економічними трансформаціями, наявні кризові 
явища і потрясіння виявляють суперечливість, неповноту і неадекватність базових економічних концепцій 
та моделей. Непередбачуваність та глибина глобальних змін стали викликом економічній науці, реальній 
політиці та господарській практиці. У зв’язку з цим виникає необхідність осмислення господарських змін, 
що спостерігаються в усіх аспектах життєдіяльності глобальної цивілізації. 

Дослідження необхідності концептуального усвідомлення та системного дослідження еволюції 
господарської системи та формування нової доктрини господарського розвитку в конкретно-історичних 
умовах сучасної трансформації національної економіки крізь призму економічних теорій та наукових шкіл 
набуває провідного значення за сучасних умов. Від успіху модернізації залежить економічний і соціальний 
прогрес суспільства та місце країни у світовому господарстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми стратегії розвитку національної економіки, 
зокрема, питання модернізації господарської системи суспільства цікавлять багатьох вчених. 
Загальнотеоретичні та методологічні аспекти окресленої проблеми висвітлено в роботах В. Волчека, В. 
Маєвського, Р. Нельсона, Р. Нуреєва, В. Тарасевича та інших науковців. Методологічні аспекти економічної 
думки виступають предметом аналізу таких істориків-економістів, як П. М. Леоненко, Л.Я. Корнійчук, В.М. 
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Фещенко, Т.В. Гайдай, Н.А. Супрун, В.В. Небрат, Ю.В. Ущаповський, В.М. Тарасевич. Значний внесок у 
розвиток методології цивілізаційного аналізу зробили В.С. Стьопін, Ю.В. Яковець, Ю.М. Пахомов. 
Проблему функціонування господарської системи на принципах цивілізаційної парадигми 
суспільствознавства досліджують такі видатні науковці, як Ю.М. Осипов, С.В. Степаненко, Є.А. Єрохіна. 
Слід відмітити великий внесок розвиток історії господарства таких вчених, як С.М. Булгаков (метафізичні 
засади філософії господарства), М.Х. Бунге (науково-економічне обґрунтування необхідності соціально-
економічних господарських перетворень), М. Туган-Барановський (питання циклічного розвитку 
капіталістичного господарства) тощо. 

Формулювання цілей статті. Не дивлячись на велике розмаїття досліджених наукових проблем, 
присвячених аналізу розвитку національної економіки, деякі питання і на цей час залишились 
маловивченими та невирішеними навіть в теоретичному аспекті. Перш за все, відчувається відсутність 
комплексних економічних розробок питань оцінки особливостей модернізації господарської системи 
суспільства в конкретно-історичних умовах розвитку. Саме всі ці обставини визначили вибір теми статті, її 
логіку та структуру.  

Метою статті є дослідження особливостей модернізації господарської системи суспільства протягом 
ХХ століття та відображення еволюції цих процесів у світові економічній думці. 

Виклад основного матеріалу. У процесі трансформації економічних систем сучасності важливого 
значення набуває структурний аспект економічного розвитку національної економіки з обґрунтуванням 
цивілізаційного підходу до аналізу стану господарської системи суспільства за умов глобалізацій них криз 
та зрушень [1, с. 15]. 

В більшій мірі вирішальну роль в модернізації для України грають зовнішні фактори: глобальні 
взаємодії з країнами, які займають лідируючі позиції в світі , перш за все, в області науки і технології. 
Протягом ХХ ст. теоретичні засади економічного розвитку національного господарства поглиблені 
знаннями про економіку в цілому. Актуальними визначалися такі теорії зростання та розвитку економіки, як 
теорія лінійних стадій (У. Ростоу), теорія розвитку (А. Льюїс, Х. Ченері), теорія зовнішньої залежності та 
теорія «неокласичної контрреволюції» (Д. Вільямсон). Загалом економічний розвиток описує різні прояви 
трансформацій економічних систем. Так, теорія лінійних стадій відображає історичний досвід розвитку 
західних країн, але певна частина основних її положень не відповідає інституціональним та економічним 
реаліям переважної кількості країн з перехідною економікою [4, с. 34; 9, с. 172]. 

Визначальною засадою трактування економічної еволюції, а також дослідження та порівняльного 
аналізу сучасних господарських систем є цивілізаційний, утвердження якого стало наслідком тривалого 
історичного розвитку господарських систем та, відповідно, наукової економічної думки. Поступово учені 
усвідомили необхідність застосування цивілізаційного підходу до аналізу світової економічної еволюції. 
Цивілізаційний підхід, на противагу формаційному, остаточно утвердився у методології порівняльного 
аналізу господарських систем [13, с. 134; 14, с. 32].  

В основу цивілізаційного підходу, як правило, кладуть принципи багатовимірності аналізу 
господарських систем; природної еволюційної поступовості історичного процесу; відмови від класових 
оцінок змісту і цілей системи; пізнання системи у єдності її економічних і соціокультурних елементів; 
підвищення ролі людського чинника у суспільному розвитку; визнання світової історії як єдиного 
планетарного цілого. 

Переважною більшістю теоретиків модернізація розглядається як соціальний та цивілізаційний 
процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI–ХХ ст. Класичні праці, що 
описують модернізацію, належать О. Конту, Г. Спенсеру, К. Марксу, М. Веберу, Е. Дюркгейму та Ф. 
Тьоннісу. 

У більшості класичних концепцій модернізації акцент робиться на формуванні індустріального 
суспільства, модернізація розглядається як процес, паралельний індустріалізації, перетворення традиційного 
аграрного суспільства в індустріальне розглядається під кутом зору трансформації системи господарства, 
технічного озброєння й організації праці [7, с. 301; 15, с. 4; 22, с. 408]. З таких позицій розрізняють 
«первинну» та «вторинну» модернізацію. Під «первинною» модернізацією розуміють процес, здійснений в 
епоху промислових революцій, – класичний «чистий» тип «модернізації першопрохідників». 

Під «вторинною» модернізацією розуміється процес, що супроводжує формування індустріального 
суспільства у країнах третього світу – вона відбувається за умов наявності зрілих моделей, апробованих у 
країнах індустріально-ринкового виробництва, і також за можливості прямих контактів з ними – як у 
торгово-промисловій, так і в культурній сферах. Одним із методологічних обґрунтувань є застосування до 
теорії вторинної модернізації принципів запропонованої німецькими етнографами концепції культурних кіл, 
що ґрунтується на ідеї поширення форм культури від центрів культурного синтезу та напластуванню різних 
культурних кіл, поширених з різних центрів. Серед істориків, соціологів та філософів вже на початку XX ст. 
поширились концепції, які враховують вплив культурних та ментальних трансформацій. Вони базуються на 
іншій точці зору, згідно з якою процес модернізації в її західному варіанті розпочинається із трансформації 
тих чи інших форм суспільної свідомості та культури. Так, американський соціолог Ч. Х. Кулі описує 
становлення нетрадиційного суспільства як історичне зрушення від «первинних» до «вторинних груп», 
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критерієм диференціації яких є історично прийнятий ними тип соціалізації особистості: у «первинних 
групах» соціалізація індивіда протікає у рамках родини (або сільської громади), що задає безпосередній 
психологічний контакт між її членами й конкретну виявність структури відносин між ними; у «вторинних 
групах» соціалізація відбувається у рамках абстрактно заданої спільності (державної, національної й т. п.), 
де структура відносин осягається лише умоглядно [18, с. 124]. 

Інші соціологи наголошують на модифікації стилю мислення, що відбувається завдяки 
«абстрактизації» (Г. Зіммель) або «раціоналізації» (М. Вебер) масової свідомості. Завдяки цьому 
відбуваються зрушення у системі цінностей — відбувається рух від цінностей колективізму до цінностей 
індивідуалізму, а основний пафос становлення нетрадиційного суспільства полягає саме в ідеї формування 
вільної особистості. Це спричинює внутрішні трансформації у соціумах, що набувають з часом виразу в 
економічній сфері. 

М. Вебер також проаналізував взаємозв'язки між панівною системою, державою, капіталістичним 
економічним розвитком та бюрократією і розкрив її роль як фактора модернізації, показав, як бюрократична 
реформа відіграє роль засобу оновлення держави і політики. 

Сучасна концепція «модернізації» була сформульована у середині XX ст. у часи розпаду 
європейських колоніальних імперій та появи великої кількості нових держав. З середини XX ст. відбувалося 
переосмислення ролі західних держав та країн третього світу у модернізації. Поширені у 40–60-і рр. теорії 
однозначно визнавали еталонними для модернізації інших країн. Під модернізацією розумівся процес 
витіснення традиції сучасністю або висхідний розвиток від традиційного суспільства до сучасного. Розвиток 
усіх країн і народів розглядався з універсалістських позицій – він мав відбуватись в одному напрямку, мати 
одні і ті ж самі стадії та закономірності. Визнавалась наявність національних особливостей модернізації, 
проте вважалось, що вони мають другорядне значення. Другий етап (70–80-і рр.) відзначився критикою та 
переоцінкою ідей першого – акцент робився на НТР, визнається, що сучасні суспільства можуть включати 
чимало традиційних елементів, визнається, що модернізація спроможна посилювати традицію (С. 
Гантінгтон, З. Бауман). Концепції модернізації були визнані як альтернатива комуністичним теоріям 
трансформації (С. Гантінгтон, Д. Ептер). З кінця 80-х рр. XX ст. – на третьому етапі розвитку теорії 
модернізації визнають можливість національних проектів модернізації, що здійснюються на основі 
накопичення технологічно та соціально передових досвідів та впровадження їх у гармонічному сполученні з 
історичними традиціями та традиційними цінностями незахідних суспільств (А. Абдель-Малек, А. Турен, 
Ш. Ейзенштадт). При цьому визнається, що модернізації можуть здійснюватися без нав’язування західного 
досвіду, а порушення рівноваги між сучасністю та традиційністю призводить до гострих суспільних 
конфліктів та невдач модернізації [23, р. 101; 24, р. 813]. 

Визнається, що існують негативні ефекти модернізації – знищення традиційних інститутів та 
життєвих укладів, котре часто призводить до соціальної дезорганізації, хаосу та аномії, зростання девіантної 
поведінки в суспільстві. Подекуди це призводить до затяжної кризи соціальної системи, у стані якої 
суспільство не може навіть контролювати процес накопичення відхилень. 

В якості засобів для подолання негативних наслідків модернізації вводиться поняття 
«контрмодернізації», чи, більш вдало, «альтернативної модернізації» як варіанту модернізації, 
здійснюваного незахідним шляхом, а також «антимодернізації» як відкритої протидії модернізації. 
Відбувається відмова від європоцентризму у тлумаченні модернізації, ретельно аналізується досвід 
«модернізації без вестернізації, як це мало місце, зокрема, в Японії, де модернізація здійснювалась на ґрунті 
національної культури. Колишня радянська модернізація певною мірою визнається альтернативною формою 
модернізації, і особливі випадки Китаю й ісламського фундаменталізму являють собою сучасні форми 
альтернатив модернізації, демократичній та ринковій трансформації. Більше того, відбуваються дискусії 
щодо наявності особливого азійського шляху модернізації, котрий не тільки рівноцінний західному, але і 
буде визначати майбутнє століття. 

Тому визнаються дискусійними найсприятливіші шляхи модернізації як на Сході, так і на Заході, 
зокрема: які потрібно встановити пріоритети, чи надати перевагу економічному, чи демократичному 
розвиткові, іншими словами – чи економічний розвиток є передумовою для сьогоднішніх демократичних 
процесів, чи, навпаки, передумовою для економічного піднесення є політична демократизація. 

Висновки. Великі методологічні наслідки для концепції: сам процес модернізації вже не 
розглядається як лінійний і детермінований. Тепер визнається, що оскільки національні традиції визначають 
характер модернізаційного процесу і виступають його стабілізуючими чинниками, то може мати місце певна 
кількість варіантів модернізації, яка розглядається як розгалужений, варіативний процес. 
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Досліджено соціально-демографічний стан сільських населених пунктів та стан сільської зайнятості. Виявлені 

причини такої ситуації. Запропоновано шляхи розв’язання соціально-економічних проблем розвитку сільських територій. 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 

 
Investigational the social demographic state of rural settlements and rural busy status. It is marked that basic problems in 

development of rural territories is: diminishing of quantity of rural settlements, become rural territories, worsening of demographic 
situation depopulated, in particular, making progress senescence of rural population, absence of the proper terms and proper 
amount of objects of production and social infrastructure, et cetera. Analyzed the consequences of further deterioration of the 
demographic situation in the country. In particular, stressed that this situation may lead in the future to further reduction 
employment potential of the rural population and the growth of population pressure on people childbearing age. In this regard, 
intensive processes of aging rural population and caused by their socio-economic challenges require a fundamental restructuring of 
the entire state system vital villagers. And above all, it is about developing effective mechanisms for changes in the organization of 
agricultural production and the development of social infrastructure in rural areas, taking into account demographic factors. The 
ways of solving social and economic problems of rural development. Given the positive European experience solving social and 
economic problems of rural development should occur in two main areas: 1) moving to rural areas of production, processing and 
service industries; 2) development of social infrastructure. 

Keywords: depopulation, aging, rural areas, rural population. 
 
Розвиток сільських територій має важливе значення з огляду на його особливу роль у соціально-

економічному житті держави. Його важливість пов’язана також і із виконанням Україною взятих на себе 
зобов’язань щодо гармонізації вітчизняного законодавства та стандартів якості життя населення з вимогами 
ЄС. 

Вагомий внесок у дослідження проблем розвитку сільських територій зробили такі вчені-
економісти, як О. Бородіна, М. Лендєл, І. Прокопа, О. Павлов, П. Саблук, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. 
Однак, ряд питань все ж залишаються недостатньо вивченими і потребують подальших ґрунтовних 
досліджень. Зокрема, це стосується окреслення напрямів подальшого розвитку сільських територій з 
урахуванням досвіду країн ЄС. 

Мета статті – дослідити соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняних сільських територій 
та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.  

На початок 2014 року в Україні нараховувалось 27385 сільських населених пунктів, причому у 369 з 
них зовсім не було населення. Тобто, як показує статистика, спостерігається процес обезлюднення сільських 
територій, який тільки прискорюється: у середньому за рік зникає до 20 сел. 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 
210 

У той же час спостерігається процес розукрупнення сільських населених пунктів. Так, кількість 
населених пунктів з чисельністю жителів до 50 осіб становила 17,3% від загальної кількості сільських 
поселень. В окремих регіонах України їх частка значно більша (у Сумській області – 38,5%, Чернігівській – 
32,5%, Харківській – 30,5%, Полтавській – 27,0%) [9, с. 5-6].  

Зменшення кількості сільських населених пунктів зумовлене скороченням чисельності жителів села 
внаслідок звуженого природного їх відтворення та міграційних процесів. Характерними ознаками сучасного 
демографічного стану сільських населених пунктів є депопуляція сільського населення, зменшення 
тривалості життя й народжуваності, збільшення смертності, зростання міграційного відпливу селян через 
відсутність на місцях об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури, належних умов життя, що веде до 
згортання сільської поселенської мережі. Темпи зменшення чисельності сільського населення за останнє 
десятиріччя порівняно з попереднім збільшилися удвічі. 

Вищезазначені негативні тенденції щодо відтворювальних процесів населення супроводжуються 
погіршення стану здоров’я сільських мешканців, зростанням захворюваності та іншими негативними 
чинниками їх соціального становища. Це свідчить про кризову демографічну ситуацію у більшості сільських 
населених пунктах.  

На початок 2014 року серед сільського населення 3,6 млн складали працюючі, причому 54,8% з 
числа зайнятих працювали за межами свого населеного пункту, з них переважна більшість – 67,1% 
працювала в містах і селищах міського типу. Крім того, протягом останніх дев’яти років кількість сільських 
жителів, які працюють за кордоном, збільшилася в 2,4 разу і станом на 1 січня 2014 року склала 205,2 тис. 
осіб. Найбільше таких працівників спостерігається у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та 
Тернопільській областях. Також, за цей період спостерігається і збільшення кількості працюючих 
пенсіонерів. Так, якщо на початок 2005 року працюючі пенсіонери становили 156,9 тис. осіб, то станом на 1 
січня 2014 року їх кількість збільшилась до 230,9 тис. осіб. 

Щодо кількості зайнятих, що працюють за місцем проживання, то їх кількість становила 1,6 млн 
осіб, з них переважна більшість (35,3%) – зайняті у сільському господарстві, решта працює у галузях освіти 
(19,6%), оптової і роздрібної торгівлі та ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (8,2%), охороні 
здоров’я та наданні соціальної допомоги (6,6%), в галузях добувної та переробної промисловості (4,2%) [9, 
с. 6]. 

Тобто, як бачимо, визначальним фактором, що впливає на чисельність сільського населення, є 
наявність у сільській місцевості різноманітних суб’єктів господарювання та закладів соціально-культурного 
призначення. У 2014 році у сільських населених пунктах здійснювали діяльність 50,6 тис. підприємств 
сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних з ними послуг. Однак, викликає занепокоєння 
той факт, що у 34,2% від загальної кількості всіх сільських населених пунктів не було жодного суб’єкта 
господарської діяльності [9, с. 7]. 

Крім того, не менш вагомими факторами, які впливають на чисельність сільських жителів, є 
наявність у селах об’єктів культурного призначення, різного роду комунікацій та стан благоустрою 
сільського житлового фонду.  

Протягом 2006–2013 років зменшилось загальне забезпечення сільських населених пунктів 
об’єктами соціальної сфери. Так, у порівнянні з попереднім обстеженням на 11,7% скоротилась кількість 
діючих за призначенням шкіл. Зменшилась кількість лікувальних закладів, розташованих у сільській 
місцевості. Станом на 1 січня 2014 року у сільських населених пунктах діяла 221 лікарня (у 2005 році – 740), 
13,5 тис. фельдшерсько-акушерських пунктів (у 2005 – 14,7 тис.). 

Аналогічна ситуація склалась із наявністю об’єктів культурного призначення. Кількість сільських 
населених пунктів, на території яких знаходилися бібліотеки, клуби або будинки культури, кіноустановки, у 
порівнянні з даними станом на 1 листопада 2005 року зменшилась відповідно на 2,8% 1,3% та майже в 3 
рази. Крім того, значна кількість будівель соціальної сфери вимагає капітального ремонту або знаходиться в 
аварійному стані [9, с. 10].  

Невтішною є ситуація із благоустроєм сільських населених пунктів та забезпеченням 
комунікаціями. Так, за даними обстеження у 10,6 тис. населених пунктах не було центрального опалення, 
18,1 тис. – гарячого водопостачання, 10,9 тис. – не обладнані водопроводом, 11,6 тис. – каналізацією, 12,3 
тис. – природним газом, 5,8 тис. – скрапленим газом. Причому 755 населених пунктів не мали жодного з 
перелічених видів благоустрою.  

Твердим покриттям забезпечено 47,8% від загальної протяжності сільських вулиць, освітленням 
лише 22,0%. У багатьох селах взагалі відсутні дороги з твердим покриттям та відповідно транспортний 
зв’язок [9, с. 8-9]. 

На сьогодні демографічно-поселенська криза вразила більше третини сільських адміністративних 
районів України. Найбільше це стосується Кіровоградської, Сумської, Полтавської і Чернігівської областей. 
Причини такого становища викликані зростанням трудової міграції, зростання смертності населення 
працездатного віку при стагнації показників у післяпрацездатному віці та зниженні у допрацездатному. 

Іще однією особливістю демографічного стану сільських населених пунктів є прогресуюче старіння 
сільського населення. На початок 2014 року у сільських населених пунктах чисельність населення склала 
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13,6 млн осіб, з них 18,9% – діти віком до 18 років і 22,8% – населення у віці 60 років і старше. Майже у 2,5 
тис. сільських населених пунктах питома вага населення у віці 60 років і старше складала понад 50%. Однак, 
були і такі населені пункти, у яких зовсім не було народжених – це Сумська, Чернігівська та Полтавська 
області (відповідно – 35,0, 32,2 та 24,9%). Кількість населених пунктів, у яких немає дітей віком до 5 років, 
складає 3 тис., молоді у віці 18-19 років – 4, 4 тис., молоді у віці 20–34 років – 1,3 тис., а 1,2 тис. сіл не мали 
молоді у віці 18–34 років [9, с. 6]. 

Таким чином, стан та динаміка вікової структури сільського населення свідчить про зменшення 
частки осіб у віці молодшому за працездатний. Майже кожен четвертий мешканець села – пенсіонер за 
віком. Така ситуація призведе у майбутньому до подальшого скорочення трудового потенціалу сільського 
населення, зменшення молодих вікових контингентів через зовнішню міграцію, що загрожує дефіцитом 
кваліфікованої робочої сили. Адже високий рівень демографічного старіння, що характеризується часткою 
населення віком 60 років і старше, гальмуватиме процес виходу їх з депопуляції, утримуючи низьку 
народжуваність, подальше старіння і депопуляцію. Низька народжуваність та подальше старіння сільського 
населення ведуть до зростання демографічного навантаження на осіб дітородного віку (вік 15–49 років).  

Із зростанням демографічного навантаження на працездатне населення підвищується навантаження 
на соціальні статті державного бюджету. Загострення проблем самотності осіб похилого віку та 
необхідності їх соціальної підтримки, підвищення пенсійного і економічного забезпечення породжує інші 
соціально-економічні виклики суспільству. Крім того, зростання демографічного навантаження на 
працездатне населення та його старіння уповільнює оновлення знань, гальмує розвиток науково-технічного 
прогресу, сприймання новітніх ідей, технологій, нового світобачення. У зв’язку з цим, процеси інтенсивного 
старіння сільського населення й породжувані ними соціально-економічні виклики вимагають від держави 
кардинальної перебудови всієї системи життєдіяльної сільських жителів. І перш за все, мова йде про 
розроблення дієвих механізмів щодо змін в організації сільськогосподарського виробництва і розвитку 
соціальної інфраструктури села з урахуванням демографічного фактору [7]. 

Основною причиною зменшення кількості народжених і зниження загального коефіцієнта 
народжуваності на сільських територіях є недостатній рівень оплати праці і доходів сільського населення 
для економічного забезпечення його відтворення. Адже загальновідомий нині факт, що оплата праці в 
аграрному секторі найнижча серед усіх галузей національної економіки і що її рівень не забезпечує навіть 
відновлення робочої сили сільських трудівників, не те що вже утримання і виховання дітей. Тому більшість 
молодих шлюбних пар на селі змушені відкладати народження дітей або обмежувати розмір сім’ї, внаслідок 
чого загальна кількість народжень зменшилася. 

Викликають занепокоєння і сучасні зміни у формах господарювання на селі. Мова йде про 
поширення великотоварних форм господарювання, які орендують великі масиви земельних угідь, 
витісняючи цим з ринку оренди фермерські господарства та сільгосппідприємства. Крім того, вони віддають 
перевагу у вирощуванні зерновим та олійним культурам, які є не трудомісткими, а тому не потребують 
великої кількості працівників. До того ж, у таких господарствах використовуються сучасні 
високопродуктивні трактори і комбайни, на базі яких вони створюють механізовані загони, кожний з яких 
виконує нечисленні роботи на великих площах, переїжджаючи з одного села до іншого й охоплюючи таким 
чином великі території. Власникові такого загону місцеві працівники непотрібні. Все це веде до вивільнення 
працівників на селі, зниження їхніх доходів та падіння рівня життя. Крім того, призводить до відтоку із села 
кваліфікованих молодих кадрів. 

Для вирішення зазначених вище проблем, варто звернутися до досвіду економічно розвинутих 
країн, де соціальний розвиток сільських територій здійснюється за багатоканальним принципом і є складним 
комплексом взаємозв’язаних форм і методів дії на зайнятість, рівень та спосіб життя. Його головними 
напрямами є: 

1. Підтримка сільських товаровиробників. Форми здійснення: регулювання цін на 
сільськогосподарську продукцію, контроль за роздрібними цінами на продукти харчування; пряме 
фінансування й пільгове кредитування; податкове регулювання; консультативна допомога; допомога 
господарствам, що працюють у несприятливих природних та економічних умовах. 

2. Соціальне забезпечення. Форми здійснення: соціальне страхування; соціальна допомога; надання 
соціальних послуг шляхом фінансування з державного бюджету освіти, охорони здоров’я, підготовки і 
перепідготовки робочої сили. 

3. Інженерне облаштування сільських територій. Форми здійснення: електрифікація сільських 
регіонів; телефонізація сільської місцевості; дорожнє будівництво; розвиток системи телекомунікацій. 

4. Пільгове забезпечення житлом. Форми здійснення: система податкових знижок для 
стимулювання придбання житла у власність; диференційований підхід до нарахування квартплати з 
урахуванням прибутків квартиронаймача; державні позики на будівництво і субсидії відсотків; прямі 
кредити й субсидії на облаштування і ремонт житла, яке придбане або орендується. 

5. Сприяння багатофункціональному розвитку сільських районів, підвищенню рівня та розширенню 
професійно-галузевої структури зайнятості. Форми здійснення: підтримка фермерів; активне державне 
регулювання у створенні приватних і кооперативних підприємств у першій та третій сферах АПК; розвиток 
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сільського курортно-туристичного бізнесу; диверсифікація господарського розвитку у сільській місцевості; 
розробка й реалізація цільових програм і проектів соціально-економічного розвитку за участю федеральних 
та місцевих органів влади з широким залученням приватних інвесторів [5, с. 96-97]. 

Тому, з урахуванням позитивного європейського досвіду, розв’язання соціально-економічних 
проблем розвитку сільських територій має відбуватися у двох основних напрямках. Перший напрям полягає 
у переміщенні у сільську місцевість виробничих, переробних та обслуговуючих підприємств. Крім того, на 
нашу думку, потрібно розвивати тваринницькі галузі, овочівництво, плодівництво, вирощування інших 
трудомістких культур. Це сприятиме розв’язанню проблеми безробіття на селі, підвищенню рівня життя 
сільських жителів та стимулюватиме переміщення міського населення у село, що позитивно позначиться на 
усуненні демографічного дисбалансу між містом та селом. Другий напрям диверсифікації сільської 
економіки передбачає розвиток соціальної інфраструктури. Перевагами таких дій є висока аграрна 
зайнятість, багаторазово збільшена додаткова вартість, розширення і диверсифікація експорту 
сільськогосподарських продуктів.  

Таким чином, найгострішими проблемами у сільській місцевості залишаються безробіття, трудова 
міграція, бідність, відсутність необхідної кількості об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури. 
Зниження зайнятості на селі спричинене скороченням робочих місць у функціонуючій мережі об’єктів 
виробничої та соціальної інфраструктури. Крім того, у сільській місцевості майже повністю призупинилося 
будівництво житла, об’єктів комунально-побутового і соціально-культурного призначення. Це веде до 
поступового обезлюднення сіл та припинення їх функціонування. Обезлюднення сіл негативно позначається 
на сільській поселенській мережі. Такі руйнівні процеси здебільшого зумовлені відсутністю виваженої 
державної політики стосовно формування місцевих бюджетів і державної підтримки розвитку 
функціонуючих об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури на селі.  

З урахуванням позитивного європейського досвіду, розв’язання соціально-економічних проблем 
розвитку сільських територій має відбуватися у двох основних напрямках: 1) переміщення у сільську 
місцевість виробничих, переробних та обслуговуючих підприємств; 2) розвиток соціальної інфраструктури. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
  
В статье рассматриваются основные проблемы экономики и менеджмента, затрагивающие многие страны мира, 

требующие решительных действий и усилий членов мирового сообщества; их практические и теоретические аспекты. 
Акцентируются различные виды массовых проблем, разбираются ряд проблем демографического характера, затрагиваются 
проблемы российской экономики, ситуации с бедностью населения и безработицей. Проблемы имеют общие признаки: 
выделяют общемировой характер, касаются участия всего человечества. Также в статье представлены предложения по 
улучшению ситуаций в различных сферах, общий обзор практики сегодняшнего управления на примере анализа некоторых 
экономических институтов, позволяющих выработать некоторые рекомендации 

Ключевые слова: актуальные проблемы экономики, актуальные проблемы менеджмента, теоретические аспекты 
проблем экономики и менеджмента, практические аспекты экономики и менеджмента. 
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ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. THEORETICAL AND 

PRACTICAL ASPECTS 
 
The article considers the basic problems of Economics and management, affecting many countries in the world that 

require decisive action and efforts of the members of the world community; their practical and theoretical aspects. They emphasise 
the different types of mass problems, understand a number of issues of a demographic nature, touches on the problems of the 
Russian economy, the situation of poverty and unemployment. Problems have common features: allocate global in nature, relate to 
the participation of all mankind in the same way the article presents suggestions for improvement of the situation in various 
spheres, a General overview of today's practice management on the example of analysis of some economic institutions that can 
produce some recommendations 

Key words:. actual problems of Economics, actual problems of management, the theoretical aspects of the problems of 
Economics and management, practical aspects of Economics and management. 

 
Глобальные проблемы мировой экономики и менеджмента это проблемы, затрагивающие многие 

страны мира и требующие решительных действий и усилий членов мирового сообщества. 
Проблемы имеют общие признаки: выделяют общемировой характер, т.е. касаются участия всего 

человечества. Особенностями трудностей считаются: 
• стратегический характер, влияющий на будущее положение мирового сообщества и дальнейшее 

развитие производительных сил; 
• обусловленность слабо контролируемых факторов - технических, экономических, социальных, 

природных; 
• тесная взаимосвязанность, разрешение демографических проблем уже само по себе снижает 

остроту проблемы голода; 
• общемировой характер. 
Акцентируются следующие виды массовых проблем: 
• социально-демографические (безопасность, нищета, малоразвитость стран, устранения ядерной 

войны, борьба с терроризмом, недостаток продовольствия, соблюдение прав человека) [1, с.52]; 
• проблема демографии (рост населения, бедность и отсталость развивающихся стран, 

малоразвитость, недостаток продовольствия, болезни); 
• социально-экологические (засорение находящейся вокруг сферы, недостаток энергии, сырья. 

потребность изучения космическою пространства и ресурсов Всемирного океана); 
• проблема демографии, голода и отсутствие работы. 
Демографический вопрос проявляет воздействие не только лишь в состоянии единичных государств 

мира, но и на положение отдельных стран мира, влияет на развитие формирование международной 
экономики и интернациональных взаимоотношений, потребует к себе значительного интереса [2, с.57]. В 
первую очередь речь проходит о степени рождаемости и значительно зависящей от численности населения. 
Подобным образом, в сфере рождаемости и роста численности населения в сегодняшнем обществе 
сформировались два обратных направления: стабилизация или снижение их в развитых странах; 
стремительное увеличение в развивающихся государства; Проблемы бедности и безработицы. Масштабы и 
темпы увеличения народонаселения, представляя независимой всемирной задачей, обозначаются как 
условия, действующие в положении прочих массовых проблем, в частности проблемы бедности. 

На сегодняшний день степень существования 1,5 миллиардов человек (20% всемирного населения) 
пребывает ниже своего прожиточного минимума, а 1 миллиард проживает в условиях бедности и голода. 
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Трудности бедности и отсутствие работы. Характеризующую роль в решении проблемы бедности создают 
развивающиеся государства эффективных развивающихся стратегий формирования, опирающихся на 
внутренние ресурсы. Тут необходимо переустройство не только в изготовлении (индустриализация, 
сельскохозяйственные реформы), согласно и в области образования, здравоохранения и прочего. Но почти 
все страны никак не могут поменять собственное состояние без посторонней поддержки [6, с.122].  

Глобальная продовольственная проблема. В возможности как неминуемый вопрос голода не стоит в 
силу применения нынешних способов интенсификации аграрного производства, современных 
биотехнологий и прочих достижений учёно-технологического прогресса [4, с.34]. Проблема истощения 
естественных ресурсов. Активное формирование международной экономики проявляет значительное 
воздействие не только в экологию, и положению естественных ресурсов. 

Таким образом, важным компонентом с целью улучшения экономики Российской Федерации, в 
частности, формирования производства и увеличения степени конкурентоспособности российских фирм на 
внутренних и внешних рынках, считается увеличение значимости и производительности непосредственно в 
области управления рисками [3, с.77]. Этот момент является значимым в концепции формирования 
Российской Федерации и основным в заинтересованности Российского общества в целом. Актуальность 
проблемы наиболее увеличивается во взаимосвязи с нынешним финансовым и экономическим упадком. 
Если российские инвесторы находят проекты с целью инвестирования временно свободных средств, какие 
бы дали возможность окупить приложенные ресурсы в обстоятельствах кризисной внешней среды [8, с.45]. 
Из числа подобных планов все наибольшее значение притягивает к себе высокорентабельные бизнес-
системы.  

 

 
Рис. 1. Схема положения концептуальности задач 

 
Подобным способом, важным элементом с целью улучшения экономики России, в частности, 

формирования и увеличения степени конкурентоспособности российских фирм на внутренних и внешних 
рынках, считается увеличение значимости и производительности непосредственно в области управления 
рисками. В статье «Исследование проблем инноваторского формирования экономики регионов» является 
главным аспект как важнейший в концепции формирования Российской Федерации и основным в 
заинтересованности отечественного сообщества [7, с.50]. Актуальность проблемы наиболее увеличивается 
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во взаимосвязи с нынешним финансовым и экономическим упадком, если российские тендеры находят 
планы с целью инвестирования предварительно свободных денег, которые дали бы возможность окупить 
предложенные ресурсы в обстоятельствах кризисной внешней среды.  

Общий анализ практики нынешнего управления в образце рассмотрения анализа определенных 
финансовых институтов дает возможность сформировать некоторые рекомендации: 

• выработка точно, обдуманной, с учетом личных отличительных черт, концепции и стратегии 
формирования (в определенных в настоящий период сформированных концепций, однако они носят, 
незначительны характер, а все сегменты стандартно воспроизводят концепцию менеджмента); 

• создание регламента, в таком случае имеется внутренней концепции законов, основ и режима 
взаимодействия структурных подразделений [5, с.34]; 

• формирование механизма управления разными ресурсами в варианте штатов, контингента, 
площадей, капиталов и т.д.;  

• разработка концепции внутренней оценки финансовой работы в проекте управления расходами, 
аналитической деятельности и моделирования последующего формирования, при этом данная значимость 
экономическая обоснованность принимаемых выводов и способность осуществлять контроль и результаты; 

• применение концепции бюджетирования с данной целью формирования методологии и методы 
согласно исследованию, контролированию, выполнению и отчету согласно внутренним бюджетам 
подразделений.  

Вывод. Согласно изменениям связей человека с окружающим его обществом имеют все шансы 
появляться новые глобальные проблемы. При этом они до такой степени усилены, прибывают в таком 
критическом состоянии, что каждая задержка их решения угрожает неизбежной гибелью цивилизации, либо 
деградацией условий существования людей.  
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
УДК 519.866:336.77 

А. Б. КУЛИК, Т. В. МАНЖОС 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
В статті досліджується і аналізується функціонування молокопереробного підприємства, яке складається з 

основного підприємства та допоміжного із залученням зовнішніх інвестицій. Розглянута структура системи виробництва. На 
прикладі конкретного молокопереробного підприємства на основі статистичних даних знайдено параметри моделі динаміки 
розвитку основного підприємства. Вони дозволяють простежити залежність між долями інвестицій в основне та допоміжне 
підприємство та обсягом основного виробництва. Представлена модель дозволяє дослідити динаміку розвитку підприємств 
такого типу. 

Ключові слова: економіко-математична модель, виробничі функції, агропромислове підприємство. 
 

A. B. KULYK, T. V. MANZHOS 
Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Ukraine 

 

MATHEMATICAL MODELING OF THE FUNCTIONING  
FOR A MILK ENTERPRISE 

 
In the article we consider a question of a milk enterprise functioning under mobilization of external investments. The 

structure of the production system has been considered. Parameters of the development dynamics model for a main production 
were founded for the one milk enterprise according to statistic data. For an evaluation of a distribution of the observed production 
costs was used Pearson's chi-squared test. These parameters allow us to trace a connection between fractions of investments into 
main and auxiliary production and quantity of output of a production process. Presented model allow us to research the dynamics of 
the development of these type enterprises. 

Keywords: economic-mathematical model, the production function, agro-industrial enterprise. 
 
Вступ. Молокопереробні підприємства складають значну частину приватного сектора в багатьох 

розвинених країнах. Не є винятком і Україна. В умовах трансформаційних перетворень агропромислового 
комплексу України молокопродуктовий підкомплекс потребує пошуку та вибору підходів оцінки 
економічної ефективності функціонування його складових. Сучасний стан більшості молокопереробних 
підприємств свідчить про необхідність розробки дієвих механізмів, схем, важелів і методів оцінки 
ефективності його функціонування, що дозволить забезпечити сталий розвиток [1, с.51, 2, с.58]. Проблеми 
математичного моделювання таких підприємств представлені в працях Beck T., Кучера Л.Ю., Егоровой Н.Е., 
Канцевич С.І. [3, p.1291, 4, с.25, 5, с.71, 6, c.51]. Але незважаючи на велику кількість досліджень у цій сфері, 
невирішеними і актуальними залишаються питання зв’язку між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю 
продукції, оскільки ця проблема є маловивченою і обумовлює необхідність проведення ґрунтовних 
досліджень. 

В роботах [7, с.430, 8 с.117] було досліджено і проаналізовано роль зовнішніх інвестицій на 
функціонування молокопереробного підприємства, яке складається з двох ланок: основне виробництво 
(виробництво молока і молочних продуктів) і допоміжне виробництво (діяльність кормової ферми). Метою 
даної статті є дослідження параметру, який відповідає за розподіл інвестицій між основним підприємством і 
допоміжним. 

Основні результати дослідження. Проаналізуємо амортизаційні витрати основних засобів та 
нематеріальних активів на молокопереробному підприємстві в період з 2010 р. по 2014 р. Застосовуючи 
формулу Стерджеса дані за 60 місяців надамо у вигляді інтервального статистичного розподілу випадкової 
величини Х-витрат на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів для основного виробництва 
(В1). 

 

Таблиця 1 
Витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів для В1 згідно з аналізу 

статистичних даних ТОВ «Волочиськ-агро» 
h=0.002 0.007-0.009 0.009-0.011 0.011-0.013 0.013-0.015 0.015-0.017 0.017-0.019 0.019-0.021

in  8 13 15 9 8 5 2 

iw  0.133 0.217 0.25 0.15 0.133 0.083 0.03 

 
За допомогою критерію узгодженості Пірсона при рівні значущості 0.05   перевірена 
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правильність гіпотези про розподіл закону Гумбеля ознаки Х-витрат на амортизацію основних засобів та 
нематеріальних активів. Середньомісячну норму амортизації вибираємо як математичне сподівання, яке 
відповідає закону розподілу Гумбеля – витрат на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів: 

1 0.012.n   

Для кормоферми (В2) амортизаційні витрати основних засобів та нематеріальних активів за 60 
місяців надамо у вигляді наступного інтервального статистичного ряду: 

 
Таблиця 2 

Витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів для В2 згідно з аналізом 
статистичних даних ТОВ «Волочиськ-агро» 

h=0.0004 0.004-

0.0044 

0.0044-

0.0048 

0.0048-

0.0052 

0.0052-

0.0056 

0.0056-

0.006 

0.006-

0.0064 

0.0064-

0.0068 

in  8 9 9 9 8 9 8 
 

 
З вигляду табл. 2 припускаємо, що амортизаційні відрахування протягом 5 років для виробництва 

В2 розподілені за рівномірним законом. Тому за норму амортизації можна взяти математичне сподівання 
цього неперервного закону розподілу: 2 0.005.n   

Згідно з аналізом статистичних даних ТОВ «Волочиськ-агро» одержуємо рентабельність власного 
капіталу, яка дорівнює 1 1.23  , 2 1.01  , а також доля виробничих капіталовкладень 1 0.25a   2 0.2a  . 

На рис. 1–3 показані деякі показові динаміки розвитку основного виробництва В1 залежно від того, 
яку долю валового продукту у відносних одиницях (  ) інвестувати в В2, враховуючи наведені вище 
параметри.  
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Рис. 1. Вигляд виробничої функції при 0.08 0.31              Рис. 2. Вигляд виробничої функції при 0.32 0.45    
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Рис. 3. Вигляд виробничої функції при 0.46 0.70    

 
Так, якщо інвестиції не перевищують 31% від валового продукту основного підприємства (рис. 1), 

то виробництво В1 прогресує, якщо цей показник знаходиться в межах 0.32 0.45    (рис. 2), то за 
початковим зростанням наступає процес стагнації, і відповідно регресії. В разі виділення більше 45% 
власного капіталу на інвестиції в діяльність кормової ферми (рис. 3), молокопереробне підприємство буде 
регресувати. 

Висновки. Розглянуто функціонування малого підприємства, яке складається з двох ланок: основне 
виробництво В1 і допоміжне виробництво В2. Використовуючи апарат економіко-математичного 
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моделювання інвестиційної діяльності підприємства в роботі проаналізовані характеристики, які впливають 
на динаміку розвитку підприємства в цілому, на стратегію інвестування, яка відображає процеси 
самофінансування підприємства. 

Необхідно забезпечити співвідношення економічного коефіцієнта  , який відповідає за інвестиції, 
таким чином, щоб функціонування молокопереробного підприємства не зазнавало регресії чи стагнації, а 
працювало в оптимальному режимі залежно від пори року, власних потужностей, соціальних потреб регіону  
тощо. 
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УЗАГАЛЬНЕНА МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ ВИДІВ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Стаття присвячена розробці методики оцінки впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних 

видів економічної діяльності в Україні. Проаналізовано різні типи моделей у вітчизняній та зарубіжній літературі, виявлено 
переваги/недоліки моделей та надано рекомендації щодо їх удосконалення. У роботі використано методи аналізу і синтезу, 
системний метод, регресійні методи. На основі досвіду досліджених моделей, у роботі представлено авторські пропозиції 
щодо системи моделей аналізу впливу інструментів державної допомоги на стратегічні види економічної діяльності в Україні. 
Пропонується використання регресій для аналізу впливу досліджуваного інструменту державної допомоги на продуктивність, 
оновлення виробничих фондів, інвестиції у НДДКР та податкових надходжень до бюджету. Система моделей дозволяє 
визначити, через який час буде мати місце позитивний ефект від введення інструменту державної допомоги або дозволяє 
проаналізувати причини негативного наслідку та надати рекомендації. 

Ключові слова: національна економіка, моделювання державної допомоги, державна допомога, види економічної 
діяльності. 
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GENERALIZED METHODOLOGY FOR MODELING THE IMPACT OF STATE AID 
TOOLS ON DEVELOPMENT OF STRATEGIC ECONOMIC ACTIVITIES 
 
The paper devises a methodology for assessing the impact of state aid tools on development of strategic economic 

activities in Ukraine. The study examines different types of models described in the Ukrainian and international literature, exposes 
advantages/disadvantages of these models and makes recommendations for their improvement. The research applies analysis and 
synthesis, system, and regression methods. Based on the experience of the examined models, the study presents author’s 
proposals for analyzing the impact of state aid tools on development of strategic economic activities in Ukraine. The author 
proposes to use regressions in order to analyze the impact of particular state aid tools on productivity, renewal of productive assets, 
R&D investments and tax revenue. The system of models allows to determine the period of emergence of the positive effect or 
analyze the causes of negative consequences and make recommendations. 

Keywords: national economy, modelling of state aid, state aid, types of economic activity. 
 
Вступ. Державна допомога практикується в багатьох країнах світу. Особливо доцільним є 

реалізація державної допомоги під час затяжної рецесії з метою стимулювання розвитку певних видів 
економічної діяльності. Надання підтримки супроводжується спотворенням конкуренції та значними 
втратами бюджету, тому особливо важливо, щоб державна допомога мала позитивний ефект для розвитку 
галузі. Відповідно, актуалізується питання про необхідність надання допомоги згідно чітких правил для 
мінімізації негативних наслідків. Однак в Україні наразі відсутня загальноприйнята на державному рівні 
методика оцінки впливу інструментів державної допомоги на розвиток певних видів економічної діяльності.  

Вагомий внесок у моделювання державної допомоги зробили українські вчені Т. Затонацька, А. 
Скрипник, Д. Серебрянський, М. Булат, І. Пушкарь, І. Свідерська, а також зарубіжні науковці: М. Хольцнер, 
Р. Штелінгер, І. Бузом, Б. Корчеєло та інші. Автором взято за мету дослідити та узагальнити існуючий 
досвід оцінки впливу державної допомоги на процеси розвитку стратегічних видів економічної діяльності. 

Основна частина. Кожна країна характеризується власною специфікою використання певних 
інструментів державної допомоги. Наприклад, Канада, Нідерланди та Японія в основному покладаються на 
податкові пільги в ході стимулювання сфери науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
(НДДКР), в той час як пряме фінансування фірм НДДКР більш популярне у Швеції, Фінляндії та Німеччині. 
Франція, Данія, Іспанія та Сполучені Штати Америки використовують обидва інструменти в приблизно 
однаковому обсязі [5, c.1]. 

Пряме державне фінансування як інструмент державної допомоги є більш поширеним у світі. Така 
практика пояснюється тим, що пряма допомога є більш гнучким інструментом, ніж податкові пільги, який 
легше застосувати, не змінюючи при цьому Податковий Кодекс. Податкові пільги в більшій мірі 
використовуються для стимулювання НДДКР. Варто зазначити, що використання інструменту прямого 
фінансування вимагає чіткої методики отримання допомоги та прозорості у дотриманні цих правил. [3, 
c.301]. 

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (набрання 
чинності відбудеться 02.08.2017) державна допомога – це підтримка у будь-якій формі суб’єктів 
господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує 
спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи 
провадження окремих видів господарської діяльності. [4] Серед інструментів реалізації державної допомоги 
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виділяються державні видатки (наприклад, державні цільові програми, державні закупівлі), податкові 
пільги, субсидії/дотації, державні кредити, державні гарантії тощо.  

Впродовж останніх років найбільша частка державної допомоги надавалася транспорту, 
агропромисловому комплексу, паливно-енергетичному комплексу, проте в кінцевому підсумку очікуваного 
ефекту не було досягнуто. Зношеність основних фондів, відсутність модернізації, незначні інвестиції, 
неконкурентоспроможність вітчизняних виробників свідчать про неефективність державної допомоги. 
Причиною цього є нецільове використання суб’єктами економічної діяльності отриманої державної 
допомоги, відсутність критеріїв відбору для надання державної допомоги та системи контролю над 
використанням наданих коштів. 

У табл. 1 проаналізуємо існуючі моделі впливу інструментів державної допомоги, представлені у 
вітчизняних та іноземних наукових виданнях. Слід зазначити, що на сьогодні відсутня узагальнена система 
моделей, яка досліджує різні інструменти державної допомоги. Представлені в різних наукових джерелах, 
моделі спрямовуються на дослідження впливу окремих видів інструментів державної допомоги. 

Моделі, представлені в табл. 1, різняться за методом оцінки, за галуззю, що досліджується, а також 
за інструментом державної допомоги, який використовується. Табл. 1 відображає різнотипні моделі для 
аналізу впливу інструментів державної допомоги: макроекономічні, регресійні, індексний метод на основі 
узагальнюючого показника. Кожні з типів моделей мають свої слабкі та сильні сторони. Системи 
макроекономічних моделей, які складаються з кількох блоків та відображають макроекономічну рівновагу, є 
наглядним теоретичним інструментом для пояснення процесів, які відбуваються чи мають відбуватися в 
економіці. Проте на практиці, особливо в Україні, застосування даних моделей досить ускладнене через 
відсутність детальних та достовірних даних, що може порушити макроекономічну рівновагу в моделі. 
Регресійні моделі можуть відображати, які фактори є значущими, тип зв’язку між незалежною и залежною 
змінною (прямий чи обернений) тощо. Проте даний тип моделей досить неоднозначний, регресії зазвичай не 
відповідають усім необхідним критеріям правильно побудованої моделі. Тому будь-які зміни факторів 
моделі можуть повністю модифікувати результати. Індексний метод широко застосовується на практиці для 
аналізу динаміки показників порівняно з базовим періодом, розрахунку впливу окремих факторів на зміну 
узагальнюючого показника. За допомогою даного методу дослідник може проаналізувати ефективність дії 
певного інструменту державної допомоги у динаміці, проте дана методика не враховує низку факторів як 
граничний ефект дії певного інструменту, різний період фіскальної ефективності державної допомоги тощо. 

Враховуючи усі переваги і недоліки розглянутих моделей, автором запропоновано методику для 
оцінки ефективності різних інструментів державної допомоги. Методика оцінки впливу інструментів 
державної допомоги на розвиток видів економічної діяльності – це сукупність моделей, які дозволяють 
здійснити комплексну оцінку різних інструментів державної допомоги з урахуванням інституційного 
забезпечення у певній країні.  

Для України характерно як використання прямої державної допомоги через державні видатки на 
державні цільові програми, державні закупки тощо, так і непрямої допомоги, що характеризується наданням 
податкових пільг, виплатою дотацій та субсидій виробникам. Проте на відміну від більшості країн світу, 
ефективнішим інструментом державної допомоги є податкові пільги, ніж пряме державне фінансування. 
Через відсутність чіткої методики, непрозорість механізму та лобіювання інтересів отримання прямої 
допомоги, пряме фінансування в Україні надається великим холдингам, а не малому та середньому бізнесу 
(МСБ). Така політика викликає зростання нерівності доходів населення, інфляцію, валютні коливання, 
високий рівень безробіття та унеможливлює розвиток малого та середнього бізнесу. Тому виникає нагальна 
потреба змінити підходи щодо державної допомоги стратегічним видам економічної діяльності, що 
зумовило появу моделей для аналізу державної допомоги. 

Передумови моделі. У моделі визначено чотири фактори, які найбільш повно відображають 
ефективність інструментів держаної допомоги для розвитку певного виду економічної діяльності країни. 
Очікується, що через декілька років зростуть наступні показники у галузі: продуктивність (у роботі 
визначається співвідношенням валового випуску галузі до кількості зайнятих); оновлення виробничих 
фондів; інвестиції у НДДКР; доходи бюджету. Основною метою стратегії розвитку певного виду 
економічної діяльності має бути створення умов для сталого виробництва, достатньої зайнятості у галузі, 
модернізація виробництва та створення умов для використання результатів НДДКР. У цьому випадку 
стратегія використання інструментів державної допомоги повинна створювати стабільні конкурентні умови 
діяльності всіх учасників галузі, ринку та споживачів.  

Слід зазначити, що державна допомога в сучасних умовах має бути зосереджена на МСБ. 
Використовуючи оцінку моделей, наведених у Табл.1, у роботі запропоновано використання системи 
регресій та оптимізаційної моделі. Висувається гіпотеза, що вплив державної допомоги на продуктивність, 
оновлення виробничих фондів, інвестиції у НДДКР та податкових надходжень до бюджету відбувається з 
різним часовим лагом, в залежності від життєвого циклу галузі.  

У Бюджетному Кодексі вказано необхідність здійснення середньострокового планування щодо 
фінансування певних напрямів економічної діяльності (інвестиційних проектів або державно-цільових 
програм). Враховуючи те, що в роботі досліджуються інструменти державної допомоги, рекомендовано 
розглядати моделі в межах трьохрічного планування. Завдяки побудові лінійних регресій для кожного 
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фактору можливо визначити: через який час певний інструмент державної допомоги буде ефективним; які 
інші фактори макроекономічного середовища також впливають на даний показник; показники еластичності.  

 

Таблиця 1 
Аналіз існуючих моделей впливу інструментів державної допомоги  

Опис моделі Сильні сторони Слабкі сторони Шляхи удосконалення 

1. Скрипник А. Оцінка фіскальної 
ефективності пільгового оподаткування 
прибутку підприємств / А.В. Скрипник, 
Д.М. Серебрянський // Економіка України 
– 2006. – № 7. – С. 13–27. 
У роботі представлена лінійна 
багатофакторна регресія, що відображає 
залежність темпів приросту надходження 
податку на прибуток від обсягів наданих 
пільг у регіональному розрізі. 

За допомогою моделі визначається період, через 
який надані пільги з податку на прибуток матимуть 
ефект.  

1. Не представлені інші види 
державної допомоги, крім 
податкових пільг. 
2. Проведено аналіз податкової 
пільги лише на податок на прибуток. 
Інші види пільг не розглянуто. 
3. Не проведено аналіз за видами 
економічної діяльності. 
4. Не представлені результати в 
регіональному розрізі, лише загалом 
по Україні. 
5. Регресійні моделі 
характеризуються низкою похибок. 

1. Провести альтернативні оцінки для 
перевірки надійності отриманих результатів 
шляхом використання часових рядів при 
моделюванні впливу податкових пільг на 
базу оподаткування. 
2. На основі бази даних, представленої у 
статті, можливо провести моделювання 
впливу податкових пільг у регіональному 
розрізі. 
3. Побудувати моделі впливу податкових 
пільг за видами економічної діяльності. 
4. Провести аналіз інших видів 
податкових пільг. 

2. Булат М. А. Моделювання системи 
показників ефективності державної 
підтримки сільського господарства в 
умовах членства країни в СОТ / М. А. 
Булат // Моделювання та інформаційні 
системи в економіці . – 2011. – Вип. 83. – 
С. 209–219. 
У статті представлено показник 
ефективності підтримки (ПЕП) 
сільського господарства, який 
визначається на основі значень 
показників ефективності за економічним, 
екологічним та соціальним напрямами.  

1. За допомогою індексного методу ПЕП існує 
можливість визначити узагальнюючий показник 
ефективності розвитку певного виду економічної 
діяльності в динаміці у порівнянні з базовим 
періодом. 
2. ПЕП відображає зміни економічних 
показників розвитку галузі сільського 
господарства за всіма показниками за певний 
період. 
 

1. Не наведено прикладу 
практичного застосування ПЕП. 
2. Не зрозуміло, які саме 
показники ефективності 
використовувати для аналізу ПЕП 
серед існуючої статистичної бази 
даних України. 
3. Не врахування у показник ПЕП 
часових рамок ефективності різних 
видів державної допомоги.  
4. Не врахування у показник ПЕП 
різних інструментів впливу на 
розвиток сільського господарства. 

Можлива побудова показника через середнє 
геометричне наявних показників 
ефективності.  

3. Свідерська І.М. Державна політика 
підтримки аграрного виробництва 
України в контексті вимог Світової 
організації торгівлі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук 
: 08.07.02 / І.М. Свідерська ; Київ. нац. 
екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp. 
У дисертації представлена модель 
панельних даних, за допомогою якої 
проаналізовано вплив окремих 
інструментів державної допомоги на 
обсяги виробленої сільськогосподарської 
продукції аграрними підприємствами 
України та на загальну продуктивність 
факторів виробництва. 

1. Модель панельних даних аналізує чинники у 
часовому та територіальному вимірах.  
2. За допомогою моделі виявлено вплив на 
загальну продуктивність факторів виробництва 
таких інструментів державної допомоги як: 
  часткова компенсація процентів за кредити 
підприємствам АПК; 
 дотації сільськогосподарським 
товаровиробникам за продані ними переробним 
підприємствам молоко та молочні продукти;  
 фінансування інновацій; 
 введення в експлуатацію доріг; 
 освіта. 
3. Модель відображає вплив на обсяги 
виробленої сільськогосподарської продукції 
дотацій товаровиробникам за продані ними 
переробним підприємствам молоко та молочні 
продукти, а також фінансування інновацій. 

Моделі панельних даних 
характеризуються низкою похибок.

Провести альтернативні оцінки для 
перевірки надійності отриманих 
результатів шляхом використання інших 
методів аналізу державної допомоги. 

4. Пушкарь І. В Методи 
експериментальної економіки в 
моделюванні траєкторії розвитку АПК 
на регіональному рівні / І. В. Пушкарь // 
Класичній приватний університет, м. 
Запоріжжя. – 2010. – № 6. 
У статті представлена модифікована 
укрупнена модель функціонування 
економіки регіону. 
Модель включає шість блоків: 
виробництво товарів і ринкових послуг; 
споживання продовольства; баланс 
грошових доходів і витрат населення; 
державні доходи і витрати; основні 
балансові співвідношення; найважливіші 
індикатори соціально-економічного 
розвитку регіону. 

За допомогою даної моделі в інтерактивному 
режимі можна:  
1) дослідити АПК у механізмах функціонування 
економіки регіону; 
2) визначити ступінь пріоритетності АПК в 
політиці державної допомоги розвитку регіону; 
3) оцінити способи впливу державної влади на 
АПК. 

1. Аналіз лише сектору 
сільського господарства. 
2. Не представлено практичного 
застосування даної моделі. 

1. Можливість застосування даної моделі 
для інших видів економічної діяльності, 
крім сільського господарства з певними 
видозмінами. 
2. Аналіз державної допомоги не лише у 
загальному вигляді, а на прикладі 
конкретних інструментів державної 
допомоги. 

5. Stöllinger R., Holzner M. State Aid 
and Export Competitiveness in the EU. 
Working Papers-106. December 2013.  
У статті проведено дослідження впливу 
державної допомоги на додану вартість 
експорту виробничого сектору. Модель 
побудована на основі панельних даних 
27 країн-членів ЄС за період 1995–2011 
рр. 

Використовуючи дану модель, автори підтвердили 
наступні гіпотези: 
1) державна допомога виробничому сектору 
сприяє зростанню експорту; 
2) державна допомога, яка надається країнами з 
високим рівнем ефективності уряду, має більший 
вплив на показники експорту. 

1. Модель є незбалансованою, 
відсутня достатня кількість даних 
для аналізу.  
2. Моделі панельних даних 
характеризуються низкою похибок. 

Провести альтернативні оцінки для 
перевірки надійності отриманих результатів 
чи їх порівняння:  
1) побудова окремих регресій для країн 
ЄС, враховуючи особливості розвитку 
кожної економіки окремо; 
2) побудова звичайної регресії, 
аналізуючи дані не для кожної країни 
окремо, а агреговані показники для ЕС для 
перевірки гіпотез; 
3) дослідження впливу державної 
допомоги не на додану вартість експорту, а 
на додану вартість виробництва за 
виробничими галузями.  

6. Busom I., Corchuelo B., Martínez Ros 
E. Tax incentives and direct support for 
R&D: what do firms use and why? 
У статті представлена двомірна probit-
модель для аналізу податкових пільг та 
прямого державного фінансування 
підприємств на основі панельних даних. 

1. Аналіз використання прямого фінансування 
та податкових пільг різними за розмірами та типом 
фірмами у періоди 2003-2005 та 2006-2008.  
2. Модель дозволяє більш точно описати процес 
прийняття рішень фірмою щодо використання 
різних типів державної допомоги. 
3. За допомогою моделі визначається середній 
граничний ефект на ймовірність використання 
різних типів державної допомоги у різних 
комбінаціях як великими фірмами, так і малими. 
4. Модель є досить детальною, включає в себе 
велику кількість різних незалежних змінних. 

1. Аналіз державної допомоги 
лише на мікрорівні.  
2. Необхідний великий розмір 
вибірки (>500). 
3. Проблеми 
мультиколінеарності. 
4. Має бути мінімум 10 
результатів на кожну незалежну 
змінну. 
5. Складно використати дану 
модель на даних України через 
слабку статистичну базу. 

Здійснити аналіз впливу різних інструментів 
державної допомоги на розвиток декількох 
стратегічних видів економічної діяльності. 
 

 
Мета впровадження інструменту державної допомоги – це зростання показників соціально-

економічного розвитку та податкових надходжень до бюджету після введення допомоги через рекомендований 
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Бюджетним Кодексом проміжок часу (2-3 роки) при мінімальних втратах бюджету. Завдяки цій моделі 
можливо визначити, чи буде позитивний ефект від введення інструменту державної допомоги через час l. При 
негативному результаті модель дозволить проаналізувати причини та надати рекомендації. Моделлю є 
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де & _ tR D investment – інвестиції у НДДКР у галузі; productivityt – виробництво продукції у галузі (або 

додана вартість); taxest – доходи бюджету від податків, що сплачуються у галузі; t jaid  – інструмент 

державної допомоги, що аналізується; modernization t – оновлення виробничих фондів; othert – фактори 

макросередовища, що впливають на залежну змінну; , , ,i j k m  – кількість періодів, необхідних для впливу на 

відповідну залежну змінну; l  – рекомендована кількість періодів для ефективності інструменту державної 
допомоги. 

Оскільки модель є спрощеним відображенням модельованого об'єкта чи явища, що включає в себе 
суттєві його властивості, вона не може охопити усі аспекти при моделюванні. Тому представлена модель 
також має свої сильні та слабкі сторони. До переваг моделі можна віднести такі: можливість розрахунку 
ефективності певного інструменту державної допомоги; дослідження впливу інструменту державної 
допомоги на показники соціально-економічного розвитку; проведення аналізу та прогнозування розвитку 
певної галузі; можливість визначити період, необхідний для отримання ефекту від інструменту державної 
допомоги, врахування сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів. Недоліки моделі: регресійні моделі 
характеризуються низкою похибок; слабка статистична база України за видами економічної діяльності. 

Висновки. Впровадження державної допомоги має відбуватися згідно з чіткими правилами для 
мінімізації негативних наслідків спотворення конкуренції та значних витрат бюджету. Проте в Україні 
відсутня загальноприйнята на державному рівні методика оцінки впливу інструментів державної допомоги 
на розвиток стратегічних видів економічної діяльності. З цією метою у статті досліджено роботи 
вітчизняних та іноземних авторів, які моделювали різні інструменти державної допомоги, визначено сильні 
та слабкі сторони цих моделей та надано рекомендації щодо їх удосконалення. Узагальнивши досвід цих 
вчених, у статті представлені авторські пропозиції щодо системи моделей аналізу впливу інструментів 
державної допомоги на стратегічні види економічної діяльності в Україні. Пропонується використання 
регресій для аналізу впливу досліджуваного інструменту державної допомоги на продуктивність, оновлення 
виробничих фондів, інвестиції у НДДКР та податкових надходжень до бюджету. Система моделей 
дозволить визначити, через який час буде мати місце позитивний ефект від введення інструменту державної 
допомоги або дозволить проаналізувати причини негативного наслідку та надати рекомендації. Як кожна 
модель, запропонована система має свої переваги та недоліки. Практичне використання даної системи 
моделей буде представлене у наступних роботах автора. 

 
Література 

 
1. Затонацька Т. Г. Фіскальне регулювання інвестиційної діяльності в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.03 / Т. Г. Затонацька ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. 
упр.". – К., 2013. – 35 c. – укp. 

2. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія та практика становлення // А.М. 
Соколовська. – К. : знання-Прес, 2004. – 454 с. 

3. Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків / А.І. Крисоватий // Фінанси 
України. – 1998. – № 1. – С. 64–68. 

4. Про державну допомогу суб’єктам господарювання [Електронний ресурс] : закон України // 
Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 34. – Ст. 1173. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1555-18 

5. Busom I., Corchuelo B., Martínez Ros E. Tax incentives and direct support for R&D: what do firms use 
and why? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-05-
indemwp11_03.pdf 

 
References 

 

1. Zatonatska T.G. Fіskalne regulyuvannya іnvesticіynoyi dіyalnostі v Ukrayinі: Financial management Academy . Kyiv, 2013. P. 35. 
2. Sokolovska A.M. Podatkovа systemа derzhavy: teorіya i praktyka stanovlennya: Znannya-Pres, 2004. P. 454  
3. Krisovaty A.І. Derzhavna podatkova polіtika i system podatkіv. Fіnansi Ukrayiny, 1998. № 1. P. 64-68. 
4. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavnu dopomogu subyektam gospodaryuvannya”. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1555-18 
5. Busom I., Corchuelo B., Martínez Ros E. Tax incentives and direct support for R & D: what do firms use and why? URL: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-05-indemwp11_03.pdf 
 

Надійшла 03.04.2015; рецензент: д. е. н. Затонацька Т. Г. 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

223

УДК 330.4  
С. О. ФЕДУЛОВА, О. В. БІЛОБРОВА 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ПРОГНОЗУВАННІ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
Стаття присвячена огляду можливостей застосування для прогнозування соціально-економічного розвитку регіону 

таких інтелектуальних технологій моделювання, як нейронні мережі. Показано особливості цього інструментарію у 
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Ключові слова: прогнозування, соціально-економічний розвиток, регіон, інтелектуальні технології, нейронні 
мережі. 
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APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN PROGNOSTICATION OF THE 

REGION’S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
The article have been provided an overview of possible applications for the prognostication of the region’s socio - 

economic development as intelligent modelling technologies as neural networks. An important component of the regional 
administration is prognostication as a link between theoretical developments and business practices. To make a reasonable 
economic prognostications in modern conditions it is necessary to rethink methods of economic-mathematical modelling which are 
using to using of intelligent modelling technologies. Potential applications of artificial neural networks are those where human 
intelligence is ineffective, and the traditional computing are labour-intensive or not reflect / badly reflect the actual physical 
processes and objects. The nature of socio - economic phenomena and processes it is stochastic and probabilistic and ambiguity is 
their intrinsic property. The article presents the features of this tool in solving various economic problems, and it has made a 
general comparative analysis with classical econometric methods in the article. It is clear that neural network technologies will 
develop in the future. The main direction of development of this technology now is to improve the learning algorithm and the 
creation of a special technique to improve performance computing. Determined that the use of neural networks in regional 
prognostication is very perspective. 

Keywords: prognostication, socio-economic development, region, intelligent technologies, neural networks. 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах соціально-економічний розвиток регіонів є важливою 

стратегічною складовою муніципального управління. На практиці розробка стратегії соціально-
економічного розвитку пов'язана зі складанням довгострокового і короткострокового плану розвитку 
території. Важливою складовою регіонального управління є прогнозування як ланка між теоретичними 
розробками та господарською практикою. 

Регіональне прогнозування за останні 30–40 років досягло неймовірних масштабів. Складаються 
прогнози і програми розвитку регіонів як на національному, так і на міжнародному рівні. Відповідно до 
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України» від 23.03.2000 № 1602-III, в усіх адміністративно-територіальних одиницях розробляються 
прогнози соціально-економічного розвитку терміном на 5 років та програми економічного і соціального 
розвитку терміном на 1 рік. 

Прогнозування – найважливіший елемент сучасних інформаційних технологій прийняття рішень в 
управлінні. Базою прогнозування соціально-економічного розвитку регіону є система досягнутих 
макроекономічних показників, державні соціальні стандарти і нормативи забезпеченості населення, 
національно-етнічні особливості регіону, характеристика розвитку соціальної інфраструктури, можливості 
потенційних інвесторів та інвестиційна привабливість регіону. 

Ефективність того чи іншого управлінського рішення оцінюється по подіях, які виникають вже 
після його прийняття. Тому прогноз некерованих аспектів таких подій перед прийняттям рішення дозволяє 
зробити найкращий вибір, який, без прогнозування міг би бути не таким вдалим. 

Прогнозування – одне з найбільш затребуваних, але при цьому одне з найскладніших завдань 
інтелектуального аналізу даних. Відомі й широко застосовуються різні методи прогнозування: алгоритми 
екстраполяції експериментальних даних в нескладних інженерних розрахунках і програмних продуктах, а 
також більш громіздкі статистичні методи, які використовують параметричні моделі. В останні десятиліття 
для прогнозування широко застосовуються інші підходи, і зокрема, нейронні мережі. Розглянемо 
особливості застосування нейронних мереж для прогнозування соціально-економічного розвитку регіону в 
умовах невизначеності. Із загальновідомих переваг методів на основі нейронних мереж слід виділити одну 
найпривабливішу - відсутність необхідності в строгій математичній специфікації моделі, що особливо цінно 
при прогнозуванні погано формалізованих процесів. Відомо, що більшість фінансових, бізнес та інших 
подібних завдань погано формалізується. Для здійснення обґрунтованих економічних прогнозів в сучасних 
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умовах необхідне істотне переосмислення використовуваних методів економіко-математичного 
моделювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику увагу розв’язанню багатопланових проблем 
регіонального управління приділили в своїх роботах О.Амоша, Р.Бекофф, В.Геєць, М.Долішній, 
С.Дорогунцов, Т.Заяць, О.Крайник, І.Лукінов, Дж.Люк, В.Мамутов, П.Натт, М.Паламарчук, Б.Рід, 
О.Топчієв, С.Харічков, М.Чумаченко та інші. Вагомий внесок у вирішення питань моделювання, 
прогнозування та створення систем для аналізу соціально-економічного стану територій зробили С.Айвазян, 
О.Бакаєв, В.Бакуменко, В.Глушков, Н.Костіна, В.Ситник та інші. 

Головною метою статті є визначення можливості використання методів на основі нейронних мереж 
для прогнозування соціально-економічного розвитку регіону в умовах невизначеності. 

Виклад основного матеріалу. Вперше про нейронні мережі заговорили в 1940-х роках. 
Вважається, що основоположниками теорії нейронних мереж, є науковці Мак Каллок і Піттс, які в 1943 р 
стверджували, що будь-яку функцію можна реалізувати за допомогою простої нейронної мережі. Серед 
основних робіт слід виділити модель Д. Хеба, а також теореми М. Мінського. 

У 1958 р Ф. Розенблатт запропонував нейронну мережу, названу персептроном, і побудував перший 
нейрокомпьютер «Марк-1». Навчений персептрон був здатний класифікувати об'єкти, в тому числі, які не 
використовувались при навчанні, роблячи при цьому дуже мало помилок. Потім настав період затишшя, що 
тривав до 1985 р, а в 1985-1986 рр. теорія нейронних мереж отримала новий розвиток у зв'язку з появою в 
той час доступних і високопродуктивних персональних комп'ютерів. За оцінками експертів, бум навколо 
систем штучного інтелекту у фінансовій індустрії припав на період 1984–1989 рр. В основному він 
торкнувся США і Великобританію. Нині розроблено велику кількість різних нейромережевих структур. При 
цьому зауважимо, що нейронні мережі позбавлені таких недоліків економетричних моделей, як 
монотонність чи періодичність прогнозованих оцінок майбутніх значень часового ряду. 

Потенційними областями застосування штучних нейронних мереж є ті, де людський інтелект 
малоефективний, а традиційні обчислення трудомісткі або не відображають, або погано відображають 
реальні фізичні процеси і об'єкти. Дійсно, актуальність застосування нейронних мереж багаторазово зростає 
тоді, коли з'являється необхідність вирішення погано формалізованих задач. 

За своєю природою соціально-економічні явища і процеси стохастичні, ймовірнісні; невизначеність 
– їх внутрішня властивість. Вивчення цих процесів, передбачення перспектив їх подальшого розвитку, 
прийняття оптимальних управлінських рішень мають спиратися на такі моделі, які й в умовах 
невизначеності забезпечують сталість і надійність висновків. 

Характерний приклад успішного застосування нейронних мереж у фінансовій сфері – управління 
кредитними ризиками. Перед видачею кредиту для оцінки ймовірності власних збитків від несвоєчасного 
повернення фінансових коштів великі банки, як правило, роблять складні статистичні розрахунки по 
визначенню фінансової надійності позичальника. Такі розрахунки зазвичай базуються на оцінці кредитної 
історії, динаміки розвитку компанії, стабільності її основних фінансових показників та багатьох інших 
факторів. Так, Bank of New York, США випробувавши метод нейронних обчислень і застосувавши його для 
оцінки 100 тис. банківських рахунків, виявив понад 90,0% потенційних неплатників [3]. 

Так, ще яскравим прикладом можливості застосування нейронних мереж у прогнозування розвитку 
території є робота Львівського регіонального інституту (2011–2012 рр.) “Моделювання соціально-
економічного розвитку територій”. В результаті досліджень була запропонована математична модель для 
оцінювання та прогнозування стану соціально-економічного розвитку територій області (адміністративних 
районів). В основу моделі соціально-економічного розвитку територій покладений математичний апарат 
нейронних мереж. Статистичне, і економетричне прогнозування вимагає достатньо великої кількості 
спостережень, що за умови використання річних статистичних даних складно виконати. 

Для моделювання соціально-економічного розвитку територій вченими пропонується 
використовувати нейронну мережу з архітектурою двошарового перцептрона. Для навчання мережі 
використовується алгоритм зворотного поширення. Цільова архітектура мережі (перцептрона), яку 
пропонується використовувати для моделювання соціально-економічного розвитку територій, має вид, 
наведений на рис. 1 [4]. 

Призначення пропонованої моделі – бути складовим елементом субсистеми підтримки прийняття 
управлінських рішень в органах місцевого самоврядування на рівні адміністративних районів області. 
Величиною, яка характеризує рівень соціально-економічного розвитку територій у пропонованій моделі, є 
значення інтегрального показника, аналогічного індексу людського розвитку [4]. 

Проте, існують і недоліки, пов'язані з використанням нейронних мереж для прогнозування 
соціально-економічних явищ і зокрема, соціально-економічного розвитку регіону. По-перше, для 
ефективного прогнозування, як правило, необхідний деякий мінімум спостережень (понад п'ятдесят і навіть 
ста). Однак існує багато завдань, коли така кількість статистичних даних недоступна. Іншим недоліком 
моделей на основі нейронних мереж є значні часові витрати для досягнення задовільного результату. І 
останнє, навчити і експлуатувати нейронну мережу для вирішення багатьох завдань, як правило, може і не 
фахівець, але надійно інтерпретувати результати, а також чисельно оцінювати значимість одержуваних 
прогнозів здатні фахівці, що мають навички в моделюванні нейронних мереж. 
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Рис. 1. Цільова архітектура мережі (двошаровий перцептрон), яка пропонується для моделювання соціально-економічного 

розвитку територій [4] 
 
Висновки. Цілком очевидно, що технології нейронних мереж будуть розвиватися надалі. В даний 

час, за оцінками фахівців, очікується значне технологічне зростання в галузі проектування нейронних мереж 
і нейрокомп'ютерів. За останні роки вже відкрито чимало нових можливостей нейронних мереж, а роботи в 
даній області стають важливим внеском у промисловість і науку, мають велике економічне значення. У 
статті розглянуто можливості застосування таких інтелектуальних технологій моделювання, як нейронні 
мережі для прогнозування соціально-економічного розвитку регіону. Основним напрямком розвитку цієї 
технології в даний час є вдосконалення алгоритму навчання та створення спеціальної техніки з метою 
підвищення швидкодії обчислень. Таким чином, використання нейронних мереж в регіональному 
прогнозуванні є дуже перспективним. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА РИЗИКАМИ 
 

УДК 330.341:32 
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ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК У ФУНКЦІОНУВАННІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Розглянуто історичні аспекти дослідження місця чинників політичного ризику і їх впливу на діяльність суб’єктів 

господарювання. Надано наукові підходи до дефініції «політичний ризик», виділено різновиди, акцентовано увагу на 
особливостях аналізу даного виду ризику і його взаємозв’язку з економічним ризиком. 

Ключові слова: ризик, політичний ризик, чинники політичного ризику. 
 

V. V. LUKIANOVA 
Khmelnytskyi National University 

 
POLITICAL RISK IS AT FUNCTIONING OF SUBJECTS  

OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
 
The historical aspects of research of place of factors of political risk are considered. The basic aspects of their influence 

are selected on activity of subjects of economic, above all things enterprises. Scientific approaches are given to the concept 
«political risk». Varieties are selected, attention is accented on the features of action of factors of political risk taking into account 
the modern of home policy and geopolitical terms of Ukraine. The global analysis of this type of risk and his intercommunication is 
conducted with an economic risk. A few groups of the most characteristic types of losses are selected in the situations of display of 
political risk. A question is considered in relation to the features of modern display of factors of political risk in the world and to 
Ukraine (ethnic and religious conflicts, local revolutions and hybrid wars and others like that). Conception of steady development is 
considered in the context of decline of political risk through: determining role of personality in the decision of global problems of 
contemporaneity, assistance the association of separate people. associations and organizations, accent on interests to future 
development civilization. 

Keywords: risk, political risk, factors of political risk. 
 
Під час функціонування економічні суб’єкти, окрім економічних законів, повинні враховувати 

можливості негативного впливу з боку держави, імовірність змін уряду у курсі розвитку національної 
економіки, виборі пріоритетних напрямків тощо. Ці та інші фактори генерують дію політичного ризику.  

Політичний ризик пов’язаний з особливістю державного устрою, нестабільністю діяльності 
державних органів влади, здійсненням керівництвом неефективної економічної політики, етнічними і 
регіональними проблемами, поляризацією інтересів соціальних груп. 

Про актуальність і важливість врахування впливу політичного ризику на результати діяльності 
суб’єктів підприємництва, говорить те, що для аналізу і оцінки політичного ризику створена світова мережа 
спеціалізованих аналітичних центрів як комерційного, так і не комерційного характеру. В країнах з 
розвинутою ринковою економікою існують авторитетні консультаційні фірми, готові надати замовнику 
варіанти оцінки ступеню політичного ризику по будь-якій країні світу. При цьому в політичному ризику 
відображається рівень напруженості внутрішньої обстановки у відповідних країнах, для кожної країни 
визначається свій рейтинг. 

За останні декілька років з’явився ряд робіт з теорії ризику вітчизняних і зарубіжних науковців. 
Найважливіші розробки мають Р. Алфоп, В. Ашер, О. Березніна, А. Боднар, А Грахам, А. Горшкова, Д. Зінк, 
Н. Качинська, С. Кобрін, В. Кривошеїн, С. Марченко, Я. Мезун, Т. Моран, В. Оверхолт, І. Подколзіна, К. 
Рейнватер, Б. Самуельс, І. Тихомирова, Д. Хаендел та інші. Поряд з цим не вирішеними залишаються окремі 
аспекти, найперше вплив і взаємозв’язок політичного і економічного ризику. 

Метою даної статті є виділення аспектів впливу політичного ризику на діяльність суб’єктів 
економіки (найперше, підприємства) через розгляд історичних аспектів звернення науковців і практиків до 
даного феномену, виділення різних факторів впливу та різновидів прояву, а також особливостей сучасних 
умов розвитку цивілізації. 

Політичні ризики є системними (об’єктивними), тобто суб’єкти господарювання не можуть 
безпосередньо впливати на їх величину, але підприємства повинні їх враховувати у своїй діяльності. 
Основними причинами виникнення політичного ризику є: військові дії, локальні конфлікти, революції; 
загострення внутрішньополітичної ситуації в країні в результаті проведення глобальних політичних заходів 
(референдуми, вибори); зміни в політичному курсі держави щодо суб’єктів підприємницької діяльності 
(націоналізація, конфіскація майна, що належить зарубіжним фірмам тощо); заборона або обмеження 
зовнішньоекономічних операцій в наслідок зміни геополітичної ситуації в світі чи регіоні (в першу чергу ті, 
що носять політичний характер). 

Політичний ризик є більшим у країнах, що знаходяться на стадії глибоких інституціональних 
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перетворень, в яких економічна, соціальна і політична ситуація є нестабільними, де ринкові інструменти ще 
повністю не сформувались, де відсутні традиції і культура підприємництва. 

Політичний ризик залежить від розвитку геополітичної ситуації, стану політичної системи та 
системи державного управління, їх відповідності (невідповідності) геополітичній та соціально-економічній 
ситуації країни, діяльності держави. Політичні ризики спекулятивні за своєю природою, можуть створювати 
шанс при позитивній реалізації або приносити шкоду при негативній. 

Слід відзначити, що спроби врахувати політичний ризик, викликаний діями окремих державних 
діячів чи урядів, робились ще в ХIX ст. Відомий банкір Ротшильд таким чином організував систему 
інформації про політичні події, що одержував повідомлення про них на декілька днів раніше, ніж уряд. 
Поняття “політичний ризик” з’явилось в лексиконі американських корпорацій у 1959 році після приходу до 
влади на Кубі Ф. Кастро. 

Додатковий політичний ризик для підприємців нашої країни робить особливим його закордонність 
(іноземність): мала поінформованість; незручності і складності спілкування з більш ніж з однім урядом 
(кожний з яких може бути джерелом нестабільності); високий рівень нестабільності ведення бізнесу в 
деяких країнах; відмінності в національній діловій культурі та моралі тощо. Також додатковим негативним 
елементом виступає наявність обмежень (санкцій) як у економічній, так і політичній сфері щодо співпраці з 
окремими країнами, що діють як з боку України, так й інших країн (наприклад, США) або співтовариств 
(наприклад, ЄС). 

Значення терміна “політичний ризик” доволі широке – від прогнозування політичної стабільності до 
оцінювання всіх некомерційних ризиків, які пов’язані з діяльністю в різних соціально-економічних 
середовищах. Політичну стабільність розглядають як динамічний стан відношень всередині країни, так і 
зовнішньоекономічних відношень, які дозволяють соціально-політичній системі зберігати свої якісні базові 
характеристики, основні напрямки та тенденції розвитку. Важливою умовою політичної стабільності, як 
відмічають експерти, є передбачуваність політики. Критерієм внутрішньополітичної стабільності є ступінь 
взаємопов’язаності інтересів різних соціальних груп суспільства, держави, окремих громадян. Виділяють 
три рівні внутрішньополітичної стабільності: 

1) стабільність влади – відносна тривалість існування уряду, незмінність його основного складу; 
2) стабільність політичного режиму – збереження існуючої політичної і соціальної системи, 

еволюційний характер політичної ситуації, відсутність політичного насилля; 
3) стабільність суспільства – збереження територіальної цілісності держави, забезпечення особистої 

безпеки і добробуту громадян, покращення стану навколишнього середовища, підтримка демографічного 
балансу. 

Під політичним ризиком, у вузькому значенні, розуміють імовірність фінансових втрат для 
підприємства через вплив нестабільних політичних факторів в країні розміщення інвестицій. Ризики 
експорту, імпорту, закордонних інвестицій, націоналізація та приватизація, підвищення податків та 
податкові пільги, підтримка підприємництва та корупція, контроль за банками, контроль за якістю 
продукції, фальсифікацією товару, митні збори тощо – все це ризики політично характеру.  

Політичний ризик для конкретного підприємства значною мірою залежить від її стратегії і тактики. 
Одна і та ж політична подія чи дія уряду може бути для неї несуттєвою чи, навпаки, катастрофічною. 
Політичні ризики своєї країни можуть бути конкурентними перевагами підприємців даної країни, тому що 
захищають їх від більш сильних іноземних конкурентів. 

Реалізація політичного ризику може бути викликана здійсненням певних подій таких, як небезпека 
зміни прийнятих раніше правил щодо податкової та митної політики, політики цін тощо. Цей вид ризику є 
найбільш характерним для країн, які знаходяться в стадії глибоких інституційних змін, де економічна, 
соціальна та політична ситуація нестабільна, а законодавство в багатьох питаннях ще не сформувалося. 
Окремо слід виділяти, що джерелами політичного ризику в перехідні періоди суспільства від одної 
соціальної структури до іншої (вищий вищий, нижчий вищий, вищий середній, нижчий середній, вищий 
нижчий, нижчий нижчий класи) можуть бути: недостатній досвід регулювання соціальних відносин на 
основі нової правової бази на фоні процесів переділу власності; посилення впливу змін в міжнародному 
поділі праці, геополітичних, зовнішньополітичних процесах. 

В своїй діяльності держава перехідного періоду, її політична підсистема повинні здійснювати 
процеси розвитку виробництва, маркетингу, менеджменту. Їх завданням є адекватна реакція на можливості 
та загрози, що відкриваються. Втрати від політичного ризику можуть виникати у наступних ситуаціях: 

- неможливість здійснення господарської діяльності з причин революцій, озброєних конфліктів, 
акцій протесту, конфіскації товарів, введення ембарго, відмови новими власниками або новою 
адміністрацією виконувати взяті попередниками зобов’язання; 

- несприятливі для соціально-економічного розвитку країни, роботи підприємств, життєдіяльності 
населення зміни податкового законодавства та організація податкової системи, а також системи податкового 
обліку; 

- введення відстрочки (мораторію) на зовнішні платежі на конкретний термін, заборона або 
обмеження конверсії національної валюти в валюту платежу, що призводить до втрат в імпортно-
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експортних операціях тощо. 
Політичний ризик за факторами виникнення можна поділити на такі групи: 
а) ризик націоналізації (експропріація або примусовий викуп владою майна підприємства чи просто 

обмеження доступу інвесторів до управління активами), в т.ч. внаслідок незаконного захоплення окремих 
територій іншими країнами (наприклад АР Крим); 

б) ризик трансферту, пов’язаний з можливими обмеженнями на конвертування місцевої валюти 
(перевод національної валюти в іноземну – підприємство працює рентабельно, отримуючи прибуток в 
національній валюті, але не в змозі перевести її у валюту інвестора для того, щоб розрахуватися за 
зобов’язаннями тощо); 

в) ризик розриву контракту внаслідок дії владних структур країни, де знаходиться фірма-контрагент 
(можливість виникнення ситуації, коли контракт розривається з незалежних від партнера причин 
(наприклад, у зв’язку із змінами національного законодавства); при цьому не допомагають ні передбачені в 
угоді штрафні санкції, ні арбітраж; 

г) ризик військових дій та цивільних безпорядків (джерелом виникнення можуть бути політичні 
події, регіональні і етнічні суперечки, економічна ситуація та ін.).  

Сьогодення привнесло свої особливості у зв’язку з веденням гібридних війн (Ізраїль – Палестина, 
Україна – РФ тощо). Внаслідок чого економічна ситуація окремих країн (в т.ч. стабільність національної 
валюти, інвестиційна привабливість) значно залежить від політичних і економічних санкцій щодо окремих 
фізичних та юридичних осіб (підприємницьких структур). 

Політичний ризик за сферою дії умовно можна поділити на: 
- ризик країни (нестабільність внутрішньополітичної обстановки, що впливає на результати 

діяльності підприємств); 
- регіональний (нестабільність політичної ситуації в певному регіоні, зокрема, при втручанні в 

підприємницьку діяльність регіональних органів управління, або обмеження економічних свобод через 
військові дії); 

- міжнародний (пов’язаний із політичною нестабільністю між країнами світу або окремого регіону, 
часто він штучно створюється сильними розвинутими країнами у своїх інтересах (РФ, США, 
Великобританія, Японія, Ізраїль тощо). 

Детальне дослідження дефініції «політичний ризик» провела Подколзіна І.А [1].  
Деякі дослідники (С. Робок, С. Корбі, Дж. Саймон) виділяють макро- і мікроризик, залежно від 

рівня економічних суб’єктів, на яких він розповсюджується. Макроризик асоціюють з імовірністю 
несприятливих політичних обставин, які позначаються на всіх іноземних суб’єктах в країні розміщення. До 
мікроризиків відносять ризики, специфічні для галузі, фірми або, навіть, окремого проекту. Класифікацію 
політичних ризиків проводять на базі окремих подій, викликаних або діями правлячої структури в ході 
проведення певної державної політики, або силами, які знаходяться поза контролем влади. Ч. Кеннеді [2] 
запропонував поділ політичного ризику на екстремальний (будь-які події, джерело яких знаходиться поза 
існуючими легітимними структурами країни: тероризм, саботаж, військовий переворот, революція) та 
легально-владний (є продуктом політичного процесу і включає такі події, як демократичні вибори, які 
приводять до нової влади і змін в законодавстві, що торкається функціонування підприємств, умов праці, 
грошової політики тощо). 

Ч. Кеннеді виділяє чотири основних типи політичних систем: 1) авторитарна-традиційна (монархія 
або військова диктатура); 2) авторитарна-мобілізаційна (тоталітаризм); 3) ліберально-демократична 
(парламентська або президентська); 4) нова незалежна (колишні колонії).  

Найбільш стабільними він вважає другу і третю системи, відносно стабільною – першу, найменш 
стабільною – четверту. Як дуже нестабільна розглядається політична система у випадку, коли військові 
мають можливість і бажання змінити уряд. 

Наявність у недавньому минулому країни громадянської війни, революції, військових переворотів, 
що включаються до показника "остання внутрішня війна", вважається прецедентом для можливого 
вирішення майбутніх конфліктів. Легітимність правлячої еліти означає дотримання більшістю населення 
урядових розпоряджень. Поява протилежних тенденцій, а також високий ступінь державного насильства над 
громадянами (репресії) підсилюють імовірність політичної нестабільності. Прогресивні програми земельних 
реформ розглядаються як необхідні умови для стійкого переходу від переважно аграрного до 
індустріального суспільства тощо. 

У класифікації, запропонованої Дж. де ла Торре і Д. Некаром, виділяються внутрішні і зовнішні 
джерела політичних і економічних факторів ризику [3]. Такий розподіл достатньо умовний, оскільки 
фактори з різних груп можуть впливати один на одного. Аналіз внутрішніх економічних факторів дозволяє 
скласти загальну характеристику економічного розвитку країни і виділити найбільш уразливі області. 
Зовнішні економічні фактори визначають ступінь впливу зовнішніх обмежень на внутрішню економічну 
політику: високий ступінь залежності і значний розмір зовнішньої заборгованості підсилюють ризик 
втручання уряду в інвестиційну діяльність. Проблема оцінки внутрішніх соціально-політичних факторів 
полягає у значній її суб'єктивності. З іншого боку, за певних умов, зовнішня політична обстановка може 
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зіграти роль каталізатора політичної нестабільності в країні. 
Підсумовуючи необхідно зазначити, що аналіз політичного ризику має деяку специфіку. По-перше, 

політична традиція, недосконалість демократичних інститутів і переломний момент історичного розвитку 
обумовили значну роль особистісного фактора, якому необхідно приділяти додаткову увагу при оцінці 
політичного ризику. По-друге, істотним фактором невизначеності є наявність безлічі різнотипних політико-
територіальних утворень, що мають різний економічний потенціал, різнорідні по національному складу й 
опираються на різні історичні, політичні, культурні і релігійні традиції. Регіональні конфлікти здійснюють 
як прямий вплив на загальну політичну обстановку, так і непрямий вплив на ситуацію в інших регіонах, 
оскільки рішення регіональних проблем вимагає додаткових субсидій, що веде до росту дефіциту 
загальнодержавного бюджету, змінам у податковому законодавстві, скороченню соціальних витрат (а, отже, 
зростанню соціальної напруженості), збільшенню розміру державного боргу, коливанням відсоткових 
ставок і валютного курсу, тобто, погіршенню політичного й інвестиційного клімату в країні. Недостатнє 
врахування регіональної специфіки, мабуть, є основним недоліком існуючих закордонних методик при їхній 
екстраполяції на Україну. Для адекватного аналізу політичного ризику необхідне проведення докладних 
досліджень окремих регіонів (або груп регіонів), врахування відносного "частки" кожного регіону (групи), 
включення регіональних індикаторів у загальну схему оцінки ризику країни. 

Для того, щоб державне управління було ефективним, держава і його політична система повинні 
відповідати певним вимогам:  

1) мати стійку та здатну до конституційного саморозвитку політичну та економічну системи; 
2) цілеспрямовано формувати середній і малий бізнес, рівень доходів яких дозволяв би їм 

задовольняти не лише фізіологічні потреби громадян, але й їх потреби у безпеці, повазі та самовираженні; 
3) підтримувати чесну конкуренцію та реальну відповідальність як за державні управлінські 

рішення, так і діяльність на ринку; 
4) забезпечувати ефективне та швидке вирішення конфліктів, погодження рішень на основі закону; 
5) ефективно використовувати в інтересах всього суспільства податки, бюджетні засоби та засоби 

позабюджетних фондів, цим завойовувати довіру у громадян та іноземних інвесторів. 
Для зниження політичного ризику діяльності держави важливо знайти раціональне співвідношення 

функцій економічної мотивації та стимулювання, а також об’єднання суспільства на основі узгоджених 
цілей і інструментів їх досягнення при вирішенні соціальних проблем. Невирішені вчасно соціально-
економічні проблеми породжують конфлікти, які гальмують розвиток економіки та суспільства в цілому та 
призводять до економічних ризиків. 

Звернення до ризику як характеристиці-орієнтиру вибору рішень визначилось двома базовими 
принципами сучасності: турботою про безпеку в широкому розумінні (технічною, економічною, екологічною, 
політичною) і забезпечення стимулів одержання переваг (дохід, прибуток, виграш, благополуччя), коли 
свобода суб’єктів обмежена лише "правилами гри" (відношення власності і умови ринку). В результаті 
змінюються погляди на тенденції розвитку суспільства, його інтереси і оцінку досліджень. Багато міжнародних 
наукових конференцій і політичних форумів розглядають питання безпеки аж до глобальних масштабів. Це 
пов’язано зі зростаючою можливістю знищення цивілізації в результаті будь-якої катастрофи: ядерної (аварія 
на АЕС або інших об’єктах ядерної енергетики); екологічної (забруднення природного середовища, 
вичерпання і деградація природних ресурсів, катастрофи техногенного характеру); продовольчої (дефіцит 
продуктів харчування, погіршання їх якісно-корисних характеристик); демографічної (нерегульоване 
зростання населення, міграція, зміни здоров'я і спадкові мутації). 

У сучасних умовах, окрім вимог щодо підтримки еколого-економічної й еколого-соціальної 
стабільності, чільне місце посідає завдання забезпечення соціально-економічної безпеки та стійкого 
економічного розвитку. Стійкий розвиток – це концепція, ідеологія, реакція світової спільноти на кризові 
явища в біосфері, політиці, економіці. Концепція стійкого розвитку була висунута на конференції 
Організації Об’єднаних Націй, що відбулась у Ріо-де-Жанейро в 1992 (в подальшому було проведено ще 
декілька міжнародних конференцій у різних країнах світу). Документи і концепція цих конференцій 
відрізняються декількома принциповими рисами: 

- у центрі уваги вирішення глобальних проблем, що постали перед цивілізацією, постає людина, а 
не окрема організація, держава чи регіон; 

- основний напрямок розвитку концепції передбачає об'єднання людей різних країн, незалежно від 
політичних і релігійних поглядів, країн проживання, соціального статусу; 

- чітко можна прослідкувати прагнення втілення ідей концепції сталого розвитку у спільноти людей 
різних країн – від більш розвинутих до менш розвинутих (конференції було проведено у столицях 
Скандинавії, Центральної і Східної Європи); 

- концепція акцентує увагу на інтереси не лише нинішнього, а й майбутній поколінь тощо. 
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті досліджено питання кадрової безпеки підприємства як складової економічної безпеки підприємства. 

Обґрунтовано актуальність проблеми за сучасних умовах господарювання. Проаналізовано та узагальнено сутність 
характеристики понять «економічна безпека» та «кадрова безпека», визначено завдання кадрової безпеки, зовнішні та 
внутрішні загрози, що пов’язані з персоналом підприємства. Визначено особливості управління персоналом, що сприятимуть 
виконанню завдань кадрової безпеки. 

Ключові слова: кадрова безпека, економічна безпека підприємства, зовнішні загрози персоналу, внутрішні загрози 
персоналу, ризики, персонал підприємства. 
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PERSONNEL SAFETY AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY  

OF ENTERPRISE 
 
Questions of company personnel security in terms of economic security have been developed in the article. Actuality of 

this problem in the current economic conditions have been grounded. Personnel security is the subsystem of enterprise's economic 
security and one of major factors of safety of all spheres of it activity have been found out. Enterprise's personnel security is a 
continuous process of prevention of external and internal influences complex on enterprise's economic security by a decline or 
removal of various risks and threats, related to the personnel management, it professional and personal qualities, by social and 
labour relations, have been determined. Task of personnel security, external and internal threats, related to the enterprise's 
personnel have been defined. 

Keywords: personnel security, economic security, external threats personnel, personnel of internal threats, risks and 
threats personnel. 

 
Вступ. Одним з найактуальніших питань в умовах ринкової моделі управління соціальними і 

економічними процесами є управління підприємством з урахуванням економічної безпеки. Підприємства 
діють в жорстких ринкових умовах господарювання і на них впливають безліч різноманітних зовнішніх і 
внутрішніх факторів. За цих умов вони повинні швидко реагувати на різні загрози і ефективно протистояти 
їм. А ці обставини вимагають формування на кожному підприємстві системи ефективних заходів 
економічної безпеки. Проте, реальна економічна практика підприємств різної галузевої належності, різних 
форм власності і господарювання свідчить, що найбільшою загрозою, яку вони відчувають, є загроза з боку 
їх наявного працюючого персоналу. Це досить суттєвий чинник, який постійно треба мати на увазі, оскільки 
нагромадження ризиків в управлінні персоналом вкрай негативно впливає на погіршення загальної 
економічної безпеки підприємства. Неефективно проведена кадрова безпека може нанести підприємству не 
тільки певні фінансові, матеріальні та інші збитки, але призвести і до його повного банкрутства. 

Постановка завдання. Подальша ринкова трансформація національної економіки України показує, 
що жорстке конкурентне ринкове середовища зумовлює не тільки фінансові ризики підприємств. Кожне 
підприємство – це складна кібернетична система, де окрім управління фінансовими ресурсами, відбувається 
також управління матеріальними, трудовими, енергетичними, інформаційними та іншими видами ресурсів, 
які знаходяться в тісному зв’язку і взаємозалежності. Вони можуть як послабляти, так і підвищувати 
фінансові ризики. Разом з тим, незважаючи на важливість кожного з них, головна роль тут належить 
трудовому ресурсу. Це активний елемент виробництва, завдяки якому відбувається процес виробництва 
матеріальних благ. Саме тому питання забезпечення кадрової безпеки підприємства набувають все більшої 
актуальності і вимагають більш глибокого дослідження і всебічного вдосконалення. 

Результати дослідження. Результати проведеної наукової роботи свідчать, що проблема 
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економічної безпеки підприємства була та є предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених та провідних спеціалістів. Серед них можна відмітити таких, як І. Цигилик, Д. Ковалбов, Т. 
Сухорукова, В. Забродський, Н. Капустін, В.В. Шликов, М. Бендиков, С. Ілляшенко, Д. Шалагін, В. Шликов 
та інші. Проте дослідження змісту понятійно-категорійного апарату даного напрямку економічного 
дослідження показує, що єдиного уніфікованого визначення щодо трактування сутності поняття 
“економічна безпека підприємства” не існує. Водночас немає і більш-менш суттєвих відмінностей в його 
розумінні. У таблиці 1 наведено декілька найбільш типових тлумачень цього поняття, сформульованих 
різними авторами та в різний час. 

Вищенаведені трактування свідчать, що економічна безпека підприємства – це комплексне поняття, 
що включає в себе матеріальну, кадрову, інформаційну, юридичну, технічну, технологічну та фінансову 
безпеку. Можна зробити висновок, що за своєю суттю економічна безпека – це певний стан підприємства із 
притаманними йому ресурсами та його готовністю протистояти різноманітним зовнішнім і внутрішнім 
загрозам для забезпечення свого існування та успішного вирішення багатьох економічних, соціальних, 
технічних, виробничих та інших завдань. Разом із тим, необхідно відзначити, що економічна безпека 
підприємства тісно пов’язана з діяльністю персоналу як головного фактору виробництва. Це найпотужніший 
ресурс будь-якого підприємства, організації, фірми і суспільства в цілому. Саме він має безпрецедентний 
вплив на діяльність підприємства і саме від нього залежать масштаби і темпи його розвитку, і врешті-решт, 
кінцеві результати. Унікальність цього виду ресурсу викликає нагальну необхідність з’ясування сутності 
поняття “кадрова безпека підприємства”. Наукова цінність і прикладне значення цього поняття зумовило 
досить високий науковий інтерес до нього з боку багатьох провідних фахівців і відомих вчених. У різний 
час проблемою кадрової безпеки займалися такі науковці, як Митрофанов А., Логінова Н., Чаплигіна Ю., 
Калініченко Л.Л., Кібанов А.Я., Кириченко О.А., Лащенко О.Ю., Литовченко О.Ю., Назарова Г.О., Петров 
М. І., Подлужна Н.О., Шаваев А.Г. та інші. Дослідження наукових праць вищезазначених та інших вчених 
свідчить про розмаїття підходів до тлумачення суті цього поняття (табл. 2). 

 
Таблиця 1 

Трактування поняття «Економічна безпека підприємства» різними авторами 
Автор Визначення 
Цигилик І.І. [1] … – це такий стан ресурсів (капіталу, персоналу, інформації й технології, техніки й устаткування, прав) і 

можливості, за яких гарантується максимально ефективне їх використання для забезпечення стабільного 
функціонування й динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішніх і 
зовнішніх негативних впливів (погроз) 

Д. Ковальов і Т. Сухорукова 
[2] 

… – захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього середовища, а також 
здатність швидко усунути різноваріантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не 
позначаються негативно на його діяльності  

В. Забродський і Н. Капустін 
[3] 

як кількісна і якісна характеристика властивостей фірми, що відображає здатність «самовиживання» і 
розвитку в умовах виникнення зовнішньої і внутрішньої економічної загрози 

В.В. Шликов [4] …– стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних джерел 
небезпеки або економічних загроз 

М. Бендиков [5] …– захищеність його науково-технологічного, виробничого та кадрового потенціалу підприємства від 
прямих (активних) або непрямих (пасивних) економічних загроз та здатність його до відтворення. Аналіз і 
оцінка економічної безпеки, здійснюється через систему виробничих, фінансових та соціальних 
індикаторів 

С. Ілляшенко [6] …– стан ефективного використання його ресурсів та існуючих ринкових можливостей, що дають 
можливість господарюючим суб’єктам запобігати внутрішнім та зовнішнім загрозам, забезпечувати 
тривале виживання та сталий розвиток на ринку відповідно до обраної місії. Складові економічної 
безпеки: фінансова, ринкова, інтерфейсна, інтелектуальна, кадрова, технологічна, правова, екологічна, 
інформаційна та силова 

Шалагін Д. [7]  …– стан, у якому забезпечується мінімальний негативний вплив внутрішніх і зовнішніх загроз на 
діяльність та економічний результат підприємства  

  
Аналіз вищенаведених визначень зумовлює однозначний висновок, що кадрова безпека є 

підсистемою економічної безпеки підприємства та одним з найважливіших факторів безпеки усіх сфер його 
діяльності. Крім того, кадрова безпека водночас є і станом захищеності компанії від ризиків і загроз, 
пов’язаних із персоналом, і процесом запобігання негативних впливів на економічну безпеку підприємства, і 
діяльністю щодо створення умов для стабільного функціонування й розвитку підприємства, і сукупністю 
управлінських заходів, пов’язаних з ефективним формуванням та використанням кадрового потенціалу 
підприємства, і генеральним напрямом кадрової роботи тощо. Тобто кадрову безпеку підприємства слід 
розуміти і досліджувати у комбінаторному вигляді як інтеграцію всіх складових її елементів. Виходячи з 
цих позицій можемо сформувати таке визначення кадрової безпеки підприємства.  

Кадрова безпека підприємства – це безперервний процес запобігання комплексу зовнішніх і 
внутрішніх впливів на економічну безпеку підприємства шляхом зниження або усунення різноманітних 
ризиків і загроз, пов’язаних з управлінням персоналом, його професійними, діловими і особистими 
якостями, а також соціально-трудовими відносинами у цілому. 

До завдань кадрової безпеки можемо віднести визначення реальних потреб у робочій силі, форм її 
залучення й використання; забезпечення підприємства працівниками необхідної професії, кваліфікації тощо; 
усунення вакантних місць; безперервний розвиток персоналу; впровадження сучасних форм і систем оплати 
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праці; застосування ефективної мотивації персоналу; ліквідацію різноманітних збитків пов’язаних з 
трудовими суперечками; забезпечення високої лояльності персоналу; об’єктивну оцінку реального стану 
конкурентів; робота з кадровими агенціями, рекрутерськими компаніями; дослідження ринку праці в місті, 
районі, регіоні тощо; оцінка підприємства як роботодавця з боку працівника; планування професійної і 
ділової кар’єри; зниження плинності кадрів; досягнення високого освітнього рівня та компетентності 
керівників тощо. 

 
Таблиця 2 

Трактування поняття «кадрова безпека» різними авторами 
Автор Визначення 

Логінова Н 
 [8, с.219] 

…– це найбільш важлива складова економічної безпеки підприємства, яка має на меті виявлення, знешкодження, 
запобігання, відвернення та попередження загроз, небезпек і ризиків, які спрямовані на персонал та його 
інтелектуальний потенціал, і ті, які йдуть безпосередньо від нього, що повинно проявлятися в системі управління 
трудовими ресурсами та в кадровій політиці підприємства 

Чаплигіна Ю. [9] …– як складова безпеки підприємства що є кількісно-якісною характеристикою стану захищеності інтересів 
підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз і ризиків, пов’язаних з персоналом та використання його 
людського, інтелектуального і соціального капіталу  

Калініченко Л.Л.  
[10] 

…– це такий стан індивідуумів, колективу підприємства, його людського потенціалу та системи управління 
персоналом при якому забезпечується ефективне використання економічного потенціалу та розвиток підприємства 

Кібанов А.Я.  
[11]  

…– генеральний напрям кадрової роботи, сукупність принципів, методів спрямованих на збереження, зміцнення й 
розвиток кадрового потенціалу, на створення згуртованого колективу, здатного вчасно реагувати на постійно 
мінливі вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку організації 

Кириченко О.А. [12] …– правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: вирішення правових питань трудових 
відносин, підготовка нормативних документів, що їх регулюють, забезпечення необхідною інформацією всіх 
підрозділів управління персоналом 

Лащенко О.Ю. [13] …– це характеристика стану економічної системи, при якому відбувається ефективне функціонування всіх її 
функціональних складових, забезпечення захищеності та здатність протистоянь внутрішнім і зовнішнім впливам і 
загрозам пов’язаних з персоналом, змістовний та структурний аналіз, діагностика та прогнозування впливу 
діяльності персоналу на внутрішні та зовнішні показники вказаної економічної системи 

Литовченко О.Ю. 
[14] 

…– сукупність управлінських заходів, пов’язаних з ефективних формуванням та використанням кадрового 
потенціалу підприємства з метою забезпечення та підтримки економічної стійкості та результативності 
господарської діяльності підприємства 

Назарова Г.О. [15] …– це діяльність щодо створення умов для стабільного функціонування й розвитку компанії, за яких забезпечують 
гарантовану законодавством захищеність інтересів компанії та власників від ризиків і загроз, пов’язаних із 
персоналом 

Петров М. І. [16] …– це таке становище організації як соціальної спільності й індивіда в ній, за якого вплив на них із боку 
природного, економічного й соціального середовищ, а також внутрішнього середовища самої людини не здатні 
заподіяти шкоди 

Подлужна Н.О. [17] …– це процес запобігання негативних впливів на економічну безпеку підприємства за рахунок ризиків і загроз, 
пов’язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами 

Шаваев А.Г. [18] …– це стан захищеності суспільно-прогресивних інтересів організації з розвитку й удосконалення її людського 
капіталу, підтримки ефективної системи управління людськими ресурсами й мінімізації ризиків компанії, 
пов’язаних із її кадрової складовою  

 
Окрім вищезазначеного, служба управління персоналом підприємства повинна проводити постійну 

роботу з виявлення в колективі та своєчасного прийняття певних заходів до працівників, які належать, або 
потенційно можуть увійти до складу певних груп ризику, а також не допускати можливості їх прийому на 
роботу. До основних груп ризику відносяться члени різноманітних тоталітарних релігійних сект, наркомани, 
алкоголіки, люди, схильні до лудоманії, засновники та учасники фінансових пірамід, економічних авантюр, 
корупційних схем тощо. 

Одним з найбільш важливих напрямів роботи служби управління персоналом підприємства також 
повинні бути заходи, пов’язані з виключенням будь-яких передумов щодо появи так званих неблагонадійних 
працівників. Як динамічний процес, неблагонадійність постійно змінюється в часі під впливом 
різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників, що зумовлюють індивіда робити певні дії, які в оточуючому 
його соціокультурному середовищі розцінюються як порушення існуючих морально-етичних норм, 
традицій та загальноприйнятих правил поведінки. Неблагонадійний персонал є небезпечним з точки зору 
розголошення корпоративної таємниці й службової інформації.  

Проте, слід зазначити, що успішне виконання вищезазначених завдань, пов’язаних із забезпеченням 
кадрової безпеки підприємства, неможливе без впровадження ефективних кадрових технологій, включаючи 
різноманітні економічні інструменти і важелі, а саме: сучасні форми і системи оплати праці; швидку адаптацію 
до виробничого середовища; профілактику конфліктів; ефективне мотивування; повну і часткову компенсацію; 
ґрунтовну кадрову ротацію; маркетинг корпоративних цінностей; перспективну політику навчання, 
перенавчання, підвищення кваліфікації; планування набору, підбору, наймання та звільнення персоналу тощо.  

Забезпечення високого рівня кадрової безпеки підприємства вимагає від служби управління 
персоналом: 

1) здійснювати стратегічне і оперативне планування кадрової безпеки та організовувати його 
неухильне виконання; 

2) виконувати постійний моніторинг кадрової безпеки підприємства; 
3) робити аналіз і надавати звітні дані щодо стану кадрової безпеки за певні періоди часу; 
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4) у випадку відхилення параметрів запланованого показника від планових значень негайно 
повідомляти керівництво підприємства; 

5) інформувати керівництво підприємства про стан кадрової безпеки.  
Висновок. Таким чином, результати діяльності підприємства, надійність його економічної безпеки 

безпосередньо залежать від ефективності управління його кадровою безпекою, що являє собою процес 
адекватного запобігання різноманітним негативним явищам на безпеку підприємства шляхом усунення 
ризиків та загроз, що пов’язані з управління трудовим потенціалом та соціально-трудовими відносинами 
загалом. Кадрова безпека підприємства дає змогу підприємству досягати певного економічного розвитку 
шляхом використання професійних, ділових і особистих якостей працівників, їх досвіду, знань, навичок, 
вмінь, які, врешті-решт, й забезпечують економічну безпеку підприємства в цілому. 
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THE ECONOMIC RISKS OF THE OLYMPIC GAMES FOR THE HOST CITY 

 
The aim of this paper is to highlight the vulnerabilities of the Olympic Games for the host country. Based on 

macroeconomics data, such as debt of the host cities, paper is focused on dangerous variation of creating financial crisis in host 
city. We look into the advantages and disadvantages of the games, compare costs associated with other selected sport events and 
their impact on infrastructure and employment. It has been found out that the risk of organizational or operational failure is a linear 
function of the scale and scope of the Games, due to malicious actions or technological failure for example, as well a non-linear 
function of the complex interdependence of infrastructure and operations. As noted, the Olympics represent a vulnerable and high 
stress site for the practice of risk and crisis management, because of the reputational concerns of organizers and the IOC, the 
diagnosed decision-making biases of Olympic governance, and the constrained and prescribed timeline in the lead-up and running 
of the events. At the same time there is a paradoxical zero-tolerance of potential threats or risks, manifested in the rise of risk 
management in Olympic organization. 
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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ МІСТ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 
 
Метою статті є визначення впливу олімпійських ігор на економіку держави їх проведення. На основі різних 

макроекономічних показників окреслено можливі небезпечні варіації фінансової кризи міста-господаря олімпіади. Розглянуто 
переваги та недоліки проведення олімпійських ігор, виконано порівняння витрат на організацію олімпіади та інших 
спортивних змагань. Досліджено вплив проведення окремих спортивних заходів на інфраструктуру та зайнятість регіону. 

Ключові слова: вплив, олімпійські ігри, криза. 
 
Introduction. The Olympic Games represent a special case for exploring vulnerabilities that can lead to the 

sort of mega-crises defined at the outset of this volume. As the world’s largest sporting event, with the five Olympic 
rings the most recognized symbol in the world – exceeding even mega-brands such as McDonalds’ or Coca-Cola,1 
this mega-event offers a range of lessons for risk and crisis management in circumstances when the stakes are high 
[11]. 

The modern Olympics and Paralympics involve a complex and diverse set of governing arrangements: 
consisting of state and non-state organizations with international, national or metropolitan jurisdictions. Aside from 
the danger that different sorts of crises might develop as a consequence of direct attacks, natural disasters or 
operational failures during staging of the events, the Olympics also impose a long-term strain on decision-making 
processes through the bidding, preparation, operation and legacy stages. While the Olympics fits the description of 
all mega-events, it exhibits specific characteristics that entail unique risks and vulnerabilities for decision-makers. 
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This is a global event that is subject to potential threats, vulnerabilities or disruptions in a number of forms, 
concentrated at the main Olympic site over a short period of competition. Since revival of the modern Games in 
1896 by Pierre de Coubertin, the Olympics and Olympic movement have experienced crises of a financial, security, 
sporting, reputational and diplomatic nature, amongst other things. Some of these crises threatened its very survival 
[9]. 

Due to the increasing influence of the Olympic Games and the attention it receives worldwide, a number of 
countries derive pride and prestige from hosting this event and regard it as a showcase to the world or an opportunity 
to achieve certain objectives. Regardless of a country’s specific objectives, the competition to win the bid for 
hosting the Olympic Games has become more intense, especially since the commercial success of the 1984 Los 
Angeles Olympic Games. Not only the competition, but also the scale, complexity, and cost to host the Olympic 
Games have grown, thus creating some concerns for taxpayers as well as for bidders, who should carefully consider 
the rewards and risks in pursuing this Olympic dream. Take the 1992 Barcelona Olympic Games, for example; it 
cost the host city and country over US $10 million to bid and US $10.7 billion to host [2], and such costs exceed the 
annual gross domestic product (GDP) of some nations (e.g., The Bahamas). 

Macroeconomics impacts. The present study focuses on economic sustainable development. The rationale 
behind this approach is that macroeconomic objectives and impacts should still be the major concerns for most host 
countries. “It is the economic value accruing to the host that is commonly used as the basis for gathering public 
backing for such events” [7]. In fact, prior studies have addressed the impact of mega events on economic issues 
using ex ante forecasts or ex post examinations. The latter approach may be more useful in “providing a filter 
through which the promises made by event boosters can be strained” - and in examining “a local economy for 
evidence of the net impact of professional sports” [3], but the amount of such literature is much smaller [3]. To fill 
the gap, this study focuses on the economic impact of both the summer and winter Olympic Games on host countries 
by using a quantitative, ex post approach.  

The financial impact may narrowly refer to the impact on the budgetary or financial balance of the 
organizing committees of the Olympic Games; however, the economic impact may refer more broadly to the impact 
on the general economy of a host country (Pricewaterhouse Coopers, 2004). Hence, the current study examines 
possible economic objectives, such as boosting GDP performance, reducing unemployment, and attracting 
investment. 

Host countries regard the reduction in unemployment as an expected benefit of hosting the Olympic 
Games. For example, the increase in the number of tourists and the opening of new facilities (e.g., hotels, sport 
venues) create jobs and thus reduce unemployment. Prior studies on the 1996 summer Olympic Games show a 
positive correlation between hosting the Olympic Games and employment (Hotchkiss et al., 2003). However, few 
studies have longitudinally tested the impact on employment opportunities on an entire country, which may receive 
less benefit than the hosting city, and done so using a selection of both summer and winter Olympic Games. Further 
testing is needed to ascertain whether hosting the Olympic Games may impact employment opportunities. 

A successful major event creates confidence in the city and favours subsequent investment (Metropolis, 
2002, as cited in Furrer, 2002). Other than direct investment in the events and their related infrastructure (e.g., 
transportation and housing), hosting the Olympic Games can be regarded as an attempt to attract international 
investment or to establish new trade relationships in macroeconomic terms. However, few studies have tested 
investment in a longitudinal manner using a selection of both the summer and winter Olympic Games. Further 
testing is still needed to determine whether hosting the Olympic Games may impact investment. 

Although there is longstanding debate over what constitutes a mega-event (also known as a hallmark 
event), [5] this paper adopts Roche’s definition that these are “short-term events with long-term consequences for 
the cities that stage them … associated with the creation of infrastructure and event facilities often carrying long-
term debts and always requiring long term use programming” [8].The exceptional scale and scope of such mega-
events often requires construction of new infrastructure and facilities (i.e. mega-projects) and escalation of normal 
levels of public and private sector operations such as air and rail transport services, policing and emergency 
services. This commitment to both infrastructure and operations distinguishes them even from one-off sports events 
such as national horseracing events, formula one races or domestic football cup finals. As such, mega-events entail 
interruption to daily services, either as public transport becomes spectator-dominated (squeezing out commuters), 
roads are closed, or as police and emergency services are diverted to the event [11]. 

Bids’ under-attention to inadequacies [4] is therefore a potential source of future crises. In the run-up to the 
1976 Olympics, Montréal Mayor Jean Drapeau declared that “…The Olympics can no more have a deficit than a 
man can have a baby” [10]. The city government proceeded to incur a budget deficit of more than $1 billion that was 
only paid off in November 2006. Financial crises of some sort are not uncommon at Olympics. There are numerous 
examples in recent times: the final public sector contribution to Sydney 2000 turned out to be six times more than 
the original bid [13] the total cost of Athens 2004 escalated from £3.2bn to £6.3bn,(Houses of Commons Library 
Research Paper, 2005)capital expenditure for Vancouver 2010 increased from $470m to $580m while its security 
costs spiralled from $175m to $900m,19 and the predicted cost of London 2012 has, to date, increased from £2.4bn 
to £9.35bn [14]. These financial difficulties emerged despite organizer’s attempts at technical forecasting and 
control of expenditure [12]. In the 1970s, the IOC itself reached a crisis point that threatened the future of the 
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Games, leading to modernisation of Olympic financing – in particular its sponsorship and 11 broadcasting contracts 
[9]. 

Summary. Is it worth hosting mega events such as the Olympic Games? The answers to this research 
question may involve both strategic and economic perspectives. 

The risk of organizational or operational failure is a linear function of the scale and scope of the Games, 
due to malicious actions or technological failure for example, as well a non-linear function of the complex 
interdependence of infrastructure and operations. As noted, the Olympics represent a vulnerable and high stress site 
for the practice of risk and crisis management, because of the reputational concerns of organizers and the IOC, the 
diagnosed decision-making biases of Olympic governance, and the constrained and prescribed timeline in the lead-
up and running of the events. At the same time there is a paradoxical zero-tolerance of potential threats or risks, 
manifested in the rise of risk management in Olympic organization [15]. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ В ПЕРІОД 

ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН 
 
У статті охарактеризовано значення логістики в діяльності підприємства в період інноваційних змін, наведені 

можливі ризики в логістичних системах, описаний напрям їх дослідження і рекомендації щодо створення системи управління 
логістичними ризиками на підприємстві. 
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RISK MANAGEMENT IN LOGISTICS SYSTEMS DURING INNOVATIVE CHANGES 
 

Theoretical and methodological problems in relation to the management of logistic risk of enterprise which develops 
innovative have been examined in the article. Administrative decisions in logistic are accepted in situations to which inherent: 
vagueness and chance of risky activity's results; conflict; counteraction; multi-variant approach of decisions; when not all alternative 
variants of decisions are in an identical degree favourable simultaneously, have been defined. The use of logistic is offered not only 
understanding it as a supply or sale, but far wider, as a management flow processes, meaning financial logistic of commodities, 
services, informative logistic, financial. In particular for advancement of innovations taking into account the use of functional cycles 
of logistic different levels of risks and charges of resources in accordance with the different degree of newness of innovation. 

Keywords: innovation, logistics, risk, effectiveness. 
 
Постановка проблеми. Логістичний підхід до управління економікою і транспортно-логістичними 

системами за останнє десятиліття докорінно змінився. Логістика і модель ланцюгів постачання стали 
високорозвиненими сферами індустрії, включаючи сферу виробництва і доставки продукції. Це стало 
можливим завдяки появі та розвитку нових господарських відносин, які виникли між виробниками, 
постачальниками і споживачами наукомісткої продукції зі спільного управління процесами поставок 
ресурсів на базі застосування новітніх інформаційних технологій. 

Економічна діяльність та підприємництво завжди обтяжені ризиком. Навіть повна бездіяльність в 
економіці та бізнесі обтяжена ризиком невикористаних можливостей. Сьогоднішня економічна ситуація 
робить проблему управління ризиками особливо актуальною для менеджменту будь-якого підприємства, 
оскільки підприємства стикаються з величезною кількістю негативних чинників, які впливають на кінцевий 
результат їхньої діяльності – обсяг прибутку: нестабільність постачання, несвоєчасні та неповні платежі 
споживачів, складнощі із залученням кредитних ресурсів тощо [1]. 

Аналіз останніх публікацій. Різні теоретичні та практичні аспекти проблеми управління ризиками 
у логістиці досліджують у своїх роботах такі вітчизняні та зарубіжні автори, як: О. В. Балуєва, Г. Л. 
Бродецький, Дж. Вогінз, В. М. Гончаров, Д. А. Гусєв, Є. А. Єлін, Є. В. Єнченко, Н. О. Кондратенко, 
М. Корецький, Р. Р. Ларіна, О. О. Лобашов, І. В. Моргачов, О. А. Овєчкіна, М. В. Ровенських, Н. Г. 
Плетнева, Г. Фухста інші [2 – 7]. Незважаючи на досить значну кількість робіт наукового та практичного 
спрямування залишається ще низка недостатньо досліджених моментів. Зокрема, мало уваги приділяється 
аналізу, оцінюванню, управлінню та моделюванню ризиків у логістиці. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність проблеми управління ризиками в цей час не викликає 
сумнівів. Ризик перетворюється в невід'ємний елемент соціально-економічних відносин і стає органічною 
частиною стратегії й тактики соціально-економічної політики різних підприємств. Такі ризики специфічні 
для кожної функціональної підсистеми (рис. 1). 

Ризик у кожній підсистемі пояснюється як суб'єктивними, так і об'єктивними причинами. Наприклад, 
зупинка конвеєра може відбутися внаслідок виходу з ладу його окремих частин (відсутність системи планово-
запобіжного ремонту) або відключення електроенергії. Наднормативні запаси готової продукції виникають 
через неповне або неправильного вивчення попиту, а також з появою на ринку аналогів. На перший погляд 
здається, що об'єктивні фактори непереборні. Однак у деяких випадках можливе їх превентивне усунення.  

Зниження ризику логістичних систем можливе за наявності добре розвинутої інфраструктури. При 
цьому поняття «логістична інфраструктура» може трактуватися по-різному. З погляду об'єктів, що 
включаються, логістична інфраструктура, зокрема її ядро – виробнича інфраструктура – іноді 
ототожнюється з логістикою [8]. З точки зору економіки, логістична інфраструктура є діяльністю з 
обслуговування процесу руху товарів [9]. 

Для прийняття оптимальних управлінських рішень, важливо правильно оцінювати можливі ризики. 
Очевидно, що вони будуть різними для принципово нового товару і такого, що модернізується, причому 
здебільшого вони пов’язані з неприйняттям інновації ринком і це спричинить втрату ресурсів, які пішли на її 
розробку (табл.1). 
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Ризики логістичної системи

Постачання Виробництво Збут Транспортування Складування 

Зупинка 
виробництва 

Несвоєчасна 
поставка 
ресурсів 

Постачання неякісних 
та/або некомплектних 

ресурсів 

Псування та 
крадіжки 

Порушення 
технології 
виробництва

Виникнення 
надлишкових 
запасів готової 
продукції

Відсутність 
необхідних 
транспортних 

засобів

 
 

Рис. 1. Ризики в логістичних підсистемах 
 

Таблиця 1 
Рівень ризиків та витрат ресурсів за різного ступеня новизни інновації 

Рівень новизни 
інновації 

Сутність інноваційних перетворень 
Витрати 
ресурсів 

Ризики 
неприйняття 
інновації 

Неглибока, 
модернізація 

Незначні зміни схеми і (або) конструкції виробу, що 
зумовлюють настільки ж незначні зміни його 
параметрів або характеристик, хоча і цілком 
достатніх для винесення їх в якості поліпшень в 
ринковому просуванні продукту 

Мінімальні 
Мінімальні, 
результат 

передбачуваний 

Середня 
модернізація 

Більш значні зміни схеми або конструкції, які 
зумовлюють суттєві зміни параметрів або 
характеристик виробу 

Значні 
Малі, результат 
передбачуваний 

Глибока 
модернізація 

Принципові зміни схеми або конструкції виробу, що 
призводять до настільки ж значних змін 
характеристик виробу, тобто фактично до отримання 
виробів із новими характеристиками, але зі 
збереженням принципових особливостей вихідної 
схеми або конструкції 

Повний цикл 
НДДКР, 

великі затрати 

Значні, результат 
частково 

передбачуваний 

Створення 
нового виробу 

Створення виробу з новими характеристиками 
(параметрами), новою конструкцією, схемою і (або) 
новою технологією виготовлення всього виробу або 
його складових 

Великі як і 
неповоротні 

втрати 

Великі, результат 
не передбачуваний 

Створення 
піонерного 
виробу 

Створення принципово нового, оригінального 
виробу, що не має аналогів, на рівні світової новизни 

Великі, як і 
неповоротні 

втрати 

Великі, результат 
малоймовірний 

  
З точки зору класичного підходу до теорії ризику, ставлення до нього складається із суб'єктивного 

поняття особи, що приймає рішення (далі ОПР) щодо наявного «балансу» у комбінації можливих випадкових 
значень для доходів і втрат, що супроводжують у розглянутій альтернативі. Кожна альтернатива 
характеризується двома значимими для ОПР показниками: очікуваний дохід, можливий ризик. Відповідно до 
теорії ризику ОПР може виразити своє відношення до ризику як обережне, схильне до ризику й нейтральне. 
При цьому мається на увазі, що схильність до ризику означає, що ОПР розраховує на таку величину 
сприятливого відхилення доходу, яка б компенсувала, можливо, і не цілком достатній очікуваний дохід. 
Обережність до ризику означає, що ОПР вимагає таку величину очікуваного доходу, яка б могла компенсувати 
відповідний ризик (у форматі можливого негативного відхилення кінцевого економічного результату). Під час 
нейтрального ставлення до ризику ОПР орієнтується тільки на середній очікуваний кінцевий економічний 
результат. При цьому та сама альтернатива може не влаштовувати схильного до ризику ОПР через недостатній 
дохід і в той же час не влаштовувати обережного до ризику ОПР через неприпустимий ризик. Порівняння 
альтернатив можливо тільки в разі заданого ставлення до ризику, яке повинно бути формалізоване так, щоб 
можна було однозначно вибирати (з набору альтернатив) найкращу для конкретної ОПР. 

За класичного підході до ризику кожна альтернатива може бути представлена як випадкова 
величина у форматі кінцевого економічного результату (у грошовім еквіваленті), яка характеризується 
двома параметрами: 

• математичним сподіванням (m); 
• середньоквадратичним відхиленням (σ) [10]. 
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Математичне сподівання оцінює середній очікуваний дохід альтернативи, а середньоквадратичне 
відхилення показує, наскільки, у середньому, кінцевий економічний результат може відхилитися в більшу 
або меншу сторону від своєї середньої очікуваної величини. За класичного підходу до ризику, величина 
середньоквадратичного відхилення очікуваного доходу альтернативи приймається як ступінь її ризику. 

Таким чином, кожній альтернативі ставиться у відповідність двомірний вектор (σ;m). Тим самим 
порівняння альтернатив зводиться до порівняння відповідних векторів із заданим відношенням ОПР до 
ризику. Воно може бути формалізоване на основі деякої функції. При цьому зазначену функцію вводять 
таким чином, щоб критерій вибору мав наступну структуру:  
 (σ;m)max. (1) 

Математичне сподівання кінцевого економічного результату розглянутої альтернативи 
сприймається завжди однозначно: чим більше значення показника, тим він краще для ОПР за будь-якого 
відношення до ризику. Зокрема, із нейтральним відношенням до ризику такий показник виступає як єдиний 
значущий для ОПР параметр: значення параметра σ не впливає на результат порівняння альтернатив. 
Сприйняття ж середньоквадратичного відхилення як ступеню ризику різне для обережного до ризику й для 
схильного до ризику. Обережність до ризику виражається в тому, що чим менша величина 
середньоквадратичного відхилення доходу альтернативи, тим це краще для ОПР. Зазначена обставина 
обумовлюється прагненням ОПР вибирати альтернативу з найменшим можливим відхиленням величини 
кінцевого результату й забезпечити найбільш надійний дохід з можливих, із заданим середнім очікуваним 
значенням. Схильність ризику виражається в тому, що чим більша величина середньоквадратичного 
відхилення (σ) доходу альтернативи (при заданому m), тим це краще для ОПР. Це пояснюється прагненням 
зберегти шанс одержання найбільшого доходу з можливих, оскільки більша величина 
середньоквадратичного відхилення доходу альтернативи сприймається як можливість відхилення, скоріше, 
у сприятливу сторону.  

З урахуванням зазначених особливостей сприйняття ризику як середньоквадратичного відхилення 
доходу альтернативи, відношення ОПР до ризику характеризується функцією вибору f(σ;m), яка в 
найпростішому випадку може бути формалізована у такий спосіб: 

•  fn(σ;m) = m – для нейтральних до ризику ОПР; 
•  fо(σ;m) = m – kо·σ

2 – для обережних до ризику ОПР; 
•  fс(σ;m) = m + kс·σ

2 – для схильних до ризику ОПР. 
де kо – коефіцієнт індивідуальної обережності ОПР до ризику; 
kс – коефіцієнт індивідуальної схильності ОПР до ризику; 
Відповідно, під час нейтрального ставлення до ризику значення функції вибору збігається з 

математичним сподіванням доходу альтернативи. Для обережної до ризику ОПР у функції вибору враховано 
сприйняття можливого ризику відхилення кінцевого економічного результату як небажаної й негативної 
події. При цьому дисперсія очікуваного кінцевого результату множиться на коефіцієнт (kо), який 
характеризує ступінь такого обережного відношення до ризику для конкретної ОПР. Для схильної до ризику 
ОПР у функції вибору враховано сприйняття можливого ризику відхилення (σ) кінцевого економічного 
результату як бажаної й позитивної події (для відхилення в потрібну сприятливу сторону). При цьому 
дисперсія очікуваного кінцевого результату множиться на відповідний коефіцієнт (kс), який характеризує 
індивідуальну схильність до ризику ОПР.  

Для обережної до ризику ОПР визначення коефіцієнта індивідуальної обережності, що конкретизує 
у форматі зазначених функцій вибору відношення до ризику, можна реалізувати в такий спосіб. Досить 
вказати дві такі різні альтернативи, які ОПР вважає еквівалентними з погляду співвідношення доходів і 
втрат. Допустимо, ОПР вважає еквівалентними альтернативи: 

• А1 з параметрами (σ1;m1); 
• А2 з параметрами (σ2;m2).  
Такі альтернативи (оскільки для ОПР вони еквівалентні) будуть мати рівні значення відповідних 

функцій вибору (2): 
 fо(σ1;m1) = fо(σ2;m2). (2) 

Дана рівність ілюструє, що підставивши параметри першої і другої альтернативи в ту саму функцію 
вибору, ми одержимо те саме деяке значення. Рівність значень функцій вибору від різних альтернатив і 
свідчить про їх формальну еквівалентність.  

Знаючи вигляд функції вибору з обережним відношенням до ризику й значення параметрів 
розглянутих альтернатив (σ1;m1) і (σ2;m2), одержимо рівняння з одним невідомим – коефіцієнтом 
індивідуальної обережності до ризику даної ОПР. Стосовно розглянутої ситуації завдання функції вибору 
маємо рівність (3): 
 m1 – ks·σ12 = m2 – ks·σ22 (3) 

Вирішуючи це рівняння щодо невідомого kо, одержуємо значення коефіцієнта, що цікавить нас. 
Такий коефіцієнт відображає індивідуальне відношення ОПР до ризику (4):  
 kо= (m2 – m1) / (σ22 – σ12). (4) 

Для схильних до ризику ОПР відповідний коефіцієнт індивідуальної схильності до ризику (kс) легко 
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знайти аналогічно (за еквівалентними для нього альтернативами А1 і А2) (5): 
 kс = (m2 – m1) / (σ12 – σ22). (5) 

Визначення таких коефіцієнтів для обережних до ризику, і для схильних до ризику ОПР (на основі 
двох альтернатив самої ОПР, у якості еквівалентних з погляду співвідношення можливих доходів і втрат) 
дозволяє формалізувати функцію вибору. Така функція, що відображає конкретизоване відношення ОПР до 
ризику, дозволяє вибрати найкращу альтернативу.  

Для зниження ймовірності ризику доцільно проводити комерційну експертизу кожного 
інноваційного заходу. На інновації розповсюджується вимога конкурентоспроможності, більш того, 
інновації є інструмент конкурентоспроможності. Метою комерційної експертизи є встановлення рівня 
конкурентоспроможності, а тому саме інновації слід піддавати комерційній експертизі.  

Висновки. Використання функціональних циклів логістики для просування новацій викликає 
необхідність внесення доповнень у класифікацію логістики, розуміючи її не тільки як постачання або збут, а 
набагато ширше, як управління потоковими процесами, маючи на увазі матеріальну логістику товарів, 
послуг, інформаційну логістику, фінансову. Разом з тим виникають і логістичні ризики. Актуальність 
проблеми управління логістичними ризиками в цей час не викликає сумнівів. Ризик перетворюється в 
невід'ємний елемент соціально-економічних відносин і стає органічною частиною стратегії й тактики 
соціально-економічної політики різних підприємств. 

 
Література 

 

1.Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський., Г. 
І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с. 

2. Korecký M. Risk management in logistics. Carpathian Logistics Congress 7. 9.11.2012, Jeseník, Czech 
Republic, EU. URL: http://konsys2. tanger.cz/files/proceedings/09/reports/837.pdf 

3. Fuchs H., Wohinz J. W. Risk management in logistics systems. Advancesin Production Engineering & 
Management. 2009. Volume 4. Number 4. P. 233–242. URL: http://maja.uni-mb.si/files/APEM/APEM4-4_233-
242.pdf 

4. Управління ризиками в логістиці : [навч. посібн.] / [ В. М. Гончаров, Р. Р. Ларіна, О. В. Балуєва та 
ін.] ; за заг. ред. В. М. Гончарова. – Львів : «Магнолія 2006», 2013. – 253 с. 

5. Бродецкий Г. Л. Управление рисками в логистике : учеб. посособие для студ. учреждений высш. 
проф. образования / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев, Е. А. Елин. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 
192 с. 

6. Єнченко Є. В. Моделювання і управління системними ризиками в логістиці : дис. ... кандидата 
екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Є. В. Єнченко. – К., 2006. – 229 с. 

7. Ровенских М. В. Управление рисками логистической системы промышленного предприятия : дис. 
… кандидата экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: логистика» / М. В. 
Ровенских. – Санкт-Петербург, 2008. – 261 с. 

81.Гаджинский А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. – 19-е изд. – М. : Издательско-
торговая корпорация ”Дашков и Ко*”, 2010. – 484 с. 

92.Миротин Л. Б. Основы логистики : учеб. пособие / Л .Б. Миротина, В. И. Сергеева. – М. : 
ИНФРА-М, 2000. – 200 с. 

10.Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике / Г.Л. Бродецкий, Д.А. Гусев, Е.А. Елин. – М. : 
ACADEMIA, 2010. 

 
References 

 

1.Vitlins'kyy V. V., Velykoivanenko H. I. Ryzykolohiya v ekonomitsi ta pidpryyemnytstvi: monohrafiya. K.: KNEU, 2004. 480 s. 
2. Korecký M. Risk management in logistics. Carpathian Logistics Congress 7. 9.11.2012, Jeseník, Czech Republic, EU. URL: 

http://konsys2. tanger.cz/files/proceedings/09/reports/837.pdf 
3. Fuchs H., Wohinz J.W. Risk management in logistics systems. Advancesin Production Engineering & Management. 2009. Volume 

4. Number 4. P. 233–242. URL: http://maja.uni-mb.si/files/APEM/APEM4-4_233-242.pdf 
4. Honcharov V. M., Larina R. R., Baluyeva O. V. ta in. Upravlinnya ryzykamy v lohistytsi: navch. posibn. za zah. red. V. M. 

Honcharova. L'viv: «Mahnoliya 2006», 2013. 253 s. 
5. Brodetskyy H. L., Husev D. A., Elyn E. A. Upravlenye ryskamy v lohystyke: ucheb. pososobye dlya stud. uchrezhdenyy vyssh. 

prof. Obrazovanyya. M.: Yzdatel'skyy tsentr «Akademyya», 2010. 192 s. 
6. Yenchenko Ye. V. Modelyuvannya i upravlinnya systemnymy ryzykamy v lohistytsi: dys. ... kandydata ekon. nauk: 08.03.02 

«Ekonomiko-matematychne modelyuvannya». K., 2006. 229 s. 
7. Rovenskykh M. V. Upravlenye ryskamy lohystycheskoy systemy promyshlennoho predpryyatyya: dys. … kandydata ekon. nauk: 

08.00.05 «Ekonomyka y upravlenye narodnыm khozyaystvom: lohystyka». Sankt-Peterburh, 2008. 261 s. 
8.Hadzhynskyy A. M. Lohystyka: Uchebnyk. 19-e yzd. M.: Yzdatel'sko-torhovaya korporatsyya: ”Dashkov y Ko*”, 2010. 484 s. 
9.Myrotyn L. B., Serheeva V. Y. Osnovy lohystyky: Ucheb. Posobye. M.: YNFRA-M, 2000. 200 s. 
10. Brodetskyy H.L., Husev D.A., Elyn E.A. Upravlenye ryskamy v lohystyke. M.: ACADEMIA, 2010. 

 
Надійшла 03.04.2015; рецензент: д. е. н. Ведерніков М. Д. 

 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

241

УДК 338.242 
Е. В. КОРНИЕВСКАЯ 

Негосударственное учреждение-организация высшего и послевузовского профессионального образования  
«Тираспольский межрегиональный университет», Молдавия 

 
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Статья посвящена одной из ключевых проблем деятельности предприятия, функционирующего в условиях 

нестабильности, – проблеме обеспечения экономической безопасности и ее оценки; рассматривается экономическая 
безопасность предприятия с институциональной и функциональной точек зрения; анализируется система качественных и 
количественных показателей, позволяющих оценить экономическую безопасность современного предприятия и разработать 
механизм обеспечения эффективности его функционирования в нестабильных условиях хозяйствования. 
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PROBLEMS OF THE ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE MODERN 

ENTERPRISE 
 
Article focuses on one of the key problems of the company, operating in conditions of instability - the problem of 

economic security and its evaluation; discusses the economic security of the enterprise with the institutional and functional point of 
view; analyzes the system of qualitative and quantitative indicators to assess the economic security of the modern enterprise, and 
develop a mechanism to ensure the effectiveness of its operation in unstable economic conditions. Evaluation and ranking of 
economic entities in terms of economic security necessary for the development of public policies in support of individual businesses, 
priority sectors, as well as the financial recovery of the economy as a whole. 
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Предпринимательская и управленческая деятельность всегда связана с экономическим риском и 

нестабильностью условий функционирования хозяйствующих субъектов. При таких параметрах среды 
функционирования особенно актуальными становится решение вопросов экономической безопасности 
предприятий. В современной науке экономическая безопасность представляет собой защиту различных 
интересов предприятия от внешних и внутренних угроз. 

Цель исследования состоит в анализе существующих научных положений и разработок, 
касающихся экономической безопасности предприятия, их углублении, систематизации и применении в 
отечественных условиях хозяйствования. Данная тематика является достаточной новой для экономики 
постсоветского пространства, нами изучены труды Ф. И. Евдокимова, А. А. Кравцова, Е. А. Олейникова, 
В.В. Шлыкова, А. Г. Шаваева и др. 

Экономическую безопасность современного предприятия характеризуют различные качественные и 
количественные показатели, важнейшим среди которых является показатель уровня экономической 
безопасности. Уровень экономической безопасности предприятия — это оценка эффективности 
использования ресурсов предприятия при имеющемся уровне финансового и предпринимательского риска. 
С целью достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности предприятие должно следить 
за обеспечением максимальной безопасности основных направлений своей деятельности. Основные 
направления деятельности предприятия можно представить с функциональной и институциональной точки 
зрения. К функциональным компонентам экономической безопасности предприятия относят: 

- финансово-экономический;  
- интеллектуальный и кадровый;  
- технико-технологический; 
- политико-правовой;  
- экологический;  
- социальный; 
- информационный [1]. 
С институциональной точки зрения экономическая безопасность рассматривается через призму 

субъектов, ее обеспечивающих. На уровне малых предприятий обеспечением экономической безопасности 
занимаются, как правило, директор и специалист по финансам. На средних предприятий в системе 
управления предприятием уже выделяется один или несколько человек, которые выполняют роль службы 
безопасности (кадровые проверки, защита информации, проведения расследований, решение проблем с 
должниками). Со временем, при том, как растут прибыли и размеры предприятия, служба безопасности 
выделяется в самостоятельную единицу, количество ее сотрудников возрастает до нескольких десятков, она 
имеет в своем составе несколько отдельных подразделений, которые полноценно выполняют функции 
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экономической разведки, защиты информации, мониторинг, прогнозирование и моделирование 
экономического состояния, проводится разработка стратегии и оптимизация управления (антикризисное 
управление).  

Кроме того, экономическую безопасность предприятия необходимо рассматривать в двух 
плоскостях: внутренней и внешней. 

Частные предприниматели и малые предприятия рассматривают экономическую безопасность 
только лишь с точки зрения обеспечения внутренней безопасности. Предприятия, которые достигли уровня 
средних, имеют в своем составе много наемных рабочих, поэтому обеспечение безопасности требует 
выполнения определенных действий по кадровому отбору, проверке персонала, защите информации, 
создания подразделения ответственного за техническую защиту информации и в наиболее успешных 
компаниях – информационно-аналитических групп. 

Уровень внешней и внутренней безопасности у них почти равный, поэтому внутренняя 
безопасность, как правило, получает новое задание обеспечивать личную безопасность владельцев и 
руководителей предприятия. Большие предприятия, которые внутреннюю безопасность рассматривают в 
срезе лояльности кадров, обеспечения защиты и сохранения информации создают подразделения 
контрразведки (задача обеспечение кадровой, технологической и информационной безопасности), охраны и 
физической безопасности (телохранители), но максимум внимания уделяют внешней безопасности, создавая 
подразделения экономической разведки, отдельные подразделения моделирования и прогнозирования 
ситуации. Имея в своем составе реально действующие структуры разведки, моделирования и 
прогнозирования ситуации большие предприятия могут сами влиять и создавать для работы более выгодные 
внешние условия, проводить собственную политику, эффективно обеспечивая свою экономическую 
безопасность [2]. 

Однако, современные условия хозяйствования предъявляют все более жесткие требования к 
обеспечению экономической безопасности предприятия. В первую очередь это связано с условиями 
функционирования современных предприятий, которые определяются как нестабильные. Изменчивость 
(нестабильность) можно определить как систематическое изменение условий хозяйствования, которое 
приводит к появлению и внедрению новых условий управления и производства, распределения и обмена, и, 
в результате, к изменению эффективности функционирования субъектов хозяйствования [3, с. 30]. Как 
следствие, в подобных нестабильных условиях хозяйствования возникает проблема оценки экономической 
безопасности предприятия. По нашему мнению, оценку экономической безопасности современного 
предприятия можно представить в виде совокупности качественных или количественных показателей-
индикаторов. Экономическая безопасность, хотя и может считаться интуитивно понимаемой категорией, 
количественное выражение для неё пока что не найдено. Определённые шаги в этом направлении сделаны в 
работе [4], авторы которой предлагают рассчитывать показатель уровня экономической безопасности на 
основе экспертных оценок. Оценка уровня экономической безопасности является отправным пунктом 
стратегического планирования, показателем инвестиционной привлекательности и надёжности 
предприятия, характеристикой его жизнеспособности. При оценке экономической безопасности ряд 
положений оценки пересекается с отдельными видами деятельности предприятия. Это касается, прежде 
всего, формулирования стратегических интересов предприятия и их количественной интерпретации. Эти 
положения оценки экономической безопасности затрагивают область стратегического управления 
предприятием, и если на предприятии разработаны и приняты к реализации соответствующие 
функциональные стратегии (инновационная, ресурсная, инвестиционная, маркетинговая), то их цели 
должны корреспондироваться с формулировкой стратегических интересов предприятия в рассматриваемой 
функциональной области деятельности, а показатели, характеризующие цели стратегии, должны 
соответствовать количественной оценке стратегических интересов предприятия. 

На предприятиях оценкой уровня экономической безопасности может служить рейтинг 
предприятия, рассчитанный по совокупности единичных критериев. Он определяется либо как статический 
показатель – «мгновенная фотография» положения дел на предприятии, либо как динамический – с учётом 
прогнозируемого изменения единичных критериев в будущем. Рейтинг предприятия характеризует его 
конкурентоспособность по отношению к другим предприятиям отрасли, а сила конкурентной позиции как 
раз и является наилучшим показателем безопасности в условиях рынка [5]. 

Неотъемлемым элементом исследования экономической безопасности предприятия является выбор 
ее критерия. Под критерием экономической безопасности предприятия понимаются признак или сумма 
признаков, на основании которых может быть сделан вывод о том, находится ли предприятие в 
экономической безопасности или нет. Такой критерий должен не просто констатировать наличие 
экономической безопасности предприятия, а и оценивать ее уровень. Если назначение критерия будет 
сводиться только к констатации экономической безопасности предприятия, то в этом случае неизбежна 
субъективность оценки. При этом количественную оценку уровня экономической безопасности желательно 
было бы получить с помощью тех показателей, которые используются в планировании, учете и анализе 
деятельности предприятия, что является предпосылкой практического использования этой оценки. 

Для этого целесообразно исследовать показатели финансовой устойчивости, безубыточности и 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

243

ликвидности предприятия. В экономической литературе уже предпринимались попытки количественной 
оценки уровня экономической безопасности предприятия, что привело к появлению нескольких подходов к 
оценке уровня экономической безопасности предприятия. Так, известен индикаторный подход, при котором 
уровень экономической безопасности определяется с помощью, так называемых, индикаторов. 

Индикаторы рассматриваются как пороговые значения показателей, характеризующих деятельность 
предприятия в различных функциональных областях, соответствующие определенному уровню 
экономической безопасности. Оценка экономической безопасности предприятия устанавливается по 
результатам сравнения (абсолютного или относительного) фактических показателей деятельности 
предприятия с индикаторами. 

Уровень точности индикатора в этом случае является проблемой, которая заключается в том, что в 
настоящее время отсутствует методическая база определения индикаторов, учитывающих особенности 
деятельности предприятия, обусловленные, в частности, его отраслевой принадлежностью, формой 
собственности, структурой капитала, существующим организационно-техническим уровнем. В случае 
неквалифицированного определения значения индикаторов неправильно может быть определен уровень 
экономической безопасности предприятия, что может повлечь за собой принятие управленческих решений, 
не соответствующих реальному положению дел. Индикаторный подход вполне оправдан на макроуровне, 
где значения индикаторов более стабильны. 

Существует и иной подход к оценке уровня экономической безопасности предприятия, который 
может быть назван ресурсно-функциональным. В соответствии с этим подходом оценка уровня 
экономической безопасности предприятия осуществляется на основе оценки состояния использования 
корпоративных ресурсов по специальным критериям. При этом в качестве корпоративных ресурсов 
рассматриваются факторы бизнеса, используемые владельцами и менеджерами предприятия для 
выполнения целей бизнеса. В соответствии с ресурсно-функциональным подходом наиболее эффективное 
использование корпоративных ресурсов, необходимое для выполнения целей данного бизнеса, достигается 
путем предотвращения угроз негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия и 
достижения основных функциональных целей экономической безопасности предприятия. 

В.В. Шлыковым [2] предложено использовать для оценки экономической безопасности 
предприятия подход, отражающий принципы и условия программно-целевого управления и развития. В 
соответствии с этим подходом оценка экономической безопасности предприятия основывается на 
интегрировании совокупности показателей, определяющих экономическую безопасность. При этом 
используется несколько уровней интеграции показателей и такие методы их анализа, как кластерный и 
многомерный анализ. Такой подход отличается высокой степенью сложности проводимого анализа с 
использованием методов математического анализа. И если его использование в исследовательской области 
позволяет получить достоверные результаты оценки уровня экономической безопасности предприятия, то в 
практической деятельности предприятий это весьма затруднительно. К тому же — и это отмечает В.В. 
Шлыков — очень сложной является «оценка устойчивости совокупного интегрального показателя при 
заданной области его изменения».Предложенный автором подход к оценке устойчивости совокупного 
интегрального показателя позволяет оценить уровень экономической безопасности предприятия, но, скорее, 
с позиции математика, а не менеджера. 

В экономической литературе встречается иной подход к выбору критерия определения уровня их 
экономической безопасности. Так как экономическую безопасность предприятия предложено рассматривать 
как меру согласования его интересов с интересами субъектов внешней среды, а любой интерес предприятия 
— как его взаимодействие с субъектами внешней среды, в результате которого предприятие получает 
прибыль, то тогда логично было бы предположить, что критерием экономической безопасности 
предприятия является получаемая в результате взаимодействия с субъектами внешней среды прибыль, 
которой предприятие может уже распоряжаться по своему усмотрению, т.е. чистая прибыль. При отсутствии 
прибыли или, более того, убытках, нельзя говорить о соблюдении интересов предприятия и, следовательно, 
о том, что предприятие находится в экономической безопасности. Напротив, в этом случае перед 
предприятием реально стоит угроза банкротства. Таким образом, предлагаемый подход к выбору критерия 
экономической безопасности предприятия базируется на получении предприятием прибыли. Однако, по 
нашему мнению, прибыль предприятия — ее абсолютная величина или результаты ее соотношения с 
затраченными ресурсами — может рассматриваться в качестве предпосылки для заключения об 
экономической безопасности предприятия. 

Исходя из результатов анализа наиболее известных подходов к оценке уровня экономической 
безопасности предприятия, можно сделать вывод, что эти подходы весьма сложно использовать для оценки 
уровня экономической безопасности предприятия в предложенной трактовке. По нашему мнению, система 
количественных показателей оценки экономической безопасности современного предприятия должна 
включать ряд относительных коэффициентов (рис. 1). При анализе производят расчет данных показателей за 
ряд предыдущих лет (для выявления динамики), за отчетный период, сравнивают их, а также проводят 
сопоставление с нормативными значениями, аналогичными показателями предприятий-конкурентов, 
средними показателями в отрасли, в экономике в целом. Все это дает возможность заблаговременно 
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сигнализировать о грозящей опасности и предпринимать меры по её предупреждению. Важно подчеркнуть, 
что наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс показателей находится в 
пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя 
достигаются не в ущерб другим. 

От точной идентификации угроз, от правильного выбора измерителей их проявления, то есть 
системы показателей для мониторинга (их еще называют индикаторами), зависит степень адекватности 
оценки экономической безопасности предприятия существующей в производстве реальности и комплекс 
необходимых мер по предупреждению и парированию опасности, соответствующих масштабу и характеру 
угроз. 
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Рис. 1. Система количественных показателей оценки экономической безопасности современного предприятия 
 
Применительно к специфике предприятия и в соответствии с фактическими и нормативными 

значениями его технико-экономических показателей и величиной их отклонения от барьерных (пороговых) 
значений индикаторов экономической безопасности предприятию можно присвоить качественную оценку, 
которая может быть: 

а) нормальной, когда индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых 
значений, а степень использования имеющегося потенциала близка к технически обоснованным нормативам 
загрузки оборудования и площадей; 

б) предкризисной, когда переступается барьерное значение хотя бы одного из индикаторов 
экономической безопасности, а другие приблизились к некоторой окрестности своих барьерных значений и 
при этом не были утрачены технические и технологические возможности улучшения условий и результатов 
производства путем принятия к угрозам мер предупредительного характера; 

в) кризисной, когда переступается барьерное значение большинства основных (по мнению 
экспертов) индикаторов экономической безопасности и появляются признаки необратимости спада 
производства и частичной утраты потенциала вследствие исчерпания технического ресурса оборудования и 
площадей, сокращения персонала; 

г) критической, когда нарушаются все (или почти все) барьеры, отделяющие нормальное и 
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кризисное состояния развития производства, а частичная утрата потенциала становится неизбежной и 
неотвратимой. 

Выводы. В работе предложен подход к оценке экономической безопасности современных 
предприятий. Аттестация и ранжирование хозяйствующих субъектов по уровню экономической 
безопасности необходимы для разработки государственной политики в сфере поддержки отдельных 
предприятий, приоритетных отраслей, а также финансового оздоровления экономики в целом. На 
сегодняшний день все еще остаются малоизученными некоторые аспекты данной тематики, что может 
послужить объектом дальнейших исследований ученых-экономистов. 
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ПІДХОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА УМОВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
В статті визначено напрями дослідження фінансової безпеки, що ґрунтуються на провідній думці дослідження. 

Визначено переваги та недоліки зазначених напрямів. Проведено аналіз підходів до оцінки фінансової безпеки 
підприємства. Розглядаються підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства за допомогою фінансових показників та 
індикаторів. Визначено основні проблеми щодо використання існуючих підходів в практичній діяльності підприємств. 

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, оцінка фінансової безпеки, індикатори, показники, критерії. 
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APPROACHES AND INDICATORS FOR ASSESSING THE FINANCIAL SECURITY 

OF THE ENTERPRISE IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT 
 
The article identifies trends in the study of financial security based on leading opinion research. Mainly highlighted the 

following areas of research: characteristics of the financial position; the assessment of the protection, through effective 
engagement and use of resources of the enterprise. Advantages and disadvantages of these destinations, as well as the prospects 
of their use. The analysis of approaches to assessing the financial security of the enterprise. The major, are used in practical 
activities of enterprises are as follows: indicator approach, integrated approach, resource – functional approach, result–oriented 
approach, ranking method, cost method, the "Golden Finance". Discusses approaches to the assessment of financial security 
company with the financial performance, financial condition and other indicators. The main problems of existing approaches in the 
practical activity of enterprises. The lack of uniform signs and characteristics for systematic studies of financial security company. 
Emphasized the lack and limitations of the integrated approach and the unsound areas of research. The attention is focused on the 
lack of uniform criteria for assessing the financial security of the enterprise and corresponding threshold values for them. Outlined 
prospects of using these approaches to assessing the financial security of the enterprise. 

Keywords: financial security company, valuation of financial security, lights, indicators and criteria. 
 
Вступ. Фінансова безпека є вагомою складовою економічної безпеки підприємства. Проблеми 

підтримки фінансової безпеки є гарантією ефективного та результативного функціонування суб’єкта 
господарювання у мінливому конкурентному середовищі. Як функціональна складова економічної безпеки, 
фінансова – забезпечує та обумовлює безпеку підприємства в цілому. Достатній рівень фінансової безпеки 
підприємства є запорукою його задовільного фінансового стану, достатнього рівня ліквідності та 
платоспроможності, високого рівня конкурентоспроможності, низького рівня балансової напруги 
підприємства, високого рівня його ділової активності та ін. Достатній рівень фінансової безпеки дасть змогу 
захистити фінансові інтереси власників та акціонерів, створити відповідне підґрунтя для збалансованого 
стійкого розвитку.  

В економічній літературі теоретико-концептуальні підходи до поняття фінансова безпека значно 
різняться. Саме основа формування теоретичних підходів до зазначеного поняття формує методи її оцінки, 
систему показників, що її характеризує, систему її ознак та характеристик. Теоретичне підґрунтя існуючих 
напрямів досліджень значною мірою обумовлює підходи до визначення її рівня, діагностики її динаміки, а 
також системи показників, які дають змогу моніторити рівень фінансової безпеки у мінливому 
конкурентному середовищі. Зазначені проблеми щодо теоретичних підходів до фінансової безпеки, 
дискусійність окремих питань доводять актуальність обраної теми дослідження та підтверджують 
необхідність їх дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оцінка фінансової безпеки підприємства, якій 
характерні розгалуження напрямів та системи показників і характеристик, створює ряд проблем, вирішенню 
яких присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, а саме: 
О.І. Барановського [2], К.С. Горячева [3], В.В. Шелест [14], Е.В. Камишнікова [4], А.О. Єпіфанов [5], 
Т.В. Кузнєцова [6], О.В. Нусінова [7], Г.О. Портнова [8], Р.С. Папехіна [9], Т.Б. Кузенко [10] та ін. Широке і 
неоднозначне розуміння сутності фінансової безпеки створює труднощі щодо її оцінки та діагностики. 
Ситуація, що склалася обумовила вибір теми дослідження та визначила його мету. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення існуючих показників та індикаторів оцінки 
фінансової безпеки підприємства та формування пропозиції щодо подальшого використання окремих 
методик в практичній діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження та узагальнення існуючих теоретичних 
підходів до поняття «фінансова безпека» дали змогу узагальнити в цілому їх переваги та недоліки. В 
основному виділено такі напрями дослідження: через характеристики фінансового стану; через оцінку стану 
захисту; через ефективне залучення і використання ресурсів підприємства. 
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Так основними перевагами визначень фінансової безпеки підприємства через характеристики 
фінансового стану є безпосередні ознаки стабільності, стійкості та збалансованості діяльності підприємства, 
що обумовлюються достатнім обсягом фінансових ресурсів. 

Перевагами досліджень представників другого напряму через оцінку стану захисту є те, що основні 
ознаки даного підходу також обумовлюють стійкість підприємства, достатність його фінансових ресурсів, їх 
збалансованість та ліквідність, що спрямовані на виконання фінансових зобов’язань. 

Позитивними ознаками представників третього напряму є ефективне залучення і використання 
ресурсів підприємства, що відобразиться на прибутковості та якості бізнесу, що обумовить фінансову 
стратегію підприємства та перспективи його розвитку. 

Оцінка рівня фінансової безпеки є важливою при здійсненні підприємством кредитних операцій. 
Підтримка рівня фінансової безпеки підприємства відіграє важливу роль для забезпечення відповідного 
фінансового рівня розвитку підприємства в конкурентних умовах його функціонування.  

Фінансова безпека підприємства – це стан, який характеризується фінансовою ефективністю та 
стабільністю його діяльності, захищеністю фінансових інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх 
загроз, як на загальносистемному рівні, так і на окремих стадіях повного циклу виробництва; ефективним 
забезпеченням та управлінням фінансовими ресурсами для здійснення стійкого розширеного відтворення, 
реалізації його фінансових інтересів, місії, завдань і створення умов для подальшого розвитку підприємства 
[15, c.47]. 

В науковій економічній літературі виділяють п’ять рівнів фінансової безпеки підприємства:  
• абсолютну (для функціонування підприємству достатньо власних оборотних коштів);  
• нормальну (підприємство обходиться власними джерелами формування запасів і покриття затрат);  
• хитливу (підприємству недостатньо власних оборотних коштів, воно залучає середньо- та 

довгострокові позики та кредити);  
• критичну (крім власних оборотних коштів, середньо- та довгострокових позик та кредитів, 

залучаються і короткострокові);  
• кризову (підприємство знаходиться на межі банкрутства) [8, с. 15]. 
Дослідження економічної літератури, її опрацювання та узагальнення дали змогу виділити такі 

підходи до оцінки рівня фінансової безпеки, що використовуються в практичній діяльності. Основними, за 
якими досліджують проблеми фінансової безпеки підприємства, як свідчить аналіз літературних джерел, є 
такі: індикаторний підхід [2, 3, 10, 13]; інтегральний підхід [10, 11]; ресурсно-функціональний підхід [4, 8]; 
програмно–цільовий підхід [7]; метод ранжування [14]; вартісний метод [17]; метод «золотого 
фінансування» [18]; метод «мінімуму сукупного збитку, який завдається безпеці» [3]; метод достатності 
оборотних коштів [8]; метод суми, рівня розвитку та середньої геометричної [9]; методика комплексної 
оцінки фінансової безпеки [5]. 

Індикаторний підхід полягає у формуванні системи індикаторів. індикатори розглядаються як 
порогові значення показників, що характеризують діяльність підприємства в різних функціональних 
областях, відповідні певному рівню фінансової безпеки. Оцінка фінансової безпеки підприємства 
встановлюється за результатами порівняння (абсолютного або відносного) фактичних показників діяльності 
підприємства (обсяг випуску продукції, фондовіддача, фондомісткість, рентабельність, матеріаловіддача, 
продуктивність праці, собівартість продукції) з індикаторами [1, c. 10]. О.В. Ареф’єва та Т.Б. Кузенко [10] 
зазначають, що індикаторами фінансової безпеки підприємства є граничні значення таких показників: 
коефіцієнта покриття, коефіцієнта автономії, рівня фінансового левериджу, коефіцієнту забезпеченості 
відсотків до сплати, рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, середньозваженої вартості 
капіталу, показника розвитку компаній, показників диверсифікованості, темпів зростання прибутку, обсягу 
продажів, активів, співвідношення оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості тощо. В цей же 
час зазначено, що показниками оцінки фінансової безпеки є: надлишок або нестача власних оборотних 
засобів на формування запасів та покриття витрат, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства; 
надлишок або нестача власних оборотних засобів та залучених коштів; надлишок або нестача загальної 
величини оборотних засобів [10, с. 100].  

Російський вчений Р.С. Папєхін також наголошує на значимості не самих показників оцінки 
фінансової безпеки, а їх порогових або граничних значеннях, що виступатимуть індикаторами прийняття 
відповідних управлінських рішень. Саме тому автором досліджено й виділено сукупність показників, що 
визначають їх кількісні обмеження [13, с. 19]. Тобто дані показники розкривають зміст фінансових 
коефіцієнтів (показники фінансового стану, ліквідності, рентабельності), оцінки дебіторської та 
кредиторської заборгованості та динамічного розвитку головних фінансово-економічних результатів 
господарської діяльності підприємства [6]. 

Порогові значення індикаторів фінансової безпеки – це граничні величини, недотримання яких 
призводить до формування негативних тенденцій (виникнення загроз) у сфері фінансової безпеки. За такого 
підходу найвищий рівень фінансової безпеки підприємства досягається при умові, що уся сукупність 
індикаторів знаходиться в межах порогових значень, а порогове значення кожного з індикаторів досягається 
не за рахунок інших. Цей підхід слід визнати правильним і виправданим. У той же час використання цього 
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підходу залежить в основному від визначення порогових значень, котрі змінюються залежно від стану 
зовнішнього середовища, на яке підприємство майже не може впливати, а тільки пристосовуватися до 
нього [3, с. 288]. 

Найбільш повною системою індикаторів, є система запропонована Р. Папехіним [13, с.16], яка 
враховує найбільш поширені погляди інших дослідників (О.В. Ареф’євої та Т.Б. Кузенко), побудована на 
базі показників фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності та їх граничних значень. Дану систему 
наведемо у табл. 1. 

Для здійснення інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства необхідні показники, що 
характеризують фінансово – економічний стан підприємства та рівень його конкурентоспроможності, а 
саме: показники фінансової стійкості, рівень сегментації ринку, ступінь застосування прогресивних 
технологій, показник ефективності антикризового управління[10, с.101-102]. 

У якості індикаторів рівня фінансової безпеки підприємства можуть виступати нормовані значення 
показників, розраховані на базі нормальних (граничних) значень вихідних показників (коефіцієнт фінансової 
незалежності (автономії), коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт співвідношення залучених і власних 
коштів, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
коштами, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, маневреність власних оборотних коштів, коефіцієнт 
виробничих фондів, коефіцієнт покриття запасів, коефіцієнт довгострокового залучення коштів, коефіцієнт 
структури довгострокових вкладень, коефіцієнт короткострокової заборгованості, коефіцієнт фінансової 
стабільності, коефіцієнт структури боргу, коефіцієнт фінансування). 

 
Таблиця 1 

Індикатори фінансової безпеки підприємства 
№ Показники Формула розрахунку Нормативне значення 
1 Коефіцієнт покриття Обігові кошти / Короткотермінові 

зобов’язання  
1,0 – значення даного показника 
повинно бути не менше порогового 

2 Коефіцієнт автономії Власний капітал / Валюта балансу 0,3 – значення даного показника 
повинно бути не менше порогового 

3 Рівень фінансового левериджа Довготермінові зобов’язання / Власний 
капітал 

3,0 – значення даного показника 
повинно бути не більше порогового 

4 Коефіцієнт забезпеченості 
відсотків до сплати 

Прибуток до сплати відсотків і податків 
/ Відсотки до сплати 

3,0 – значення даного показника 
повинно бути не менше порогового 

5 Рентабельність активів Чистий прибуток / Валюта балансу І інф – значення даного показника 
повинно бути не менше порогового 

6 Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток / Власний капітал 15% – значення даного показника 
повинно бути не менше порогового 

7 Середньозважена вартість капіталу (Прибуток+(Ціна продажу – ціна 
придбання) / Ціна придбання) * 100% 

 Рентабельність інвестицій, значення 
даного показника повинно бути не 
менше порогового 

8 Показник розвитку компанії Валові інвестиції / Амортизаційні 
відрахування 

1,0 – значення даного показника 
повинно бути не менше порогового 

9 Показники диверсифікації: 
- диверсифікація покупців; 
- диверсифікація постачальників;  

- частка у виторгу одного покупця; 
- частка у виторгу одного 
постачальника; 

10 % – значення даного показника 
повинно бути не більше порогового 

10 Темпи зростання прибутку, реалізації 
продукції, активів 

- - 

11 Співвідношення обіговості дебіторської і 
кредиторської заборгованості 

Дебіторська заборгованість / 
Кредиторська заборгованість 

- 

  
Фінансова складова економічної безпеки підприємства – це комплексна величина, яку доцільно 

визначити за інтегральним показником за бальною оцінкою: 

  (1) 

де,  – інтегральний показник фінансової безпеки, бали; 

 – комплексний показник оцінки ефективності управління, бали; 

 – комплексний показник оцінки платоспроможності та фінансової стійкості, бали; 

– комплексний показник ділової активності, бали; 

– комплексний показник оцінки ринкової вартості, бали; 
– комплексний показник оцінки інвестиційної привабливості, бали [11, с.183]. 

До системи комплексних показників оцінки ефективності управління слід віднести такі показники: 
рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність продажу, рентабельність продукції. 

Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості розраховують наступні показники: 
коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, 
співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованостей, коефіцієнт фінансової незалежності, 
коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт забезпечення власними 
обіговими коштами, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт структури покриття 
довгострокових вкладів. 
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Ділова активність підприємства характеризується рядом показників: коефіцієнтом оборотності 
оборотних коштів, активів та власного капіталу. 

До складу комплексного показника оцінки ринкової стійкості відносять коефіцієнт автономії 
фінансового ризику, маневреності оборотних активів та коефіцієнт мобільності. 

Для оцінки інвестиційної привабливості використовуються такі показники: коефіцієнт чистої 
виручки, показник чистого прибутку на акцію, коефіцієнт реінвестування прибутку, коефіцієнт стійкого 
економічного росту, показник маржинального прибутку [11, с.183]. 

Отже, в даному підході індикаторами є ті показники, що мають граничні або порогові значення, а 
показники характеризують фінансову стабільність підприємства в поточному її стані, проте це не враховує 
стратегічну площину прояву фінансової безпеки. Великим недоліком даного методу є дослідження вузького 
кола факторів на формування фінансової безпеки. 

Існує й інший підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, який може бути названий 
ресурсно-функціональним. Відповідно до цього підходу оцінка рівня фінансової безпеки підприємства 
здійснюється на основі оцінки стану використання корпоративних ресурсів за спеціальними критеріями. 
При цьому в якості корпоративних ресурсів розглядаються чинники бізнесу, використовувані власниками і 
менеджерами підприємства для виконання цілей бізнесу. Відповідно до ресурсно-функціональним підходом 
найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів, необхідний для виконання цілей даного бізнесу, 
досягається шляхом запобігання загроз негативних впливів на економічну безпеку підприємства і 
досягнення певних основних функціональних цілей фінансової безпеки підприємства [1, с. 10-11]. 

Кожна з цілей фінансової безпеки підприємства має власну структуру підцілей, обумовлюється 
функціональною доцільністю і характером роботи підприємства. Ресурсно-функціональний підхід до оцінки 
рівня фінансової безпеки підприємства є дуже широким. Спроба охопити всі функціональні області 
діяльності підприємства призводить до розмивання поняття фінансової безпеки, а оцінка її рівня за 
допомогою сукупного критерію фінансової безпеки, «що розраховується на основі думок кваліфікованих 
експертів з приватним функціональним критеріям фінансової безпеки підприємства», схильна до значного 
впливу суб’єктивної думки експертів. До того ж відкритим залишається питання визначення рівня 
кваліфікації експертів. Крім того, як відомо, інтегрування показників з використанням будь-якого з відомих 
підходів, в тому числі і за допомогою питомої ваги значущості показників, як це пропонує Е.Олейніков, 
призводить до зниження точності та достовірності оцінки. На довершення слід зазначити, що детальна 
розробка і контроль за виконанням цільової структури фінансової безпеки підприємства істотно 
ускладнюють практичну реалізацію ресурсно-функціонального підходу до оцінки фінансової безпеки 
підприємства [1, с. 10-11]. 

Для оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства В. Забродським [7] пропонується 
використовувати метод, який відображає принципи та умови програмно-цільового розвитку та управління, а 
саме, програмно-цільовий метод. Відповідно до цього підходу оцінка фінансової безпеки підприємства 
базується на інтегруванні сукупності показників, що визначають фінансову безпеку. При цьому 
використовується декілька рівнів інтеграції показників і такі методи їх аналізу, як кластерний і багатовимірний 
аналіз. Такий підхід відрізняється високим ступенем складності аналізу, що проводиться з використанням 
методів математичного аналізу. Цей підхід передбачає формулювання проблемної ситуації; визначення 
фінансової безпеки, а саме, мети та завдань; розробку програми реалізації сформульованої політики [7, c. 35]. 

Ще одним методом оцінки фінансової безпеки підприємства є метод ранжування. Його сутність 
полягає в тому, що рівень фінансової безпеки підприємства розраховується в балах як сума добутків 
рейтингу кожного показника на клас, який визначається в залежності від значення нормативного показника, 
тобто оцінка рівня фінансової безпеки підприємства базується на використанні рангових ознак. Ускладнює 
процес оцінки фінансової безпеки підприємства за даним методом суб'єктивізм при здійсненні відбору 
індикаторів фінансової безпеки та невизначеність процесу формування діапазону нормативних значень 
показників. Також цей метод не дає змогу отримати інформацію про загальний рівень фінансової безпеки 
підприємства [14, c.290]. 

Принципово з іншого боку, а саме з позиції можливості нарощувати капіталізацію підприємства, 
збільшувати його ринкову вартість, дозволяє здійснити оцінку фінансової безпеки підприємства вартісний 
підхід. Вартісний підхід до управління фінансовою безпекою підприємства сформувався у межах погляду на 
підприємство як особливий інвестиційний товар, який володіє корисністю та вартістю для інвесторів. 
Виходячи з цього, безперечною ознакою фінансової безпеки підприємства є розмір його вартості. Ключовою 
метою управління фінансовою безпекою підприємства в межах цього підходу є максимізація вартості 
підприємства, а особливістю застосування – бачення перспектив розвитку підприємства як ознаки управління 
його майбутнім. Питання вартості підприємства тісно пов'язано з таким важливим показником оцінки стану 
фінансової безпеки, як прибуток. При відсутності прибутку або наявності збитків на підприємстві, неможливо 
стверджувати про дотримання інтересів підприємства і, як наслідок, про те, що підприємство знаходиться у 
фінансовій безпеці. Навпроти, перед підприємством у цьому випадку стоїть реальна загроза банкрутства. Адже 
заходи з підвищення вартості підприємства безпосередньо впливають на ефективність його роботи. [17] 

В.В. Шелест пропонує використовувати наступні методи: «метод золотого правила фінансування» 
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та «оперативного резерву фінансової безпеки» для проведення оперативної оцінки стану фінансової безпеки. 
Метод «золотого правила фінансування» вимагає, щоб терміни, на які мобілізуються фінансові ресурси, 
збігалися з термінами, на які вони вкладаються в реальні чи фінансові інвестиції. Це означає, що фінансовий 
капітал має бути мобілізований на термін, не менший від того, на який відповідний капітал заморожується в 
активах підприємства, тобто в об'єктах основних та оборотних засобів [18, c.135]. 

Підхід, що базується на достатності оборотних коштів (власних та позикових) для здійснення 
виробничо–збутової діяльності є дуже вузьким, оскільки від охоплює не всі сфери фінансової діяльності 
підприємства відповідно і фінансової безпеки. Саме цей підхід може використовуватись для визначення 
оперативного рівня фінансової безпеки. У процесі оперативного забезпечення фінансової складової 
економічної безпеки підлягають аналізу: фінансова звітність і результати роботи підприємства, 
конкурентний стан підприємства, ринок цінних паперів підприємства [8]. 

Підхід на основі використання критерію «мінімум сукупного збитку, який завдається безпеці» є 
дуже важким у розрахунку через відсутність необхідних для цього бухгалтерських і статистичних даних. 
Для цього підходу К.С. Горячева пропонує запровадити додатковий облік, тоді такий показник можна буде 
розрахувати лише експертним шляхом, який матиме свої межі точності [3, c. 288-289]. 

Е.В. Камишнікова виділяє три основні методи оцінки рівня фінансової безпеки: метод суми, метод 
рівня розвитку та метод середньо геометричної. Дана група методів дозволяє оцінити як кількісні, так і 
якісні параметри стану безпеки підприємства за основними функціональними складовими [9, c. 88]. 

Методику комплексної оцінки фінансової безпеки запропонував А.О. Єпіфанов [5]. На основі 
здійсненого аналізу методик оцінювання безпеки підприємства більшість підходів до оцінювання рівня 
забезпечення суб’єкта господарювання дають статичну його оцінку на певний момент, оскільки 
інформаційною базою для таких розрахунків є фінансова та статистична звітність. Підприємство функціонує 
в умовах постійних змін зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Недоліками зазначених підходів є те що автори розглядають фінансову безпеку підприємства 
виключаючи системність досліджень, що побудовані на основі єдності характеристик, критеріїв та ознак. 
Основними проблемами, що обумовлюють відповідну розгалуженість підходів та методів дослідження є такі: 

• відсутність єдиних ознаки та характеристик щодо системності досліджень фінансової безпеки 
підприємства; 

• обмеженість комплексного підходу та необґрунтованість напрямів досліджень; 
• відсутність єдиних критеріїв оцінки фінансової безпеки підприємства та відповідних порогових 

значень за ними; 
• розгалуженість системи показники оцінки рівня фінансової безпеки за окресленими напрямами 

досліджень. 
Висновки. Проведене дослідження дозволяє зазначити наступне:  
• існуючі наукові підходи та методичне забезпечення щодо оцінювання рівня фінансової безпеки 

підприємств потребують подальшого дослідження і вдосконалення відповідно до умов господарювання, що 
склалися;  

• вдосконалення підходів до оцінки фінансової безпеки підприємств необхідно вести двома 
шляхами, а саме шляхом вибору конкретних (реальних) показників, що притаманні певному підприємству і 
найбільш точно характеризують рівень його фінансової безпеки та шляхом вибору універсальних 
(інтегральних) показників, що можуть бути узагальненими характеристиками її рівня.  

Усунення зазначених недоліків та використання окреслених рекомендацій дасть змогу отримати 
чітку об’єктивну інформацію щодо фінансового стану підприємства, а також визначити конкретні напрями 
заходів з підвищення рівня їх фінансової безпеки, і сприяти в подальшому оцінюванню рівня фінансової 
безпеки, з урахуванням особливостей діяльності підприємства на перспективу. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ – СПОСІБ 
ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНІЇ 
 
Стратегічні карти віднедавна стали інструментом, що дозволяє об’єднати стратегічні цілі підприємства та 

результати його роботи, і поєднати їх з цілеспрямованою мотивацією всіх співробітників. Запропонований вигляд 
стратегічної карти у вигляді таблиці з чотирьох квадратів, на кшталт таблиці SWOT-аналізу. 

Ключові слова: стратегічні карти, стратегічні цілі, підприємство, працівники, пріоритети, цінності. 
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PERSONAL MANAGEMENT ON BASE OF STRATEGIC CHARTS IS THE WAY  

OF PRACTICAL USING THE THEORY OF EFFECTIVE PERSONAL 
MANAGEMENT OF COMPANY 

 
Strategy maps are the instrument, what helps to combine strategy goals with results of its working and with motivation of 

all employers. They helps the organization to became more value, competitive, strengthen hands on the market and make their 
organization and product quality one of the best in the market. They make the work easy for the management to monitor the state 
of mind of employers. For strategy maps penetration into the organization is wanted advancing work, preparation of special 
program. It was offered to create cards by way of table with squares alike as by SWOT- analyze. The theme of this research is 
analyze of possibilities of strategic maps using on industrial enterprises. The purpose if this article is try to clear up the advantages 
of this method of personal management. try to brig them the applied character. As result were analyzed the historical aspects of 
this method implementation, named the advantages of some of them. Among main causes what delay of this method 
implementation are company top management worries about hockey complexity, about its cumbersomeness; were listed some key 
moments, what need the attention of top managers by implementation of this method: previous outreach, mass collective 
supporting, division of responsibilities, determination of priorities. Taking into attention the variety of many scientists view within 
many years of existing of this personal management system was created the own chart/diagram of this map based on SWOT-
analyze method. The further researches are planed to turn to creating of questioner for personal for these maps filling. 

Keywords: strategy maps, strategy goals, organization, employers, priorities, values. 
 
Вступ. «Конкурентоспроможність продукції, її низьку собівартість та високу якість за всієї 

енергоозброєності виробництва вирішує високопродуктивна, високоякісна праця робітників усіх категорій. 
Для цього треба відшукати той інструмент, який дозволить об’єднати в єдиний нерозривний вузол цілі та 
результати, щоб на практиці реалізувати потужну цілеспрямовану мотивацію активного труда персоналу – 
як керівників, так і рядових, пересічних співробітників» [1, с. 2]. Таким об’єднуючим моментом можуть 
стати стратегічні карти. 

«Однією з новітніх методологічних концепцій стратегічного управління підприємством, що 
безпосередньо пов'язана з упровадженням у практику його діяльності системи оціночних показників, є 
методологія розробки «стратегічних карт» розвитку підприємства. Використання цієї методології дозволяє 
забезпечити впровадження оцінки ефективності менеджменту одночасно з розробкою та реалізацією 
загальної стратегії підприємства» [2, с. 249; 3, с.2].  

Виділення невирішених частин. Покладаючись на попередні дослідження в питаннях підвищення 
ефективності управління персоналом на промислових підприємствах було з’ясовано, що перспективним 
напрямком є використання стратегічних карт на основі збалансованих показників. На жаль, важко знайти 
сьогодні промислове підприємство на Україні, де ці карти успішно інтегровані в роботу, працюють та 
приносять ефект від свого застосування. Цей факт є показником того, що українські промисловці не 
поспішають за новітніми технологіями, хоча переваг від застосування таких тільки карт доволі багато. 
Розроблені у минулому столітті ці карти використовують і задля покрашення фінансових показників 
компанії, і для покращення іміджу компанії для акціонерів та споживачів, але головна перевага застосування 
цих карт полягає у сприянню реалізації стратегії розвитку підприємства, тобто досягненню ним стратегічної 
цілі, а також у можливості залучення до процесу управління всього персоналу компанії, об'єднання всіх 
однією метою, загальною задачею. Ці карти допомагають вести постійний нагляд за діяльністю компанії та 
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її персоналу, знати настрої в колективі, мотиватори окремих груп співробітників, пріоритетні цінності, за 
допомогою яких легше формувати корпоративну культуру, дозволять створити власний банк даних для 
можливості проводити порівняльний аналіз. Нарешті вони допомагають максимально ефективно поєднати 
стратегічні методи управління персоналом із впливом на окремого працівника з позиції того, що це 
найбільша цінність і людський потенціал підприємства, об’єднати всіх співробітників однією ідеєю, однією 
метою.  

Формулювання цілей. Але попри всі свої переваги такі карти мало використовуються. Спробуємо 
розібратися, чому саме і як прискорити процес впровадження таких карт на вітчизняні промислові 
підприємства.  

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження та розробкою теми стратегічних карт займалося 
багато вчених. Серед них можна назвати роботи, перш за все, авторів проекту та засновників цього способу 
управління підприємством Р. Каплана та Д. Нортона. Були передвісники таких карт Нортона-Каплана. Їх 
автори, Ж.Л. Мало, П. Друкер. Є послідовники, які вдосконалювали карти Нортона-Каплана та 
продовжують це робити. До таких авторів можна віднести Ю.Вебера, С. Штерна, Р. Хьюберта, К.-Мак-
Найра, Р. Лінча, К. Кросса, Л. Мейселя, К. Робертса та П. Адамса. Займаються розробкою цієї тематики 
вчені пострадянських держав та вітчизняні автори: К.Ю. Бурцева, О.Ю. Літовченко, М.Г. Громак, К. 
Редченко, Є. Ледньов, М. Берсуцький, Т.М. Ісаєва.  

Основний розділ. Даний метод, як вже було зазначено раніше, в найбільш класичному вигляді був 
вперше започаткований у 1992 р. в США Р.Капланом і Д.Нортоном. Сутність методу полягає в інтеграції 
цілей підприємства в чотирьох складових збалансованої системі показників підприємства. Збалансовані – це 
такі , що відображаються рівновагу показників, що знаходяться в динаміці, тобто постійно змінюються. А 
чотири проекції, що були обрані Нортоном та Капланом, у сукупності охоплюють всі сторони діяльності 
компанії. «Збалансована система показників дозволяє менеджерам представити бізнес у чотирьох проекціях, 
тобто передбачає відповіді на чотири запитання: 1) як фірму оцінюють клієнти (аспект клієнта)? 2) які 
процеси можуть забезпечити фірмі виключні конкурентні переваги (внутрішньогосподарський аспект)? 3) 
яким чином можна досягти подальшого поліпшення стану фірми (аспект інновацій та навчання)? 4) як 
оцінюють підприємство акціонери (фінансовий аспект)? По кожному запитанню визначають: цілі, 
показники, завдання, заходи» [4, с.1] 

Ця методика використання стратегічних карт з метою об’єднання співробітників однією ідеєю 
стратегічного розвитку широко розвинута в роботах закордонних дослідників. Основою для зміни поглядів 
на цю проблематику стали ідеї французьких вчених, зокрема Ж.Мало, який чітко структурував показники 
якості роботи компанії, узгодив їх, запропонувавши певну послідовність дій, та вперше пов’язав їх 
стратегічними цілями підприємства. Ця методика розроблялася з орієнтацією на виконання фінансових 
показників компанії, тому вона не в повній мірі відображає діяльність компанії у порівнянні з тими ж 
чотирма напрямами, що задекларовані в картах Нортона та Каплана. Хоча свій позитивний ефект ця теорія 
принесла. На її базисі почали розвиватися інші теорії, що стали вивчати ситуацію саме в цьому форматі. Так 
найвідомішим подовження цієї теорії є широко вживана на практиці в системі управління західних компаній 
система фінансового управління EVA, автором якої є Стюарт Штерн.  

До моделей, що стали підґрунтям для стратегічних карт Каплана і Нортона можна віднести і 
концепцію управління згідно з цілями підприємства Management by Objectives (MBO) Питера Друкера, 
створену у 1954 р. Його ідеї у сукупності з менеджерською революцію, що з’явилася приблизно в той самий 
час, а також із зміною концептуальних підходів до оцінки ефективності виробництва, яка була 
переорієнтована на підпорядкованість розвитку підприємства цілям його розвитку, сприяли олюдненню 
процесу. Сюди ж можна віднести розробки системи селективних показників Юргена Вебера, універсальну 
система показників діяльності Рамперсада Хьюберта, «піраміду діяльності компанії К. Мак-Найра, Р.Лінча й 
К.Кросу, модель стратегічних карт Л. Мейселя, систему ЕР2М Робертса й П.Адамса, систему «Результати й 
детермінанти Фіцджеральда й ряд інших вчених» [5, с.231]. 

Взагалі, кожний із науковців, що займався даною методикою, вносили якісь свої доповнення, 
удосконалювали з їх точки зору запропоновану систему показників, орієнтували її на фінансові показники, 
або на ті показники, що буди в пріоритеті розвитку підприємств, що підлягали аналізу.  

На сьогодні стратегічні карти можуть бути застосовані на будь якому рівні управління, і кожен 
рівень матиме можливість бачити своє місце на загальній стратегічній карті, бачити свій вклад в досягненні 
загальної цілі, недоліки своєї роботи, мати можливість, скорегувати проміжні результати. Стратегічні карти 
дають наочну інформацію кожному співробітнику на кожному рівні. З таких карт кожного окремого 
співробітника складається стратегічна карти його ланки, підрозділу, департаменту і всього підприємства. 
«На практиці на сучасних підприємствах помітний серйозний розрив між стратегічними цілями і 
щоденними діями співробітників, між баченням вищого керівництва й ініціативами, що починаються на 
нижчому рівні управління. Для візуального подання стратегії підприємства та її перенесення на операційний 
рівень діяльності застосовуються стратегічні карти» [1] Починати требі з формулювання цілі самого 
підприємства, потім декомпозувати цю ціль на окремі підцілі аж до окремого працівника. Для кожної цілі 
визначаються ресурси, необхідні для її досягнення, відповідальні, які будуть здійснювати процес та 
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відповідальні, які будуть контролювати процес, ресурс, необхідний для досягнення саме такої мети. її 
досягнення.  

В процесі впровадження стратегічних карт до управління на підприємстві треба зупинитися на 
декількох ключових моментах. По-перше, перед впровадженням такої системи роботи потрібна підготовча 
роз’яснювальна робота з персоналом на всіх ланках управління. Основне посилання, яке треба нести в маси, 
це те, що стратегічні карти – це саме те, що спростить нашу роботу, допоможе нам виконувати свої 
обов’язки ще краще, об’єднає нас та зробить ще сильнішими. Тому ініціатива по впровадженню такої 
системи роботи повинна бути підтримана всім колективом.  

Другим ключовим моментом, що потребує уваги керівників при запровадження такої роботи – 
розподіл відповідальності. Треба чітко визначити не тільки відповідальних осіб, коло їхніх повноважень, але 
і довести цю інформацію до кожного співробітника. Кожен має знати, до кого йому звертатися в разі 
виникнення запитань. Ця інформація, контактні дані відповідальних осіб, повинна бути легко доступною, 
завжди під рукою. Відповідальні особи в свою чергу привітними та готовими прийти на допомогу. І третій 
важливий момент – бажано визначитися з пріоритетами, цінностями, які будуть максимально важливі для 
компанії у весь час втілення цієї системи. В центрі уваги повинні розташовуватися процеси, методи 
управління, зо допомогою яких компанія керує своїми співробітниками та стимулює, націлює їх на 
результат. Процеси можна умовно поділити на шість складових: управління (загальне керівництво 
компанією) (1), управління персоналом (2), бізнес-процеси (3), задоволення клієнтів та визначення 
маркетингової позиції компанії (4), управління інформацією (5), бізнес-результати (6). Серцем системи є 
орієнтація на задоволення споживачів та ринкові потреби підприємства. Визначення сьогоденного 
положення відбувається в декілька етапів. Спочатку вибирають елементи для перевірки бажаного статусу, 
узгоджують процеси з критеріями виміру, збирають дані про результати та наміри, аналізуються причини 
таких результатів з урахуванням методів розповсюдження інформації, визначають, що є сильними 
сторонами, а що віднести до сфери «покращити», оформлюють ці дані у вигляді схеми-таблиці, 
формулюють пропозиції щодо покращення, та роблять загальну оцінку процесу. 

Чимось така методика схожа на методи оцінювання сильних і слабких сторін роботи підприємства 
SWOT-аналіз з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. За таким же принципом, як і 
у візуальному схематичному відображенні структурно описуються сильні (S) та слабкі (W) сторони, 
можливості (О) та загрози (Т), так само доцільно сформувати стратегічні карти у вигляді чотирьох 
квадратів, де буде чітко відображатися сьогоденне становище, результати (на сьогодні) і причини такого 
положення як окремого працівника, так і департаменту, чи того, для кого діє саме ця карта, а разом з тим 
можна візуально сформулювати і побачити сильні сторони та поле для «покращення». Пропонується 
наступний схематичний вигляд такої системи. 

 

Модель успіху 
Визначення сьогоденного положення 

Категорія: 
Елемент: 
Відповідальна особа 2014 2015 
  Оцінювання  

 
Результати 

 

Причини 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сильні сторони 
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«Покращити» 
 
 

*______________________ 
*______________________ 
*______________________ 
 

Пропозиції щодо покращення  
 

Що Хто Коли Статус/посада 
     

Рис. 1. Вигляд стратегічної карти 
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Висновки. Таким чином, підводячи підсумки, можна зауважити, що впровадження такої системи не 
такий вже і важкий процес, як малюють його собі деякі керівники. В період введення в дію цієї системи 
важливо зацікавити всіх без виключення працівників, навчити їх працювати в межах такої системи, 
визначити відповідальних та кураторів процесу, які будуть допомагати іншим, спрямовувати процес в єдине 
русло. І тоді стратегічні карти стануть неодмінною складовою діяльності будь-якого підприємства, так як 
вони полегшують роботу як окремих працівників, так і всього підприємства загалом. 
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ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Обґрунтовано доцільність системного підходу до мотивації та стимулювання сільськогосподарських працівників 

щодо підвищення кваліфікації. Встановлено, що кваліфікаційні рівні є внутрішнім механізмом регулювання заробітної плати 
залежно від професійного рівня, який визначається вмінням виконувати виробничі завдання якісно і своєчасно, та 
оцінюється на підставі визначених критеріїв. 

Ключові слова: мотивація, стимулювання, кваліфікаційні рівні, трудові ресурси, доплати. 
 

N. N. GOROBETH 
Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University 

 
EFFECT ON MOTIVATION EFFICIENCY WORKFORCE IN AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 
 
It is proved that wages determined by its capacity, so it is advisable to monitor the condition and changes in this 

indicator, you must also implement activities in agricultural enterprises new systems and methods of motivation. The priority of 
improvements in the system of labour motivation should be to create conditions for increased costs by encouraging staff salary 
increases, reducing the proportion of payment in kind in payroll, lower latency period wages. It was established that one of the 
provisions efficiency of manpower in agriculture stands qualification level and providing appropriate incentives for it. Expediency 
systematic approach to motivation and stimulation of agricultural workers on training. Indicated that the level of qualification is an 
internal mechanism for regulating wages depending on the professional level, which is determined by the ability to perform 
production tasks efficiently and on time, and assessed based on established criteria. The measures of interest formation agricultural 
workers to improve their skills, which will perfectly enhance the existing system of agricultural enterprises and the process of 
assessment and training to turn into a continuous and efficient process. Improved motivation management companies on the basis 
of the use of plan development and implementation of the organization and evaluation of training. 

Key words: motivation, encouragement, skill levels, human resources, additional payments. 
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки України, незважаючи на політику держави, 

кризові явища призводять до зниження реальних доходів населення та погіршення його добробуту. Через 
невирішеність ряду виробничих, трудових, матеріальних, соціально-культурних і побутових проблем 
аграрна праця в Україні є непривабливою та непрестижною. До того ж ефективність використання праці в 
сільськогосподарських підприємствах найнижча, що, безумовно, потребує розробки та впровадження 
дієвого мотиваційного механізму використання персоналу. Саме тому актуальним питанням залишається 
раціональне використання трудового потенціалу молоді, яка мешкає в сільській місцевості, що є головною 
умовою ефективного розвитку соціально-економічного життя на селі. 

Вагомий внесок у вирішення проблем мотиваційного менеджменту аграрних підприємств та 
ефективного використання трудових ресурсів зробили такі провідні вчені України, серед них Д.П. Богиня, 
О.А. Богуцький, В.В. Вітвіцький, В.С. Дієсперов, А.М. Колот, М.Й. Малік, П.Т. Саблук, Л.П. Червінська, 
О.Г. Шпикуляк, В.В. Юрчишин та ін. Дослідження окремої проблематики щодо впливу мотивації на 
підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах зустрічаються у 
публікаціях І.А. Денисенка, А.Є. Пожидаєва, Н.А. Ільїної, О.О. Клокар, С.О. Корецької, Л.М. Курбацької, 
Н.О. Петренко, О.Стахів, Г.Т. Шкуріна, В.А. Юдіної, О.В. Ядранської та ін. Разом з тим, багато теоретичних 
та методологічних аспектів впливу мотиваційних чинників на підвищення трудової активності та в цілому 
ефективності використання аграрних спеціалістів залишаються недостатньо вивченими. Тому є необхідність 
подальшого поглиблення досліджень у цьому напрямку. 

Метою досліджень стало подальше вивчення шляхів і механізмів застосування мотиваційних 
підходів щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських 
працівників. 

Виклад матеріалу дослідження. Кризові явища, що мають місце в аграрному секторі, внесли 
негативні зміни в структуру кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Спостерігається 
стійка негативна тенденція відтоку населення з сільської місцевості. Обумовлена така ситуація низкою 
факторів: перш за все, це низький рівень мотивації трудової діяльності на селі; зміна структури 
виробництва; відсутність стабільної зайнятості; зниження витрат на розвиток персоналу; відсутність 
програм соціального захисту; ставлення керівників до працівника, як до частини технології виробництва; 
безправність та правова безграмотність працівника-селянина. 

Найбільше значення в системі мотивації аграрної праці належить матеріальному стимулюванню. На 
сьогодні через невиконання заробітною платою стимулюючої функції, відсутність реальних можливостей 
поліпшення соціально-економічного стану сільськогосподарських працівників, значну питому вагу 
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некваліфікованої ручної праці та надзвичайно низький статус зайнятих у сільському господарстві стає 
практично не можливим швидка активізація мотиваційних основ кадрового забезпечення аграрних 
підприємств. 

Заробітна плата – це складана економічна категорія, яка, з одного боку, є основним джерелом 
доходу для працівників і їх родин, а з іншого – є часткою витрат виробництва, але для підприємств це 
ефективний засіб мотивації працівників, який спонукає до високопродуктивної роботи та одержання 
стабільних прибутків [1]. Отже, заробітна плата покликана забезпечувати оптимальне функціонування і 
постійний розвиток трудових ресурсів та виконувати такі функції: 

1) забезпечення мінімального прожиткового рівня для некваліфікованих працівників і працівників, 
які втратили кваліфікаційний рівень; 

2) стимулювання підвищення ефективності праці посадових осіб; 
3) матеріальне забезпечення робітників пропорційно можливостям підприємства, а також 

трудовому внеску окремого працівника в досягненні кінцевих цілей. 
В аграрних підприємствах переважно використовується відрядна форма оплати праці, яка в ході 

виконання деяких видів механізованих сільськогосподарських робіт виконує мотиваційну функцію на 
недостатньому рівні. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки, механізм 
погодинної оплати праці є кращим матеріальним стимулом ніж відрядна система заробітної плати. За 
думкою багатьох вчених та практиків, значний мотиваційний вплив здійснює застосування погодинної 
форми оплати праці, а також преміювання, яке залежить від обсягів прибутків отриманих за рік. Проте 
акордно-преміальна система оплати праці забезпечує найкраще як матеріальне, так і моральне 
стимулювання, що сприяє формуванню позитивного ставлення до роботи (доплати за високоякісне й 
своєчасне виконання робіт, перевиконання плану, збереження техніки, нагородження перед колективом за 
сумлінну працю, можливість самореалізації в трудовому процесі тощо). Під час вибору найбільш доцільної 
системи оплати потрібно враховувати й особливості сільського господарства (грунтово-кліматичні умови, 
родючість ґрунтів, сезонність виробництва, іммобільність ресурсів сільського господарства), діючий 
механізм соціально-трудових відносин, використання сучасних агро технологій тощо. Все це безпосередньо 
впливає на ефективність виробництва: за однакових витрат праці можна одержати протилежні результати і, 
відповідно, різну винагороду за працю. З урахуванням вищезазначеного, необхідно виважено підходити до 
вибору форм оплати праці в кожному конкретному аграрному підприємстві та розробити певний 
мотиваційний механізм аграрної праці, що враховував би змістовність праці, залучення працівників до 
інтересів підприємства, соціальні та організаційно-економічні аспекти праці. 

Головними принципами організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати є 
формування стратегії соціально-економічної політики держави; планування економічного і соціального 
розвитку країни та її окремих регіонів; господарські нормативи; організація і управління трудовими 
ресурсами. Механізм регулювання оплати праці повинен включати наступні елементи: систему 
забезпечення мінімальних гарантій у сфері оплати праці та захисту заробітної плати від негативних явищ в 
економіці; багаторівневу договірну систему оплати праці; систему оподаткування заробітної плати та 
доходів; систему інформації про рівень і динаміку заробітної плати тощо. Успішне вирішення питань, 
пов’язаних з регулюванням оплати праці, соціального захисту і зайнятості населення може сприяти 
поступовій трансформації країни в ринкові методи господарювання [1].  

Встановлено, що формування позитивного ставлення аграрних працівників до роботи залежить від 
забезпечення належного матеріального стимулювання в сільськогосподарських підприємствах за рахунок 
виплати достатнього розміру заробітної плати та інших пов’язаних з нею додаткових і компенсаційних 
доплат. При цьому фонд заробітної плати планується згідно із законодавчо встановленими нормами 
(доплати та премії за якість і обсяг виконаної роботи, збереження сільськогосподарської техніки, економію 
сировини і матеріалів тощо) і Галузевої угоди. Для його розрахунку використовують технологічні карти 
рослинницької та тваринницької галузей відповідних підприємств, враховуються можливі прибутки й 
збитки від фінансово-господарської діяльності, кількість постійних і сезонних працівників різних 
професійно-кваліфікаційних груп сільськогосподарського підприємства. В результаті формується обсяг 
авансових і повних видатків на оплату праці (передплата та кінцеві розрахунки за фактично виконану 
роботу).  

Рівень оплати праці визначається її продуктивністю, тому доцільно здійснювати моніторинг стану й 
змін цього показника, також необхідно впроваджувати в діяльність сільськогосподарських підприємств нові 
системи і методи стимулювання праці. Пріоритетним напрямом поліпшення ситуації в системі мотивації 
праці повинно бути створення умов для збільшення витрат на стимулювання персоналу шляхом підвищення 
заробітної плати, зменшення питомої ваги натуроплати у фонді оплати праці, зниження періодів затримки 
по зарплаті. 

Однією з причин неефективної зайнятості і безробіття селян є недостатнє врахування важливості 
політики зайнятості та соціальної політики на селі. Соціальні перетворення необхідно спрямовувати на 
створення сприятливого соціального середовища для підвищення престижності та мотивації аграрної праці, 
насамперед у молоді, привабливих умов для проживання у сільській місцевості, призупинення руйнації 
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об’єктів соціальної інфраструктури. При цьому головним соціальним пріоритетом має бути державна 
допомога селу. Разом з цим, у процесі здійснення аграрних перетворень, становлення ринкових відносин у 
деякої частини сільської молоді з’являється зацікавленість до самостійного господарювання, 
підприємницької діяльності. При створенні відповідних умов значно зменшилася б плинність молодих і 
кваліфікованих кадрів із сільської місцевості та можливо було б сподіватися на швидке відтворення 
сільських територій. 

Одним із резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрній сфері 
виступає кваліфікаційний рівень і надання відповідних стимулів за нього. Швидка зміна тенденцій і 
напрямів розвитку на ринку праці потребує не лише висококваліфікованих працівників, але й можливості їх 
подальшого розвитку, в тому числі перекваліфікації в рамках вимог ринку. 

Вважаємо за доцільне розробити заходи з утворення зацікавленості сільськогосподарських 
працівників до підвищення своєї кваліфікації. При цьому необхідно дотримуватися вимог законодавства 
України й використовувати сучасні досягнення кадрового менеджменту, в якому людські ресурси 
розглядаються як джерело невикористаних резервів, що дозволяє налагодити раціональніше планування, 
організацію й реалізацію рішень у загальній структурі підприємства. Отже, пропонуємо впровадити заходи, 
які можуть гармонійно вдосконалити існуючу систему управління на підприємстві, а процес оцінки та 
навчання персоналу перетворити на безперервний і результативний процес. За допомогою плану розробки 
та впровадження системи організації та оцінки навчання в аграрному підприємстві необхідно спланувати 
основні етапи робіт з установленням терміну виконання цих робіт та відповідальних осіб [2, 3].  

На першому етапі встановлюються вимоги до працівників з метою якісного виконання ними всіх 
робіт, пов’язаних із виробництвом продукції. Для того, щоб якісно встановити вимоги й довести їх до 
кожного працівника, можна використати робочі інструкції, що написані зрозумілою для робітника мовою та 
доповнені, за потреби, таблицями, схемами, ілюстраціями, фотографіями тощо. Необхідно залучати до 
роботи спеціалістів, які братимуть участь в оцінці працівників, тому наказом по підприємству необхідно 
створити атестаційну комісію, яку слід наділити певними повноваженнями. На другому етапі 
встановлюються кваліфікаційні рівні за професіями за допомогою розробленого Положення про проведення 
оцінки персоналу в кожному підрозділі, в яких надається порядок проведення і вимоги до кваліфікаційних 
рівнів по кожній професії. На третьому етапі проводиться оцінювання знань та вмінь працівників. Оцінка 
персоналу (самооцінка та зовнішня оцінка) виконує принаймні дві основні функції: орієнтувальну та 
стимулюючу і має охопити як оцінку теоретичних знань, так і практичне виконання робіт. Головне, щоб 
працівники були налаштовані на оцінку позитивно, необхідно довести до них її мету, а саме – кожен 
працівник повинен отримувати заробітну плату згідно зі своєю кваліфікацією. Для оцінки теоретичної 
підготовки працівників найкраще використовувати комп’ютерні програми для тестування. В разі тестування 
на комп’ютері повністю виключається можливість упередженого ставлення з боку атестаційної комісії до 
працівника. Тому у робітників з’являється впевненість у справедливості її проведення. 

Щоб оцінка була дієвою, а сутність її зрозумілою як оцінювачам, так і тим, хто отримує оцінку, 
процес оцінювання має здійснюватися за основним містом діяльності за тими її аспектами, які 
безпосередньо пов’язані з професійною кваліфікацією. Тому, щоб провести ефективне тестування необхідно 
розробити тести за професіями на основі робочих інструкцій і ввести їх у комп’ютерну програму, яка 
забезпечить визначення питань, на які дано помилкові відповіді, встановлення оцінки визначення часу, 
витраченого на вирішення тесту в автоматичному режимі. 

Виконання робіт оцінюється безпосередньо на робочому місті в процесі роботі. При проведенні 
оцінки атестаційна комісія має бути максимально об’єктивною, і звичайно, за підсумками оцінки на 
підприємстві необхідно підвищити заробітну плату за кваліфікаційними рівнями. Кожен працівник повинен 
отримувати заробітну плату згідно зі своєю кваліфікацією. Пропонуємо такий спосіб організації оплати. 
Оклад працівника з певним кваліфікаційним рівнем визначається на рівні 110% окладу попереднього 
кваліфікаційного рівня [4]. Отже, 10% стимулюватимуть працівника прагнути підвищити свій 
кваліфікаційний рівень і не обтяжуватимуть роботодавця. Розглянемо п’ять рівнів щодо підвищення рівня 
знань: 

1 рівень – одержання середньо-спеціальної освіти; 
2 рівень – одержання практичних навичок на виробництві (передача досвіду від головних 

спеціалістів); 
3 рівень – підвищення професійних знань шляхом навчання за межами господарства (участь у 

тренінгах, Школах бізнесу); 
4 рівень – одержання вищої освіти у ВНЗ;  
5 рівень – безперервне навчання (активні та інтерактивні методи навчання: консультації, тренінги, 

лекції, ділові ігри, самоосвіта, обмін досвідом тощо). 
Таким чином, за умови підвищення кваліфікаційного рівня за допомогою одержання знань в 

консалтингових фірмах – на лекціях, тренінгах, шляхом самоосвіти, або у ВНЗ, – здобувши вищу освіту, 
працівник матиме можливість отримати на 10% більше ніж має (при цьому потрібно враховувати й рівень 
інфляції). Також цінність його людського капіталу підвищиться, що вигідно як для підприємства, так і для 
особистісного розвитку працівника. 
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Четвертий етап пов'язаний з встановленням порядку проведення виробничого навчання на підставі 
розробленого Положення про проведення індивідуального виробничого навчання та стажування на 
робочому місці. Індивідуальне виробниче навчання необхідно проводити із працівниками, які набувають 
професію безпосередньо на робочому місці. Стажування ж стосується працівників, які приймаються на 
роботу вже підготовленими спеціалістами, наприклад, агрономи, інженери. Для проведення індивідуального 
виробничого навчання або стажування на робочому місці необхідно: розробити програму навчання за 
професіями, при цьому слід урахувати, що нового працівника необхідно навчати із питань техніки безпеки 
на виробництві. Бажано виробниче навчання і навчання з техніки безпеки проводити в комплексі, а іспит на 
допуск до самостійної роботи також будувати на перевірці професійних знань і знань правил техніки 
безпеки; розпорядженням по господарству закріпити за учнями інструкторів виробничого навчання, які 
безпосередньо на робочому місці передадуть свої навички; розпорядженням по господарству закріпити за 
учнями викладачів теоретичного навчання, які навчать роботі з документами, а саме – робочим інструкціям; 
встановити термін проведення виробничого навчання або стажування на робочому місці. Для отримання 
робітниками суміжної професії або для проведення навчання з питань, за якими на підприємстві немає 
викладачів теоретичного навчання, можна звернутися до закладів професійної підготовки працівників 

П’ятий етап пов'язаний із визначенням методів стимулювання висококваліфікованих працівників 
передавати свій досвід. Хоча на сьогодні існує багато моделей мотивації, матеріальні потреби домінують, 
тому, щоб стимулювати інструкторів виробничого навчання, слід розробити та затвердити Положення про 
доплати, в якому передбачити доплату за проведення виробничого навчання і стажування. Розмір доплати, 
який стимулює працівника докласти зусиль для навчання учня і не є надмірним з погляду роботодавця, 
становить 10% від окладу інструктора виробничого навчання. При цьому доречно обумовити той факт, що 
інструктор з виробничого навчання отримує доплату тільки після того, коли його учень успішно складає 
екзамен на допуск до самостійної роботи або якщо атестаційна комісія за результатами оцінки підвищує 
кваліфікаційний рівень цього працівника. Підставою для виплати доплати інструктору має стати наказ, 
підготовлений на основі протоколу атестаційної комісії, про те, що учень успішно склав екзамен на допуск 
до самостійної роботи або пройшов оцінку на підвищення свого кваліфікаційного рівня. 

Таким чином, пропонуємо підійти до організації оцінки і навчання персоналу на базі системного 
підходу. Крім того, підвищення заробітної плати після проведення оцінки стимулює працівників 
підвищувати свій кваліфікаційний рівень і прагнути пройти оцінку, а доплата за проведене навчання 
стимулює працівників з високим професійним рівнем не залишати свої знання і навички при собі, а ділитися 
ними з колегами, тим більше, що така доплата виплачується тільки після того, як учень пройшов оцінку на 
підвищення кваліфікаційного рівня.  

Запропонована система не порушує державні нормативні документи щодо підвищення кваліфікації 
з присвоєння розрядів (класів, категорій), оскільки назви професій у штатному розкладі цілком відповідають 
чинному класифікатору професій ДК 003:2005; безпосередньо на виробництві проводиться лише 
стажування на робочому місці та індивідуальне виробниче навчання за професіями; за необхідності 
отримання суміжних професій працівники направляються до закладів професійного навчання; 
кваліфікаційні рівні не записуються до трудової книжки, а слугують лише внутрішнім механізмом 
регулювання заробітної плати залежно від професійного рівня, який визначається вмінням виконувати 
виробничі завдання якісно і своєчасно.  

Висновки. Таким чином, регулювання ринку робочої сили, особливо в сільській місцевості, 
можливо за впровадження певних соціально-економічних заходів, спрямованих на оптимізацію балансу між 
попитом і пропозицією на ринку праці, а також заходів, що підвищують рівень доходів мешканців сільських 
районів: посилення стимулюючої ролі заробітної плати за рахунок підвищення її рівня відповідно до набутої 
кваліфікації, професійних знань, умінь та навичок, здійснення доплат молоді, в тому числі впродовж перших 
двох років після закінчення навчання, доопрацювання тарифних сіток, відрядних розцінок і схем посадових 
окладів працівників різних агроформувань; забезпечення прозорості і доступності інформації про існуючі 
вакансії в аграрних підприємствах області, а також інформації про безробітних; підготовка та підвищення 
кваліфікації працівників особливо стосовно дефіцитних спеціальностей; проведення оцінки персоналу на 
підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації; підтримка діяльності 
приватних сільськогосподарських підприємств, стимулювання їх до укрупнення і подальшого розвитку, що 
сприятиме зростанню конкурентоспроможності. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ 
 
Наведено аналіз поняття «управлінські інновації», обґрунтована доцільність використання поняття «організаційно-

управлінська інновація». Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності промислових підприємств. Виявлено 
проблеми в процесі впровадження управлінських інновацій та запропоновано шляхи їх подолання. У статті запропоновані 
методичні підходи до вибору та реалізації організаційно-управлінських інновацій в практику промислових підприємств. 
Розроблено методи зниження рівня опору організаційним змінам. 

Ключові слова: інновація, управлінська інновація, організаційно-управлінська інновація, модель бізнес-процесу 
реалізації організаційно-управлінських інновацій, проблеми впровадження інновацій, методи подолання опору 
організаційним змінам. 
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Khmelnytskyi National University 

 
METHODICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION  

OF ORGANIZATIONAL-MANAGERIAL INNOVATIONS 
 
The concept analysis “administrative innovations” is given, the usefulness of the concept of organizational-managerial 

innovation is explained. The current state of the innovation industry is analyzed. Barriers of administrative innovation adoption are 
revealed and ways of their overcoming are offered. In the article methodological approaches to the selection and implementation of 
organizational-managerial innovation in the practice of industrial enterprises are offered. Methods of decreasing in level of 
resistance to organizational changes are developed. 

Keywords: innovation, organizational innovation, organizational-managerial innovation, model of business process 
implementation of organizational-managerial innovations, problem of innovation adoption, methods of resistance of chance 
overcoming. 

 
Постановка проблеми. Вітчизняні підприємства повсюдно стикаються з «викликами» сучасної 

конкуренції і насамперед з труднощами адаптації до постійних змін ринкових умов. Зміни стають 
постійними і всепроникливими, і це нормальний стан сучасного бізнесу. Більш того, зросла швидкість змін, 
чому сприяють в першу чергу стрімкість технічного прогресу і конкуренція. Життєві цикли товарів 
вимірюються тепер не роками, а місяцями. Скоротилися і життєві цикли послуг, і терміни розробки нових 
товарів та виходу з ними на ринок. Сьогодні, для того, щоб вижити, підприємства повинні діяти оперативно. 
В цих умовах критично важливо постійно розробляти і впроваджувати на підприємствах нові методи та 
структури управління, тобто безперервно здійснювати організаційно-управлінські інновації.  

У широкому сенсі організаційно-управлінські інновації – це комплекс нових технологій, методів, 
інструментів, способів організації, спрямованих на підвищення ефективності окремих частин системи 
управління, управління видами діяльності, в цілому всієї системи управління, в кінцевому рахунку, 
націлених на підвищення ефективності функціонування всього підприємства [5]. Як показує світова 
практика, організаційно-управлінські інновації, що охоплюють всі рівні системи управління, здійснюються 
великими закордонними організаціями не рідше 1 разу кожні 3-4 роки, а нововведення на локальному 
(внутрішньоорганізаційному) рівні – практично щороку. Впровадження організаційно-управлінських 
інновацій в господарську та інноваційну діяльність промислових підприємств обумовлює, з одного боку, 
підвищення ефективності інноваційної діяльності, а з іншого – поліпшення результатів функціонування 
підприємств, що свідчить про особливу роль цих інновацій для підвищення конкурентоспроможності 
промислових підприємств.  
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Вищесказане свідчить про високу актуальність теми та виняткове значення цього напрямку 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні основи інновацій розглянуті в 
роботах П.П. Лопати, В.М. Шепеля, В.В. Смоловика, Ю.Л. Неймери, А.Л. Журавльова та ін. У роботах цих 
авторів розкривається як суть інновацій, так і питання підготовленості персоналу до сприйняття 
організаційно-управлінських інновацій. Проблеми інноваційного розвитку в контексті організаційно-
управлінського забезпечення це розглянуті в роботах А.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Ю.З. Драчука, С.І. 
Кравченко, А.В. Новикова, М.В. Кірносова. Однак на сьогоднішній момент відсутня загальноприйнята 
класифікація організаційно-управлінських інновацій. Всю безліч визначень управлінських інновацій можна 
розділити за двома ознаками.  

По-перше, це наявність або відсутність поділу понять «організаційна» і «управлінська інновація». 
Ряд авторів [3] розглядає окремо організаційні та управлінські інновації. В даному випадку організаційні 
інновації охоплюють зміни в організації виробництва, управлінські – в структурах і методах управління 
компанією. Інші автори або ототожнюють організаційні та управлінські інновації [4], або розглядають в 
комплексі організаційно-управлінські інновації [5]. На наш погляд, оптимальним для цілей даної статті є 
розуміння управлінського нововведення як організаційно-управлінські інновації в цілому. 

По-друге, відмінності у визначеннях стосуються переліку та масштабу змін. Так, визначення 
організаційно-управлінської інновації формулюється як впровадження нових практик, процесів і структур, 
що представляють собою значний відрив від поточних норм. Недоліком такого підходу є його вузькість. Як 
зазначалося вище, під інноваціями взагалі, та управлінськими інноваціями, зокрема, доцільно розуміти не 
тільки значущі і трансформаційні, але й еволюційні зміни.  

Таким чином, досі в українській управлінській науці не розроблена теорія інновацій в управлінні, 
адекватна сучасній практиці господарювання, не існує однозначного визначення організаційно-
управлінських інновацій та недостатньо вивчені підходи до їх вибору, розробки та впровадження. 

Формулювання цілі статті. Мета статті полягає в формування методичних підходів до 
впровадження організаційно-управлінських інновацій на промислових підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У вивчених роботах наводяться різні визначення 
організаційно-управлінських, організаційних та управлінських інновацій. 

Організаційні інновації – це нові методи організації і планування, які використовуються у 
виробничо-господарської діяльності підприємства, наприклад зміна організаційних форм виробничих 
процесів, використання інших методів нормування праці, зміна системи планування на підприємстві і т.д. 
[2]. Організаційні нововведення полягають у впровадженні нових або більш досконалих методів організації 
виробництва (потокових, мережних та інших). 

Управлінські інновації – нові підходи та методи організації управління, реформування системи 
управління для адаптації до мінливих ринкових умов. Управлінські інновації – цілеспрямована зміна складу 
функцій, організаційних структур, технології та організації процесу управління, методів роботи системи 
управління, яка орієнтована на заміну елементів системи управління або системи управління в цілому, з 
метою прискорення або поліпшення вирішення поставлених перед підприємством задач на основі виявлення 
закономірностей і факторів розвитку інноваційних процесів на всіх стадіях життєвого циклу продуктів, 
технологій і підприємства в цілому [1]. На думку П.І. Ваганова, управлінські інновації реалізуються у трьох 
основних формах адаптаційних механізмів – структурного, адміністративного та інформаційного – і 
спрямовані на розробку відповідних управляючих впливів на основі використання всіх видів інформації і 
прогнозних оцінок майбутніх станів інноваційної діяльності на підприємстві. 

Багато авторів, такі як Ю.З. Драчук, С.І. Кравченко, Л.Л. Стариченко, А.В. Новиков приділяють 
увагу організаційно-управлінським інноваціям в сукупності розглядають їх у комплексі. 

Організаційно-управлінські – нові методи і форми організації всіх видів діяльності підприємства та 
їх об'єднань: нові методи управління персоналом, системи стратегічного планування, прогнозування, 
моделювання процесів виробництва, постачання, збуту, нові організаційні структури [4]. Організаційно-
управлінські інновації – це зміни в системі управління підприємницькою структурою з метою підвищення 
ефективності її функціонування та конкурентоспроможності [5].  

В залежності від об'єкта можна виділити наступні види організаційно-управлінських інновацій: 
1) Організаційні нововведення пов'язані з освоєнням нових форм і методів організації та 

регламентації виробництва і праці, а також із змінами співвідношення сфер впливу (як по вертикалі, так і по 
горизонталі) структурних підрозділів, соціальних груп чи окремих осіб організації. 

2) Управлінські нововведення визначають цілеспрямовану зміну складу функцій управління, 
організаційних структур, технологій і організації процесу управління, методів роботи апарату управління. 

3) Економічні нововведення характеризуються змінами у фінансовій, платіжній та бухгалтерській 
сферах діяльності організації, а також у сфері планування, ціноутворення, мотивації та оплати праці та 
оцінки результатів діяльності. 

4) Соціальні нововведення реалізуються для активізації людського потенціалу організації шляхом 
вдосконалення її кадрової політики, розвитку системи професійної підготовки працівників та соціально-
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професійної адаптації новоприйнятих, вдосконалення системи винагороди та оцінки результатів праці 
персоналу. До цієї групи нововведень відносять також поліпшення соціально-побутових умов 
життєдіяльності працівників, умов безпеки і гігієни праці, організації вільного часу. 

5) Юридичні нововведення визначають нові і змінені нормативно-правові документи, що 
регулюють усі види діяльності організації. 

6) Маркетингові нововведення пов'язані з новими формами і методами просування продуктів на 
ринку, поліпшенням взаємин із клієнтами, новими підходами до реклами та інші. 

7) Корпоративні нововведення проявляються в поліпшенні взаємодії з акціонерами організації. 
За своєю суттю організаційно-управлінські інновації спрямовані на зміни в системі управління 

організацією, але основна мета їх застосування – підвищення ефективності функціонування, 
конкурентоспроможності та розвитку підприємницької організації в цілому.  

Систему управління організаційно-управлінськими інноваціями слід розглядати через структурні та 
функціональні характеристики. Структурними характеристиками є: керуюча система, яка включає команду 
менеджерів, які здійснюють управлінський вплив, культура управління, а також принципи, методи та 
інструменти, використовувані для формування цього впливу; керована система, яка включає персонал, та 
організацію роботи у всіх функціональних підрозділах; оргструктура, яка є каркасом системи управління. 

Функціональної характеристикою є бізнес-процес здійснення організаційно-управлінських 
інновацій. Модель бізнес-процесу здійснення організаційно-управлінських інновацій складається з 
наступних бізнес-функцій: генерування ідей і управління знанням; планово-підготовчий етап; 
інформування; часткова реалізація; повна реалізація; виконання функцій контролю та аналізу. 

На етапі генерування ідей та управління знаннями в рамках обраної проблемної області 
організовуються заходи, що сприяють формулюванню інноваційних ідей, які в подальшому, на етапі збору 
ідей та їх формалізації, проходять процес кодифікації їх в знання. Наступним кроком є управління і 
зберігання знань.  

Планово-підготовчий етап починається з визначення самої інновації, її змісту та опису процесу 
реалізації. Потім необхідно дослідити стан інноваційного потенціалу організації для визначення її переваг і 
недоліків при реалізації певного виду інноваційної діяльності. Проведення подібних досліджень дозволяє 
виявити слабкі моменти і за допомогою попереджувальних заходів і дій запобігти «пробуксовуванню» 
інновацій в цих місцях. Далі на цьому етапі розробляється план реалізації конкретної організаційно-
управлінської інновації: визначається набір робіт, їх послідовність, терміни виконання та відповідальних за 
реалізацію, а також потреба в ресурсах. Створюється команда з урахуванням специфіки інноваційної 
діяльності: чи то необхідно більше технічних фахівців для встановлення та налагодження обладнання та 
тренерів або викладачів для навчання відсутньою навичкам, чи то це повинна бути команда PR-спеціалістів. 
Робота зі складання планів включає визначення мети і завдань даної організаційно-управлінської інновації, 
що інтегровані з місією організації, визначення масштабів і термінів впровадження інновації, змістовне 
наповнення, а також розробку інформаційної стратегії підприємства для її впровадження. Ця стратегія 
визначає цілі та завдання інформування для полегшення реалізації розроблюваної організаційно-
управлінської інновації та продовження реалізації інноваційної політики підприємства. Крім того, слід 
визначити необхідний кількісний і кваліфікаційний склад працівників, необхідний для реалізації. 

Етап інформування, або інформаційної підготовки колективу, починається з визначення мети 
інформування відповідно до змісту і специфіки організаційно-управлінських інновацій. Далі розробляється 
план, методи і терміни поширення інформації, проводиться підготовка носіїв інформації. Після здійснення 
безпосередньо самого процесу видачі інформації, відстежується ефективність інформаційного забезпечення. 
При необхідності здійснюється його коригування для досягнення запланованого курсу змін. У складних 
ситуаціях можливе часткове інформування працівників, розсилка інформаційних бюлетенів по підрозділах, 
поширення інформації за допомогою чуток і т. д. Після реалізації інформаційного повідомлення необхідно 
здійснювати моніторинг зміни настроїв і ставлення до проведених організаційно-управлінським інноваціям 
в колективі. 

На етапі часткової реалізації відбувається апробація розробленої інновації з метою виявлення 
вузьких місць і відповідного коректування. На цьому етапі робота починається з визначення об'єкта, де 
здійснюватиметься часткова реалізація організаційно-управлінських інновацій з урахуванням результатів 
досліджень інноваційного потенціалу підприємства. Для реалізації не слід вибирати слабкі відділи, дільниці 
та ін., оскільки інформація про складнощі реалізації може швидко поширитися по всьому підприємству і 
сприятиме її затримці. Також необхідно підготувати персонал обраного об'єкта, провести інструктаж, 
навчання, чітко роз'яснити працівникам всі аспекти, що піддаються перетворенням, прояснити всі зміни в 
посадах, окладах, преміях і т. д. Після цього проводиться безпосередньо часткова реалізація організаційно-
управлінських інновацій. Надалі оцінюються результати і формулюються рекомендації щодо коригування 
плану. 

Повна реалізація організаційно-управлінських інновацій передбачає проведення необхідних змін в 
організаційній структурі, професійно-кваліфікаційному складі, посадових інструкціях, в технічних і 
технологічних особливостях трудової діяльності, впровадження адаптованої до проведених змін системи 
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мотивації і стимулювання праці, а також і інших аспектів, які зачіпає дана інновація. Повна реалізація 
починається з підготовки всього персоналу, залученого в реалізацію обраної організаційно-управлінської 
інновації, або ж працівників, трудова діяльність яких зміниться за результатом її впровадження. 
Проводиться інструктаж працівників, навчання як без відриву від виробництва, так і в спеціалізованих 
навчальних закладах. 

Після цього здійснюється реалізація організаційно-управлінської інновації на всьому підприємстві з 
відповідними змінами в профільних напрямках. Слід виробляти інформування працівників про результати 
впровадження і незалежно від характеру результатів об'єктивно висвітлювати те, що відбувається. Всі інші 
варіанти інформаційного висвітлення приведуть до втрати лояльності працівників, зниженню набраних 
темпів і втрати досягнутої ефективності реалізації процесу. На закінчення виробляються рекомендації з 
підтримки отриманих результатів, тобто закріпленню інноваційних досягнень, фіксації в інструкціях, 
методичних вказівках. 

В процесі впровадження організаційно-управлінських інновацій ініціаторам і менеджерам 
доводиться стикатися не тільки з управлінськими проблемами, але і з соціально-психологічними, знання 
яких і вміння їх долати багато в чому забезпечує успіх нововведень. Одним із серйозних соціально-
психологічних моментів є опір змінам, який гальмує, а іноді й зовсім зупиняє їх. Подолання опору є 
важливою умовою створення сприятливих умов для впровадження організаційно-управлінських інновацій. 
Існують різні засоби подолання опору змінам, пов'язані з організаційними та структурними методами 
вирішення конфліктів: використання механізмів координації та інтеграції; постановка нових, більш 
складних цілей; роз'яснення вимог до роботи – уточнення перспектив щодо посадових обов'язків; мотивація 
і стимулювання, система винагород.  

Навчання та надання інформації. Навчання – основний спосіб формування сприятливою 
внутрішньовиробничого середовища для інновацій, причому далеко не тільки організаційних. Явною 
перевагою володіють активні методи навчання: рольові та ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій та ін.  

Система стимулювання повинна мати відносно стійкий характер і погоджувати дохід працівників з 
ефективністю їх діяльності. У практиці роботи можливо запропонувати спиратися на систему, що включає 
не тільки стимули матеріального характеру, а й стимули «престижу»: просування по службі, надання 
більшої самостійності в прийнятті рішень, суспільне визнання. 

Переговори і угоди. Переговори для забезпечення підтримки організаційних нововведень далеко не 
завжди припускають, що згода «купують» з допомогою матеріальних стимулів. Набагато частіше вони 
являють собою ітеративний процес узгодження довгострокових і короткострокових цілей, бажаних цілей і 
наявних ресурсів і досягнення іноді компромісного, але взаємоприйнятного рішення. 

Кадрові перестановки і призначення. Зазвичай при використанні даного методу зниження ступеня 
опору організаційним змінам передбачається, що особі, яка надає чи може надати опір змінам, надається 
більш значна або провідна роль у прийнятті рішення та здійсненні змін. 

Висновки. Значну роль в успішній реалізації інноваційного процесу в промисловості відіграють 
організаційно-управлінські інновації, які, з одного боку, самі є інноваціями, а з іншого – створюють базис 
для розробки і впровадження технологічних і продуктових інновацій, що і робить їх вивчення особливо 
актуальним. Для активізації інноваційного процесу необхідно розробляти єдині принципи і підходи до 
змісту організаційно-управлінських інновацій, їх вимірювання та оцінки в умовах постійних змін, з 
урахуванням сучасних уявлень про успішну діяльність організації. Практика вітчизняних підприємств 
настійно вимагає від управлінської науки методичного інструментарію, що забезпечує єдність підходів до 
оцінки, вимірювання та впровадження організаційно-управлінських інновацій. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ 
 
В статті розглянуто проблему працевлаштування інвалідів. Проаналізовано нормативно-законодавчу базу, що 

регламентує можливості діяльності підприємств, заснованих громадськими організаціями інвалідів. Оцінено ефективність 
податкових пільг та інших державних важелів регулювання працевлаштування інвалідів.  
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USING TAX BENEFITS OF PUBLIC ORGANIZATIONS OF DISABLED PERSONS 

 
Government policy of support of disabled is inefficient, so requires modernization. State funds allocated to support 

statutory activities of invalids public organizations is disabled, and millions of direct support and tax incentives for businesses 
disabled and not allow persons with disabilities to realize their rights to participate in public life and the right to work in accordance 
with international standards. Politics promote employment of disabled people are unable to provide jobs for the disabled, as 
employed 1.3% of persons with disabilities. The number of new jobs is 0.1% of the demand, and jobs entrepreneurs is dominated. 
Receiving benefits for companies that employ disabled people possible in the following types of taxes: income tax income tax; of 
VAT; land tax. For comparative performance indicators support tools help enterprises employment of disabled persons with 
disabilities are the most costly. Employment in the open labour market is the most effective tool, as it needs minimal state 
expenditures. Quite effective is to provide a one-time unemployment benefits to open a business, as it involves the use of insurance 
funds funding for training the unemployed. 

Keywords. disabled, invalids public organizations, tax incentives. 
 
Постанова проблеми. Сьогодні кожен 18-й українець живе з інвалідністю. Загальна чисельність 

людей з особливими потребами сягає 2,8 млн, або 6,1% населення країни. Із них працевлаштовані більше 
755 тисяч, або майже 27%. Стандарти Міжнародної організації праці передбачають працевлаштування 50% 
від загальної чисельності інвалідів в країні, тобто мало б бути працевлаштовані 1,4 млн інвалідів. Навіть, 
якщо враховувати лише чисельність інвалідів працездатного віку, на порядку денному стоїть питання якості 
працевлаштування, ефективності та доступності державної підтримки інвалідів.  

Чинна державна політика є неефективною та потребує негайної модернізації. В середньому 30–50 
млн грн, які спрямовуються на підтримку статутної діяльності громадських організацій інвалідів, а також 
сотні мільйонів прямої підтримки та податкових пільг для підприємств інвалідів не дають достатніх 
можливостей реалізувати право інвалідів на участь у громадському житті, а також право на працю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою розробкою питань соціального захисту інвалідів 
займається низка науковців. Серед вітчизняних науковців та практиків слід виділити М. Авраменка, С. 
Богданова, Н. Бондар, Н. Борецьку, М. Кравченко, Н. Крещенко, Е. Лібанову, О. Макарову, С. Мельника, К. 
Міщенко, В. Скуратівського, В. Сушкевича, І. Ярошенко та інших. Зазначена проблема знаходиться також в 
центрі уваги фахівців Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету ім. 
М.Драгоманова, Державної установи НДІ соціально-трудових відносин, Всеукраїнського центру професійної 
реабілітації інвалідів, Національної Асамблеї інвалідів України, Фонду соціального захисту інвалідів та 
Департаменту в справах інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України. 

Метою статі є дослідження проблеми працевлаштування інвалідів, аналіз ефективності заходів 
держави щодо її вирішення, зокрема надання податкових пільг підприємствам, заснованими інвалідами.  

Основна частина. Держава завжди, у міру можливостей, дбала про людей з обмеженими 
можливостями, шляхом надання їм певних виплат, стимулюючи та підтримуючи формування громадських 
організацій інвалідів, надаючи можливість отримання податкових пільг і переваг під час державних 
закупівель та інших. Однак, зазначені виплати є недостатніми в умовах високих темпів інфляції та 
девальвації, а процес отримання та використання пільг досить часто є довгим, та, в багатьох випадках, 
безрезультатним. Тому вкрай важливим є підтримка соціально активної позиції інвалідів шляхом 
роз’яснення їх прав, підтримки їх самоорганізації та створення підприємств шляхом використання наданих 
законодавством України можливостей з отримання переваг у господарській діяльності, в тому числі за 
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рахунок використання податкових пільг та інших переваг у проведенні господарської діяльності. 
Слід відмітити, що чинна нормативно-правова база, що регламентує ключові моменти життя та 

діяльності інвалідів, їх права та можливості, досить розвинена. Так, у Законі України «Про реабілітацію 
інвалідів [1]», містяться основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов 
для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я організму, 
функціонування системи підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, 
сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності, а також у Конвенції про права інвалідів, 
затверджену Законом України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного 
протоколу до неї». «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 
року», затверджений кабінетом міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706, деталізував заходи, що 
проводяться для забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів, поліпшення умов їх 
життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів.  

Серед різноманіття законодавчих актів України виділяється «Правова абетка для інвалідів», де 
доступно викладено основні права та можливості інвалідів [2]. Основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні і гарантування їм рівних з усіма іншими громадянами можливостей участі в економічній, політичній 
і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам 
ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з 
індивідуальними можливостями, здібностями й інтересами містяться в Законі України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні». Також слід враховувати вимоги та пільги щодо діяльності 
підприємців інвалідів і підприємств громадських організацій інвалідів, що викладені у Податковому кодексі 
України, Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та 
організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
08.08.2007 № 1010 та інших нормативно-правових актах.  

Незважаючи на досить сприятливу нормативно-законодавчу базу для працевлаштування інвалідів 
на практиці ситуація залишається невтішною. У 2013 році статус безробітного мали 40,9 тис. інвалідів. Ще 
2,1 тис. інвалідів перебували на обліку в Державній службі зайнятості (ДСЗ), але мали статус безробітних 
[3]. Таким чином, послугами ДСЗ скористались 43 тис. інвалідів, або 4,5% від незайнятих інвалідів 
працездатного віку. Із 40,9 тис. безробітних інвалідів були працевлаштовані за направленням ДСЗ 12,182 
тис. інвалідів, або майже 30% від зареєстрованих безробітних інвалідів, або 1,2% від незайнятих інвалідів. Із 
зазначеного числа працевлаштованих інвалідів 772 особи, або 6%, були працевлаштовані як приватні 
підприємці, вони отримали одноразову допомогу по безробіттю та пройшли навчання із засад 
підприємницької діяльності. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 
2,46 тис. безробітних, або 6% від загального числа безробітних. 4,281 тис. безробітних інвалідів, або 10%, 
були направлені на професійне навчання. Таким чином, державна служба зайнятості працевлаштувала на 
відкриті вакансії 11,44 тис. безробітних інвалідів, або 28% від зареєстрованих безробітних та 1,2% від 
незайнятих інвалідів. Нові робочі місця фізичних осіб підприємців створені для 772 інвалідів, або1,8% від 
загального числа безробітних, 0,08% – від незайнятих. Це вкрай скромні результати, враховуючи потребу у 
сприянні зайнятості майже мільйона осіб [3].  

Фонд соціального захисту інвалідів має таку інформацію щодо планів та фактичних показників 
створення робочих місць на підприємствах, які отримують допомогу (таблиця 1).  

 
Таблиця 1 

Cтворення роботодавцями робочих місць для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів ФСЗІ за 
всіма напрямками фінансування (у тому числі, навчання та перекваліфікація інвалідів) 
Рік створення 
робочого місця 

План створення робочих 
місць (од.) 

Кількість створених робочих 
місць (од.) 

% виконання 
плану 

2012 432 437 101,2 
2013* 627 370 59,0 
2014* 359 57 (станом на 01.09.2014) 15,9  

Джерело: [4, с.17]. 
 
Причиною, яка стримує створення робочих місць за рахунок коштів ФСЗІ у 2013–2014 роках, є 

відсутність рішень щодо доцільності надання фінансової допомоги, дотацій, позик підприємствам та 
організаціям ГОІ за рахунок коштів ФСЗІ у 2013 році. Так, у 2013 році ФСЗІ створив 370 робочих місць, що 
становить 0,04% від незайнятих інвалідів. При цьому варто врахувати, що служба зайнятості направляє 
безробітних інвалідів на підприємства інвалідів, які отримують підтримку від ФСЗІ.  

Отже політика сприяння зайнятості інвалідів є неспроможною забезпечити інвалідів робочими 
місцями, оскільки при потребі працевлаштувати 950 тис. незайнятих інвалідів, або 64% від всіх інвалідів 
працездатного віку, працевлаштовується 12,552 тис. інвалідів, або 1,3 % від потреби. При цьому кількість 
новостворених робочих місць мізерна – 1142 робочих місця, або 0,1 % від потреби, з яких переважають 
робочі місця приватних підприємців – 772, або 67% від загального числа новостворених робочих місць.  
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Щодо можливості інвалідів створити власне підприємство, то 307 підприємств громадських 
організацій інвалідів станом на 01.07.2014 року, що реалізували права на отримання податкових пільг. Це є 
дуже низьким показником у порівнянні з кількістю інвалідів та їх громадських організацій в Україні. Тому 
популяризація переваг та податкових пільг є важливим чинником реалізації прав інвалідів на працю. 
Отримання пільг для роботи підприємств громадських організацій інвалідів можливе за наступними видами 
податків: з податку на прибуток підприємств (пункт 154.1. статті 154 Податкового кодексу України); з 
податку на додану вартість (пункт 197.6. статті 197 та пункту 8 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України); з податку на землю, з урахуванням підпункту 282.1.7. пункту 
282.1. статті 282 розділу ХІІІ „Плата за землю” Податкового кодексу України. 

Основні умови надання пільги зі сплати податку на прибуток підприємств: протягом попереднього 
звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають на таких підприємствах і організаціях основне 
місце роботи, становить не менш як 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 
складу; фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 % суми 
загальних витрат на оплату праці.  

Разом з тим у Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для 
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів з 2007 р. міститься розширений перелік вимог, 
який, крім двох вищезазначених, включає суму витрат підприємства, організації з переробки (обробки, 
інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів 
(послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, 
організаціями, і становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих 
послуг); розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості інвалідів, які мають на 
підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого 
розміру мінімальної заробітної плати; виконання підприємствами, організаціями рішень Мінсоцполітики та 
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики 
Автономної Республіки Крим (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше). 

Зважаючи на численні звернення громадських організацій інвалідів та їх окремих представників, 
Кабінет Міністрів України постановою від 11 лютого 2015 року № 49 спростив Порядок надання дозволу на 
право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій 
інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010. Зокрема, 
Постановою скасовано обов’язкове застосування критерію, який передбачає можливість отримання пільги у 
випадку, якщо витрати підприємства на переробку сировини, складових частин, інших покупних товарів, які 
використовуються для виготовлення продукції безпосередньо підприємствами, становить не менш як 8% 
ціни постачання таких товарів. Згідно зі змінами, така норма застосовуватиметься лише для отримання 
пільги у вигляді звільнення від сплати ПДВ та не враховуватиметься при розгляді питання надання пільги із 
сплати податку на прибуток підприємства та плати за землю. Згідно з документом, дозвіл на право 
користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів 
оформлюватиметься розпорядженням голови місцевої державної адміністрації. 

Крім того, встановлено терміни для розгляду документів на отримання дозволу на право 
користування пільгами з оподаткування представниками місцевої влади. Зокрема, місцеві органи мають 
передавати пакети таких документів на затвердження в Мінсоцполітики України не менш, ніж за 15 робочих 
днів до початку кварталу, з якого підприємство планує отримати дозвіл. Впровадження в життя положень 
зазначено постанови дозволить активізувати співпрацю між громадськими організаціями інвалідів, 
підприємцями, органами місцевої влади – фінансовими відділами відповідних адміністрацій та органами 
Державної фіскальної служби України.  

Прикладом позитивного досвіду такої співпраці є робота місцевих органів влади Черкаської області. 
Так, 25.06.2014 регіональна комісія з питань надання державної допомоги підприємствам та організаціям 
громадських організацій інвалідів у Черкаської області розглянула право користування пільгами з 
оподаткування та інших матеріальних заохочень шести виробництв, де працюють люди з обмеженими 
можливостями. Відмову отримало лише об’єднання «Нью Рентал Груп» Жашківської міської громадської 
організації інвалідів «Нова надія – 2012», яке претендувало на 764 483 грн з Фонду соціального захисту 
інвалідів на купівлю двох легкових автомобілів КІА-Ріо з метою створення двох робочих місць для 
інвалідів. Комісія визнала таку пропозицію для підтримки інвалідів соціально недоцільною [5]  

Однак інколи підприємствам громадських організацій інвалідів потрібно у суді доводити своє право 
на використання пільг. Наприклад, судова справа № 2а/2470/3397/11, що тягнеться з 2012 року. Поряд з 
позитивними прикладами є приклади використання пільг не за призначенням. Це випадок виділення трьох 
земельних ділянок підприємству ”Укрмедінвальпром” Чернігівської міської громадської організації 
інвалідів ”Благочин 2000” для будівництва ряду торгових павільйонів [6]. 

Для вибору найбільш ефективних важелів сприяння зайнятості інвалідів доцільно оцінити їх 
ефективність. Витрати на заповнення вакансій за направленням ДЗС є мінімальними і пов’язані із 
загальними адміністративними видатками центрів зайнятості. У цьому випадку основні видатки на 
створення робочих місць уже здійснив роботодавець. Витрати на відкриття безробітними підприємницької 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 

267

справи також невисокі, оскільки передбачають перетворення інструменту соціального захисту (допомоги по 
безробіттю) на інвестицію у робоче місце підприємця (умовно можна обрахувати витрати за цим видом 
допомоги з врахуванням мінімального розміру допомоги по безробіттю у 2013 році близько 900 грн/міс. 
Відповідно видатки на створення робочого місця ФОП становлять майже 11 тис. грн, або 8,5 млн грн для 
772 інвалідів [3].). Отже, ефективність видатків на створення робочих місць можна представити так.  

 
Таблиця 2 

Ефективність інструментів сприяння зайнятості інвалідів у 2013 році  
Інструмент  Вакансії та 

новостворені робочі 
місця 

Загальні 
видатки 

Видатки у розрахунку на 
одне робоче місце 

Направлення на відкриті вакансії  11,44   
Одноразова допомога (ФОП)  772 8,5 млн грн 11 тис. грн 
Допомога підприємствам інвалідів 
на створення робочих місць  

370 
(план – 627) 

16,87 млн 
грн 

45,6 тис. грн 
(план – 26,9 тис. грн)  

Джерело: [4, с.18]. 
 
За порівняльними показниками ефективності інструментів зайнятості інвалідів допомога 

підприємствам інвалідів є найбільш витратною порівняно з іншими інструментами. Працевлаштування на 
відкритому ринку праці є найбільш ефективним інструментом, оскільки передбачає мінімальні видатки 
держави. Досить ефективним є надання одноразової допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької 
справи, оскільки передбачає використання страхових коштів і незначні видатки на навчання безробітних.  

Висновки. Видатки на підтримку підприємств інвалідів щодо створення робочих місць мають 
велике соціальне та економічне значення. Всі інструменти підвищення зайнятості інвалідів пов’язані з 
економічними та ринковими ризиками. Навіть у період економічного зростання підприємства прагнуть 
мінімізувати витрати на робочу силу, тому 4-відсоткова квота для інвалідів не виконується. В умовах 
економічного спаду вірогідність працевлаштування інвалідів ще менша. Діяльність малого бізнесу (ФОП) 
пов’язана із великими ризиками, що фактично унеможливлює забезпечення зайнятості інвалідів на таких 
підприємствах. Державна підтримка підприємств інвалідів мінімізує зазначені ризики, а тому варто 
особливу увагу приділяти програмам створення робочих місць. В процесі розробки і вдосконалення 
використання податкових пільг підприємствами громадських організацій, слід моделювати роботу 
підприємств після отримання пільг. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Розглянуто та узагальнено основні аспекти управління продуктивністю праці в сучасних умовах. Проведена оцінка 

розвитку теорії та практики, поняття, сутності, змісту, виміру та підвищення продуктивності праці. Описано процес реалізації 
програм управління продуктивністю праці з урахуванням сучасних тенденцій в розвитку нормування праці. 

Ключові слова: продуктивність праці, ефективність праці, трудомісткість, нормування праці, жива праця, сукупна 
праця, управління продуктивністю праці, продуктивність сукупної праці, інтенсивність праці. 
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BASIC ASPECTS OF MANAGEMENT LABOR PRODUCTIVITY AT UKRAINIAN 

INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
Considered and generalized the basic aspects of management labour productivity in modern conditions. The evaluation of 

development theory and practice, concepts, essence, content, measurement and improving labour productivity. Described the 
process of implementing labour productivity management programs in accordance with modern trends in the development labour 
productivity management. An integrated approach to the management of aggregate labour productivity will significantly increase 
labour productivity at enterprises of Ukraine. 

Keywords: labour efficiency, labour regulation, living labour, the aggregate labour, labour productivity management, 
labour intensity. 

 
Актуальність теми дослідження. Складність управління сучасним підприємством пов’язана з 

перетворенням його у високо динамічну систему. Значні темпи оновлення продукції та засобів 
технологічного оснащення її виробництва відображаються на прискоренні морального старіння наявної 
технологічної бази виробництва, зниженні ступеня її прогресивності. В цих умовах напрацювання найбільш 
раціональних напрямків технічного рівня виробництва повинні базуватися на вирішенні завдань управління 
перспективним розвитком підприємства У умовах ринку підприємство за рахунок власних резервів 
підвищує ефективність виробництва і, тим самим, розвиває власні можливості щодо досягнення 
поставленим перед ним цілей стратегічного та тактичного планування, входження в обмінні процеси із 
зовнішнім середовищем. Створення надійної основи ефективної діяльності підприємства, розширення 
застосовуваних методів управління виробничою системою вимагає включення до неї системи управління 
продуктивністю праці. Показник продуктивності праці є найкращим індикатором прогресивності 
управлінських методів. 

Проблема зростання продуктивності праці у виробничій сфері економіки була і в сучасних умовах 
залишається актуальною, оскільки від результатів діяльності виробничих підприємств залежать як рівень 
розвитку всієї держави, так і задоволення суспільних потреб в продукції та послугах. Однак, як свідчить 
практика, підвищення продуктивності праці є процесом складним і неоднозначним, який суттєво залежить 
від трудових зусиль працівників на виробництві, які, власне, і формують і впливають на її рівень. Праця як 
основних чинник здійснення виробничого процесу також займає важливе місце в таких дослідженнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатопланова проблема управління продуктивністю 
праці була і залишається об’єктом наукових досліджень. Істотний внесок у вирішення цієї проблеми 
належить зарубіжним дослідникам (Ф. Тейлору, А. Лоулеру, Г. Емерсону, А. Файолю, Д. Сінку та ін.), а 
також науковцям колишнього СРСР та вченим-економістам близького зарубіжжя (А. Гастєву, С. 
Струміліну, В. Новожилову, Р. Яковлєву, Р. Колосовій, Б. Генкіну, Л. Костіну, О. Щербакову та ін.). 
Дослідженню механізмів та засобів підвищення продуктивності праці присвячували свої праці українські 
вчені: О. Грішнова, Б. Ігумнов, А. Калина, А. Колот, Г. Куліков, А. Ласкавий, Е. Лібанова, В. Нижник, А. 
Пасєка, І. Прокопенко, А. Ревенко та інші. 

Системні кризи останніх десятиліть призвели до суттєвих соціально-економічних втрат, що 
послабило керованість процесами зростання продуктивності праці в національній економіці. Цей важливий 
економічний параметр майже повністю випав зі статистичного моніторингу, системних наукових 
досліджень, залишився поза увагою багатьох керівників підприємств. На сьогодні питання управління 
продуктивністю праці є найменш дослідженими у вітчизняній економічній науці, що можна вважати однією 
з причин кризового стану економіки. Всі ці обставини зумовили вибір теми даного дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження методичних підходів щодо управління 
продуктивністю праці на промислових підприємствах України, формування та реалізація основних 
складових програми підвищення продуктивності праці з урахуванням сучасних тенденцій в розвитку 
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нормування праці. 
Виклад основного матеріалу. Будь-яка організаційна форма виробництва та господарювання 

стверджується, якщо забезпечує більш високу продуктивність праці в порівнянні з попередньою формою. 
Відповідно високий рівень продуктивності праці є критерієм прогресивності організаційної форми та 
управлінських рішень. Країни-лідери в області продуктивності є економічними та політичними лідерами у 
світі. В сучасних умовах основною проблемою виступає тенденція до зниження ефективності виробництва і 
однією з причин цього явища є низький рівень продуктивності праці. 

У двадцятому столітті дуже укрупнено можна виділити такі підходи до підвищення продуктивності 
праці: 1) 20–30 роки: Ф. У. Тейлор запропонував раціональну програму праці; використання потенціалу на 
основі лідера та поширення досвіду; підвищення продуктивності праці на основі відбору кращих методів 
роботи; 2) 60-і роки – розквіт наукової організації праці; 3) сучасний період – застосування особливостей 
особистості та специфіки мотивації. 

По суті історично відбувається процес заміни безпосередньо власне натуральної праці на виконання 
виробничої функції в системі органів всього підприємства. Більше того, термін «продуктивність» в сучасній 
економічній науці використовується не тільки відносно задіяного у виробничій діяльності ресурсу праці 
(«живої праці» у чистому вигляді). Оскільки, виходячи з положень сучасної економічної теорії, виділяють 
чотири основних фактори виробництва: праця, земля, капітал, підприємництво, поєднання яких і забезпечує 
виробництво продукції, то можна говорити про продуктивність кожного з цих факторів. Д. Сінк трактує 
загальне поняття продуктивності так: «В систему вводяться затрати у формі праці (людські ресурси); 
капіталу (фізичні та фінансові активи), енергія, матеріали, інформація. Ці ресурси перетворюються в 
продукцію (товари та послуги). Продуктивність – це відношення кількості продукції, виробленої даною 
системою за даний період часу до кількості ресурсів, що спожиті для створення або виробництва продукції 
за той самий період» [5]. 

Таким чином, поряд з продуктивністю праці можна говорити про продуктивність матеріалів, 
енергії, запасів, обладнання, а також про загальну продуктивність, що характеризує ефективність 
використання всіх залучених у виробництво ресурсів. Через це, розраховуючи показник продуктивності 
праці як один з показників, що характеризують результативність виробництва, варто мати на увазі, що не 
тільки праця є джерелом створення продукції. 

Загальновідомо, що продуктивність праці є показником ефективності затрат праці та визначається 
кількістю продукції, що виготовлена за одиницю часу, або затратами часу на одиницю виготовленої 
продукції чи виконаних робіт. Варто підкреслити, що в даному випадку мова йде виключно про 
продуктивність живої праці. Продуктивність праці виступає тут показником плідності роботи персоналу, 
тобто вона являє собою кількісну характеристику роботи, що виконується персоналом, яка обумовлена 
рівнем ефективності праці. 

В країнах з розвинутою ринковою економікою при оцінці її стану аналітики широко застосовують 
такі категорії, як «продуктивність праці», «нормування праці», «мотивація праці», розглядаючи їх у 
взаємозв’язку. На жаль в Україні з 1993 року показник суспільної продуктивності праці не визначається і не 
використовується як критерій економічного зростання, а кількість наукових публікацій з проблем 
продуктивності праці є досить незначною. 

Однак продуктивність праці є важливим показником ефективності виробництва. Продуктивність 
праці – це результативність, ефективність праці в процесі виробництва. У виробництві будь-якого продукту 
приймає участь жива праця, тобто праця робітників безпосередньо в самому процесі виробництва продукту, 
і праця минула, затрачена, як правило, іншими робітниками на попередніх стадіях виробництва і уречевлена 
в засобах праці, будівлях, спорудах, сировині, паливі, матеріалах, енергії тощо. Відповідно до цього при 
характеристиці продуктивності праці використовуються поняття продуктивності живої та сукупної праці. 
Продуктивність живої праці – це результативність окремого робітника або колективу. Продуктивність 
сукупної праці – це результативність живої та уречевленої праці, що відображає повні (сукупні) затрати 
праці у сфері матеріального виробництва. 

Умовою розвитку виробництва виступає зростання продуктивності праці. На рівень продуктивності 
праці здійснює вплив розмір екстенсивного використання праці, інтенсивність праці, а також техніко-
технологічний стан виробництва. Рівень екстенсивного використання праці характеризується повнотою 
використання робочого часу. Чим менше втрат робочого часу і триваліший робочий день, тим вищий рівень 
екстенсивного використання праці, а отже, і продуктивність праці. Таке зростання продуктивності праці 
завдяки екстенсивним характеристикам обмежене законодавчо встановленою тривалістю робочого дня і 
робочого тижня. Інтенсивність праці характеризує міру її напруженості в одиницю часу та вимірюється 
кількістю енергії людини, витраченої за цей час. Чим вище інтенсивність праці, тим вище її продуктивність. 
Підвищення інтенсивності праці має свої межі, а саме фізіологічні та психологічні можливості людського 
організму. Рівень інтенсивності праці визначається соціально-економічними умовами на виробництві – 
тривалістю робочого часу та його ефективним використанням; рівнем розвитку та застосування сучасних 
техніки та технологій, нормування та оплати праці; рівнем життя, ставленням працівників до праці. Поряд з 
цим, якщо рівні екстенсивного та інтенсивного використання праці мають певні обмеження, то техніко-
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технологічне вдосконалення виробництва під дією науково-технічного прогресу практично є безмежними, і, 
відповідно, можуть слугувати джерелом зростання продуктивності праці в майбутньому в Україні в тому 
числі. 

Проблема підвищення продуктивності праці залишається однією з найгостріших для української 
економіки. Інша проблема пов’язана з безпосереднім вимірюванням даного показника. Незважаючи на те, 
що в наказі Мінекономіки № 916 від 26.12.2008 р. визначено перелік показників продуктивності праці та 
методику їх розрахунку, проведення таких розрахунків ускладнюється відсутністю необхідних статистичних 
показників за необхідними для розрахунку рівнями деталізації. У проведеному дослідженні [2] щодо оцінки 
рівня та динаміки продуктивності праці на макро- і мезоекономічному рівнях з’ясовано, що продуктивність 
праці в Україні з 2000 по 2008 рр. характеризувалася позитивною динамікою, однак носила нестійкий 
характер і в 2009 р. відзначалася спадом на фоні глобальної фінансово-економічної кризи. 

Поряд з цим варто зазначити, що продуктивність праці в Україні не перевищує 30% продуктивності 
праці в країнах Євросоюзу [4]. Як зазначає автор даного дослідження А. Ревенко порівнювати рівні та 
динаміку продуктивності праці між країнами складно, і якихось авторитетних порівнянь, проведених 
міжнародними організаціями, немає. Але досить надійним орієнтиром можуть слугувати показники 
виробництва ВВП на душу населення за паритетами купівельної спроможності. Вони щорічно наводяться по 
країнах, регіонах і світу в цілому в «Доповідях про розвиток людини» програми розвитку ООН. 

Для прикладу, в 2005 році душовий ВВП за паритетами становив в Україні лише 25% по 
відношенню до 25 країн Євросоюзу. Навіть порівняно з чотирма колишніми країнами соцтабору: Польщею, 
Чехією, Словаччиною та Угорщиною, – цей показник в Україні становить лише 44%. При таких 
співвідношеннях ВВП і продуктивності праці важко розраховувати на значне скорочення розриву в розмірах 
реальної зарплати в Україні та європейських країнах [4]. 

Основні причини низької продуктивності праці породжують фактори-наслідки, що діють негативно 
та одночасно. Серед цих причин можна виділити наступні: 

- Зношені та застарілі основні фонди. На підприємствах продуктивність забезпечують не окремі 
верстати, потокові лінії, а весь комплекс взаємопов’язаних основних фондів, тобто комплекси обладнання, 
приладів, виробничої інфраструктури, засобів управління. Для вітчизняних підприємств властиво 
відтворення низькопродуктивних комплексів основних фондів, їх постійні ремонти. Саме тому необхідна 
інноваційна модель модернізації промисловості України. 

- Застарілі технології, які безпосередньо пов’язані зі зношеними основними фондами. 
- Неефективна організація праці та обслуговування робочих місць, яка супроводжується роздутими 

та незбалансованими за продуктивністю штатами. 
- Недостатньо ефективна організація операційних систем та виробничих процесів. Удосконалення 

організації потребує знань та прояву волі менеджерів вищої та середньої ланок, але не пов’язано зі значними 
фінансовими витратами. 

- Низько ефективний менеджмент і, як наслідок, неефективні та непродуктивні бізнес-процеси, 
неефективна діяльність виробничого персоналу. Виникає необхідність суттєвого підвищення та розширення 
компетенцій управлінців, їх інноваційної активності. 

- Практична відсутність стимулів до побудови інноваційного виробництва пов’язана з високим 
рівнем монополізації в усіх найважливіших галузях національної економіки, корупції в державі та 
суспільстві. 

- Порівняно слабка інвестиційна інфраструктура, фінансові установи, які не готові фінансувати 
інноваційні проекти зі значними вкладеннями, тривалим терміном окупності, а також значні інвестиційні та 
політичні ризики, що погіршують інноваційний та інвестиційний клімат. 

- Недостатня інформатизація та автоматизація виробництва, менеджменту, низький рівень 
застосування високих технологій, в результаті – неефективні методи та засоби виробництва, праці, 
управління. 

Нестабільна та нерівномірна динаміка продуктивності праці в Україні, велика кількість причин її 
низьких значень показують, що необхідно відновити облік продуктивності праці на мікро-, мезо- та 
макрорівнях, що дозволить оперативно реагувати на її зміни з метою підвищення та недопущення спаду в 
майбутньому. Відсутність постійного моніторингу продуктивності праці не дозволяє керівникам 
підприємств вживати адекватних заходів щодо підвищення ефективності виробництва в реальному режимі 
часу. Розробка програми управління продуктивністю праці може стати ефективним та комплексним 
інструментом, що створить умови для зростання продуктивності праці. Завдання розробки та реалізації на 
практиці таких програм управління продуктивністю праці на підприємствах є складним і має вирішуватися 
за допомогою міждисциплінарних знань, потребує ув’язки рішень в ланцюжку «наука – економіка – техніка 
– виробництво», тобто побудови єдиного процесу формування наукових, економічних, управлінських, 
технічних та технологічних знань.  

Управління являє собою процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, 
щоб сформулювати і досягти цілей організації [3]. Управління продуктивністю праці можна представити як 
процес планування, організації, мотивації і контролю за конкретними ресурсами з метою досягнення 
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поставлених завдань, виражених через кількість та якість продукції, випущеної працівником в одиницю 
часу. 

Продукція в процесі свого існування проходить такі етапи життєвого циклу: дослідження та 
обґрунтування розробки, проектування, виробництво, експлуатацію. Життєвий цикл виробу можна 
представити як ланцюжок цінностей, на кожному етапі якого відбувається прирощення вартості (цінності) 
продукту. Основні етапи життєвого циклу виробу на підприємстві: технічна підготовка виробництва, 
матеріально-технічне постачання, процес виробництва продукції, її збут. Отже, можна зробити висновок, що 
управління продуктивністю праці на підприємстві являє собою процес планування, організації, мотивації та 
контролю за конкретними ресурсами на всіх етапах життєвого циклу продукту, що дозволяє забезпечити 
узгодженість цілей та дій усіх підрозділів підприємства, спрямованих на досягнення результату 
раціональної діяльності працівників, що характеризується кількістю та якістю продукції, випущеної ними в 
одиницю часу. 

Застосування процесів управління продуктивністю праці на всіх стадіях ланцюжка цінностей 
(життєвого циклу) здатне здійснити реальний вплив на ефективність управлінської діяльності, оскільки: 

- привертається увага керівництва управлінських ланок до проблем підвищення продуктивності 
праці та факторів впливу на неї; 

- з’являється можливість залучити працівників не тільки до процесу вимірювання продуктивності, 
але і мотивувати їх активність у пошуках резервів її підвищення навіть на тих етапах виробництва, 
ефективність роботи на яких раніше не пов’язувалася безпосередньо з продуктивністю праці;  

- формування та аналіз показників продуктивності праці на всіх стадіях життєвого циклу продукту 
дають можливість приймати оперативні рішення з управління якістю продукції, дозволяючи зупиняти 
негативні процеси на стадії їх виникнення, мінімізуючи таким чином можливі збитки; 

- використання показників продуктивності праці на стадіях життєвого циклу дозволяє побудувати 
управлінський облік, надає можливості нормування не тільки в цілому по підприємству, а й по кожній 
дільниці окремо, а значить здійснювати фінансовий контроль і планувати процедури підвищення 
ефективності виробництва. 

Управління продуктивністю має здійснюватися на державному рівні та на рівні окремих 
підприємств. Основний інтерес в даний час займає проблема отримання найточніших оцінок сукупної праці. 

Вимірювання продуктивності на державному рівні необхідне для вибору пріоритетних напрямів 
розвитку технологій, організації виробництва. В умовах ринкової економіки має бути забезпечено 
досягнення узгодження інтересів всіх зацікавлених сторін як системи. Складовою таких економічних 
інтересів має стати для найманих працівників свідоме прагнення до зростання продуктивності праці як 
основи зростання їх доходів та якості трудового життя, для роботодавців – підвищення ефективності роботи 
підприємств. Для управління продуктивністю праці важливим є залучення соціального партнерства на 
вітчизняних підприємствах. 

В основу соціального діалогу на всіх рівнях може бути покладена соціально-економічна програма 
підвищення продуктивності праці, до якої доцільно включити такі розділи [2]: 

1) Вдосконалення оцінки кількості та якості праці (передбачається відновлення ролі нормування 
трудових процесів). 

2) Модернізація робочих місць (передбачає технічне переозброєння праці, переоснащення робочих 
місць в інтересах інноваційного розвитку виробництва, зростання індивідуальної продуктивності праці). 

3) Регулювання оплати праці залежно від зростання продуктивності праці, досягнутих результатів. 
4) Стимулювання трудової та інноваційної активності. 
5) Гуманізація умов праці (створення сприятливих та безпечних умов праці, збагачення змісту 

праці). 
6) Гармонізація соціально-трудових відносин (уникнення соціально-трудових конфліктів, страйків). 
7) Формування корпоративної культури. 
8) Участь працівників в управлінні та власності.  
Така програма на окремому підприємстві буде виконана, якщо в її розробці та контролі за 

виконанням будуть брати дієву участь представники сторін укладеного колективного договору (найманих 
працівників та роботодавців). Крім того на рівні підприємств програми управління продуктивністю праці 
потрібні для зменшення залежності від ринку та пошуку резервів її підвищення. Виконання будь-якої 
програми управління продуктивністю праці на підприємстві буде починатись з вимірювання та оцінки 
досягнутого рівня продуктивності на підприємстві в цілому і за окремими видами праці зокрема. І тут 
вирішальна роль відводиться відродженню нормування праці на промислових підприємства в першу чергу. 

Зміни, що відбуваються в підходах до управління підприємствами суттєво впливають і на систему 
організації нормування праці. Серед таких змін доцільно виділити найбільш суттєві: 

1) Склад норм праці має бути універсальним та містити такі складові: затрати праці на процеси 
планування, організацію, проектування, управління, технологічні перетворення об’єктів. 

2) Перехід до організації прямого нормування затрат праці, заснованого на нормах часу та 
відповідній нормативній базі. Пряме нормування дозволить встановлювати різні співвідношення в затратах 
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часу різних категорій працюючих та будь-які норми часу, але на єдиній розрахунковій основі. 
3) «Перенесення» затрат праці у вигляді працемісткостей, норм часу та всіх видів витрат 

виробництва у вартісному виразі на конкретні вироби може бути здійснено в процесі проектування та 
підготовки виробництва в разі виконання таких умов: 

- поширення прямого нормування праці за затратами часу на певні обсяги робіт; 
- відома послідовність руху продукції у вигляді ідей, ескізів, креслень, дослідних зразків та серійних 

виробів у виробництві конкретними робочими місцями; 
- відомі величини затрат праці в обслуговуючому виробництві, що припадають на одиницю виробу. 
У відповідності до зазначених умов необхідно створювати базу нормативів часу для робочих місць 

та економічних (вартісних) нормативів, що припадають на одиницю часу Всі інші норми праці (чисельності, 
обслуговування) є похідними від норм часу та обсягів робіт. 

4) Нормативна база має бути такою, щоб затрати часу можна було отримати ще до початку 
виробництва. Ця обставина є найважливішою для вдосконалення якості управління та планування. 

5) Використання нових методів розрахунків в організації та нормуванні праці має здійснюватись за 
допомогою автоматизованих систем. Варто зазначити, що підсистеми нормування праці вбудовані в 
автоматизовані системи проектування технології та не охоплюють не тільки нові методи нормування, але й 
широко відомі, зокрема, мікроелементне нормування праці. З цієї ж причини в більшості існуючих 
автоматизованих системах нормування перевага надається основному виробництву, що є суттєвою 
перепоною для розробки єдиних автоматизованих систем нормування для всіх категорій працюючих на 
підприємстві. 

6) Першочергове значення має приділятися типовим методам вирішення завдань. Такі методи та 
моделі можуть застосовуватись для різних категорій працівників підприємства. 

Після реалізації цих змін можна буде займатись пошуком, аналізом резервів підвищення 
продуктивності та розробкою плану їх використання на підприємстві. Такий план має включати конкретні 
заходи, терміни реалізації, передбачати фінансування витрат на ці заходи, очікуваний економічний ефект від 
їх впровадження. Контроль за здійсненням таких заходів та вимірювання їх реального впливу на зростання 
продуктивності праці здійснюється вже на останніх стадіях реалізації програми управління продуктивністю 
праці на конкретному промисловому підприємстві. 

Наприкінці варто відмітити, що управління продуктивністю праці, а також її зростання, не є 
самоціллю, але вони необхідні для підвищення ефективності роботи підприємства, його 
конкурентоспроможності та максимізації прибутку без додаткового збільшення обсягів продажів. Але в 
сучасних умовах (інфляція, світова економічна криза) прибуток не може бути надійним орієнтиром стійкої 
роботи підприємства в довгостроковій перспективі. Управління ж на основі продуктивності праці дозволяє 
оцінювати стан справ з поправкою на негативні процеси. Орієнтація на зростання продуктивності праці 
дозволяє змістити акценти з оцінки поточного стану виробництва на оцінку його стану в перспективі. 

Висновки. Простих і надійних формул підвищення продуктивності праці на існує, не існує також 
універсальних прийомів і методів, які б робили управління працею більш ефективним. Існують тільки певні 
підходи, які можуть допомогти керівнику підвищити активність робочої сили для підвищення ефективності 
роботи всього підприємства. Все вищезазначене дозволяє зробити такі висновки: управління 
продуктивністю праці є важливою частиною процесу управління на підприємстві та ефективним 
інструментом підвищення його прибутковості; на зміну рівня продуктивності праці впливає багато факторів, 
тому можна припустити, що однозначних та простих шляхів для підвищення продуктивності праці не існує; 
не існує також універсальних прийомів та методів, за допомогою яких можна було б гарантовано 
забезпечити підвищення продуктивності праці на підприємстві, існують тільки певні управлінські підходи, 
які допомагають підвищити імовірність зростання її рівня. Застосування керівництвом сучасних 
промислових підприємств теоретичних і практичних підходів до управління продуктивністю праці, 
розроблених як теоретиками управлінської думки, так і керівниками-практиками, дозволить створити 
сприятливі умови для активізації факторів, що впливають на продуктивність праці, і створити реальні 
можливості для її зростання. 
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІД ВПЛИВОМ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті представлено результати дослідження щодо виявлення впливу та взаємоузгодженості між 

соціокультурними факторами управління підприємством та ключовими елементами його системи бюджетування. На основі 
теорії спіральної динаміки автором проаналізовано типологію підприємств в аспекті впливу організаційної культури компанії 
на прийняття управлінських рішень, що мають бути забезпечені інформацією за допомогою системи бюджетування; 
визначено особливості формування фінансової структури для різних типів підприємств; виявлено та проаналізовано 
переваги і недоліки виділення об’єктів бюджетування за цим підходом у порівнянні з традиційним. 

Ключові слова: система бюджетування, організаційна культура підприємства, фінансова структура підприємства, 
об’єкти бюджетування.  
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PROBLEMS OF TRANSFORMATION BUDGETING SYSTEM DUE TO THE 

INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE AT THE ENTERPRISE 
 
The study aims to identify the impact and the relationship between socio-cultural factors in business management and 

basic elements of its budgeting. The author analyzes the typology of enterprises in terms of the impact of organizational culture on 
management decisions that should be provided with information through budgeting; peculiarities of development of financial 
structures for different types of businesses identified and analyzed the advantages and disadvantages selected objects budgeting 
for this approach compared to traditional. According to the study it can be concluded that the effectiveness of budgeting in the 
company depends on cultural factors management. Therefore, at the stage of the budgeting system requires conceptual forming 
budgeting objects based on the type of organizational culture. 

Keywords: budgeting system, organizational culture, financial structure of the company, budgeting objects.  
 
Вступ. Сучасні підприємства України вже пройшли етап впровадження технології бюджетування, 

як нової управлінської технології. На разі, ця технологія впроваджена на багатьох підприємствах, але не 
завжди вона є ефективною і відповідає очікуванням власників бізнесу або керівників щодо її корисності при 
інформаційному забезпеченні прийняття управлінських рішень через надмірну зарегламентованість і 
обмеженість в наданні релевантної інформації при стратегічному плануванні і контролі. Означена ситуація є 
наслідком недооцінки соціокультурних факторів управління організацією при складанні технічного 
завдання на розробку системи бюджетування для конкретної організації при її впровадженні. Тому компанії 
досі залишаються заручниками шаблонного розуміння системи бюджетування, що не дозволяє зробити її 
ефективною в організаціях з різним типом організаційних культур. Відповідно, проблема підвищення 
ефективності системи бюджетування досі залишається актуальною для вітчизняного бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження і публікації, що висвітлюють 
проблематику впровадження та функціонування системи бюджетування в компаніях, зосереджені, 
переважно, в аспектах удосконалення технології та автоматизації бюджетування. Теоретичні розробки з 
технології бюджетування представляють такі автори, як В. В. Гамаюнов, С. Ф. Голов, К. Друрі, А. Е. 
Карпов, Д. Сигел, Т. В. Сизова, Дж. Фостер, Д. Хан, Ч. Хорнгрен, В. Е. Хруцкий, Д.Шим та інші вітчизняні 
та зарубіжні науковці в роботах з удосконалення управлінського обліку чи контролінгу в організаціях. Ці 
автори висвітлюють бюджетування з акцентом на упорядкування історичної інформації про операційну 
діяльність підприємства: організація ефективної облікової системи, удосконалення питань калькулювання 
окремих видів доходів і витрат по відношенню до різних об’єктів обліку тощо. Не заперечуючи в цілому 
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важливості організації ефективної системи обліку для розв’язання оперативних задач планування і 
контролю на підприємстві, вважаємо необхідним наголосити, що при прогнозуванні та прийнятті 
стратегічних управлінських рішень така інформація має дуже обмежене застосування в умовах 
турбулентного ринкового середовища, коли не тренди минулих подій господарської діяльності, а розвиток 
науки і техніки обумовлює нові способи задоволення потреб споживачів і їх швидку переорієнтацію на нові 
продукти.  

Актуальні питання автоматизації бюджетування представлені в дослідженнях IT-компаній, що 
впроваджують відповідне програмне забезпечення на українському ринку, наприклад [1] та інші. Ці 
дослідження мають характер прикладних розробок, які здійснені за результатами проектів впровадження 
відповідних програмних продуктів в діяльність підприємств. Цей досвід є цікавим, але він не висвітлює 
управлінських проблем, які виникають при подальшому використанні відповідних програмних продуктів в 
управлінні. Зокрема, А. Пригожин, визнаний експерт менеджмент-консалтингу, зазначає, що подібні 
проекти є стандартизованими і IT-компаніями лише адаптуються до конкретного середовища без 
врахування соціокультурних факторів, які в управлінському консультуванні є спеціальним предметом 
розробки [2]. 

Мета та завдання дослідження. Незважаючи на наявність значного доробку науковців і практиків 
щодо теоретичних та прикладних засад використання бюджетування на підприємстві, залишається науково 
не вирішеною проблема формування ефективної системи бюджетування, яка б повною мірою забезпечувала 
менеджмент релевантною інформацією у відповідності до потреб підприємств.  

Метою дослідження є виявлення впливу та взаємоузгодженості між соціокультурними факторами 
управління підприємством та ключовими елементами його системи бюджетування. Для досягнення цієї 
мети було вирішено такі завдання: 

− проаналізовано типологію підприємств в аспекті впливу організаційної культури компанії на 
прийняття управлінських рішень, що мають бути забезпечені інформацією за допомогою системи 
бюджетування; 

− визначено особливості формування фінансової структури для різних типів підприємств, виявлено 
та проаналізовано переваги і недоліки виділення об’єктів бюджетування за цим підходом у порівнянні з 
традиційним. 

Результати дослідження. Традиційно система бюджетування сприймається як інструмент 
фінансового планування, тому керівники переважної більшості підприємств, що впроваджують цю систему, 
не замислюються над тим, яка інформація з системи бюджетування може використовуватись у 
стратегічному процесі і як бюджетування буде імплементоване до усталеного в організації процесу 
управління. В результаті постають дві проблеми: витрачається багато часу і зусиль працівників 
підприємства на виконання монотонних операцій по заповненню історичних баз даних з низькою 
ймовірністю їх подальшого використання для розв’язку перспективних задач управління та спротив 
працівників щодо нововведень. Внаслідок першої проблеми керівництво організації вже на етапі розробки 
концепції системи бюджетування втрачає можливість забезпечити моніторинг досягнення стратегічних 
цілей організації, сама система перетворюється лише в ретроспективну базу даних, слабо структуровану для 
потреб перспективного управління, що автоматично означає її некорисність як інструменту управління для 
топ-менеджменту, задачі якого зосереджені на вирішенні прогностичних задач. Цю проблему ми частково 
висвітлювали у попередніх працях [3–5]. Недооцінка ж сили впливу соціокультурного фактору, перед усім 
управлінської культури, на бюджетний процес призводить до зниження його ефективності, перетворюючи 
на послідовність рутинних задач оперативного обліку і фінансового планування, що не додає підприємству 
конкурентних переваг.  

Існує багато підходів до визначення організаційної культури. Для цілей даного дослідження ми 
використаємо підхід А. Пригожина і визначимо управлінську культуру як сукупність норм і правил ділової 
комунікації, сформованих під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, що покладені в основу 
управлінського процесу в організації [6, с.15]. Відповідно, управлінська культура визначає механізми 
комунікації та прийняття рішень в компанії, впливаючи на організацію бюджетування.  

Якщо розглядати систему бюджетування підприємства на основі теорії систем у функціональному, 
структурно-ієрархічному та процесному аспектах, управлінська культура має наскрізний вплив в кожному з 
них. У функціональному аспекті організація бюджетування визначає розподіл відповідальності між 
виконавцями конкретних функцій в процесі бюджетування. У структурно-ієрархічному аспекті 
діагностується кожний підрозділ підприємства за критерієм фінансової відповідальності. Результатом такої 
діагностики є присвоєння підрозділам компанії відповідного статусу в межах виділених об’єктів 
бюджетування. Процесний аспект визначає порядок дій працівників організації в процесі бюджетування і 
відповідність цих дій встановленим часовим параметрам у бюджетному циклі, акцентуючи увагу на 
забезпеченні чіткої регламентації всіх процедур в системі бюджетування. Відповідно, всі означені елементи 
в системі бюджетування за різних типів організаційної культури матимуть різний прояв і взаємодію, що, як 
підвищуватиме, так і знижуватиме ефективність процесу бюджетування в компанії. 

Для ілюстрації типів управлінських культур використаємо прийом «кольорових маркерів», що 
позначають парадигми мислення на основі теорії спіральної динаміки. Користуючись на цій основі, В. 
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Пекар характеризує різноманіття управлінських культур в організаціях: «фіолетові», «червоні», «сині», [7]. 
Описана в літературі і розтиражована ІТ-консультантами система бюджетування ефективна лише для 
«синьої» організації. «Синя» організація — це бюрократична організація зі стійкою ієрархічною 
організаційною структурою. Найбільш вдало таку організацію описує С. Паркінсон [8]. Така управлінська 
культура традиційно складається в великих компаніях, що працюють в порівняно стабільному середовищі, 
наприклад, в транспортних чи видобувних компаніях. Для забезпечення ефективності системи 
бюджетування в інших організаціях необхідно розробляти спеціальні підходи з огляду на особливості їх 
управлінської культури. Такі організації ми поділимо на дві групи.  

До першої групи віднесемо «фіолетові» та «червоні організації». Компанії з «фіолетовим» типом 
організаційної культури – це сім’я на чолі з керівником-вождем. Вона характерна для невеликих приватних 
фірм чи сімейного бізнесу. Ключовою цінністю в такій організації є відданість і турбота, а ключовими 
компетенціями керівника – особистий харизматичний вплив і підтримка всіх членів організації. «Червона» 
організація – це лідерська організація. Лідер авторитарно приймає всі рішення. Розмір такої організації 
обмежується кількістю людей, яких лідер здатен контролювати, тому такі організації належать до малого 
бізнесу. Її неформальна структура – це концентричні круги навколо лідера. Сила і влада збільшується в міру 
наближення до лідера. Ключові компетенції керівника – рішучість, директивне лідерство. 

З точки зору особливостей прийняття рішень ці організації мають такі переваги як простота і 
оперативність управління, швидкість ухвалення рішень, націленість на досягнення результату всіх членів 
команди. Недоліком є директивне лідерство, тому всі керівні важелі впливу на прийняття управлінських 
рішень сконцентровані у керівника підприємства. Делегування управлінських повноважень або не 
розвинено, або є формальним. Тому система бюджетування повинна відповідати наступним вимогам: 
однорівневість фінансової структури, швидкість збору і обробки інформації в межах системи бюджетування, 
максимальне скорочення бюрократичних процедур в організації документообігу. 

Для забезпечення цих вимог пропонується виділяти об’єкти бюджетування на основі існуючої 
організаційної структури, без виділення центрів фінансової відповідальності (ЦФВ), за принципом 
економічної однорідності напрямків доходів і витрат з метою формування укрупненої інформації про 
витрати і доходи, що генеруються діючою бізнес-моделлю підприємства. Інформаційне забезпечення 
прийняття управлінських рішень відбувається на основі бюджету доходів і витрат, складеного за касовим 
методом. На відміну від традиційного підходу, такий метод дозволяє підтримувати необхідний рівень 
ліквідності підприємства і приймати ефективні управлінські рішення на основі одного документу. Бюджет 
руху грошових коштів трансформується в платіжний календар і використовується як допоміжний 
інструмент бухгалтерією для дотримання платіжної дисципліни. Як правило, для таких підприємств 
доцільним є формування системи бюджетування на основі структуризації інформації для потреб 
бухгалтерського обліку. Тому при її формуванні необхідно приділити увагу обмеженням такого підходу, а 
саме: при складанні звітів про виконання бюджетів доведеться користуватись тією інформацією, яка є в 
системі бухгалтерського обліку; вся первинна документація сконцентрована у бухгалтерії підприємства; 
сбір і обробка первинної документації орієнтована на забезпечення потреб бухгалтерського обліку, тобто 
інформація надається в обробленому бухгалтерією вигляді, що призводить до об’єктивної втрати частки 
даних оперативного обліку. Водночас, такий підхід дозволяє найбільш ефективно здійснювати реєстрацію і 
обробку інформації, що пришвидшує її рух в межах організації. 

В другу групу об’єднаємо «зелені», «жовті» і «жовтогарячі» організації. «Зелені» управлінські 
культури характерні для громадських організацій і соціальних проектів. В них немає чіткої внутрішньої 
структури, немає чіткого підпорядкування, однак, задачі вирішуються і цілі досягаються. Така управлінська 
культура вимагає від її членів тісної взаємодії, передбачає рівну участь всіх співробітників в управлінні на 
основі досягнення консенсусу. Ключові цінності – взаємна довіра, повага, взаєморозуміння, «право на 
помилку». Ключові компетенції керівника – глобальне мислення, емоційний інтелект. Організація з 
«жовтою» управлінською культурою нагадує мережу, кожен співробітник якої долучається до реалізації 
портфелю проектів, в частині з яких він виступає менеджером проекту. «Жовтогаряча» корпорація 
підтримує управлінську культуру успіху. Організація вибудовується не стільки на підпорядкуванні, скільки 
на однаковому розумінні цілей. Керівники цих організацій – це визнані фахівці у своїй професії.  

З точки зору організації управлінських процесів ці компанії характеризуються відсутністю сурової 
організаційної ієрархії: система управління може бути матричною, проектно-орієнтованою або 
адхократичною з неформалізованою організаційною структурою. Прийняття рішень відбувається 
колегіально в тимчасових проектних крос-функціональних групах, націлених на реалізацію окремих задач. 
Кордони між підрозділами розмиті через часту міграцію спеціалістів між проектними групами. Під час 
організації системи бюджетування за традиційним методичним підходом в цих організаціях спостерігається 
низька управлінська продуктивність, висока вартість реєстрації і аналітичної обробки інформації, що 
призводить до уповільнення процесу прийняття управлінських рішень. 

Проблеми з формуванням методології і автоматизації в системі бюджетування пов’язані з 
об’єктивним існуванням двох ієрархічних рівнів управління: рівень управління бюджетом (кошторисною 
вартістю) проекту та рівень організації, в межах якої відбувається координація інформаційних зв’язків між 
окремими проектами, що виконуються цією організацією. В цьому випадку, елементи системи управління 
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бюджетом окремих проектів виступають як складові одиниці в системі бюджетування підприємства і 
виконують роль операційних бюджетів. При цьому елементами фінансової структури підприємства 
виступають окремі проекти, які на відміну від традиційного виділення ЦФВ не мають постійного характеру. 
Розподіл відповідальності в системі бюджетування визначається розподілом відповідальності за проектами. 
Формування планових і фактичних кошторисів проектів здійснюється «на нульовій основі». В межах 
підприємства формуються лише узагальнюючі фінансові документи за правилами бухгалтерського обліку, а 
критеріями ефективності роботи підприємства у звітному періоді в системі бюджетування виступають 
показники ефективності проектів. 

Фінансова структура для таких компаній є гнучкою, тому існує потреба у гармонізації в межах 
підприємства цільових функцій бюджетів проектів і цільової функції досягнення прибутковості 
підприємства у звітних періодах, відповідного методичного інструментарію та комп’ютерних 
автоматизованих систем обробки даних проектного менеджменту (Project Management) та бюджетування, 
що на сьогодні є задачею з високим рівнем інноваційності, яка не має єдиного вирішення. 

Висновки. Впровадження ефективної системи бюджетування – це завдання з високим ступенем 
інноваційності для більшості організацій. Автором проаналізовано типологію підприємств в аспекті впливу 
організаційної культури компанії на прийняття управлінських рішень, що мають бути забезпечені 
інформацією за допомогою системи бюджетування; визначено особливості формування фінансової 
структури для різних типів підприємств та проаналізовано переваги і недоліки виділення об’єктів 
бюджетування за цим підходом у порівнянні з традиційним. За результатами дослідження виявлено вплив та 
взаємозв’язок між соціокультурними факторами управління підприємством та базовими елементами його 
системи бюджетування, тому на етапі впровадження система бюджетування потребує концептуального 
проектування об’єктів бюджетування з урахуванням типу організаційної культури компанії. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА:  

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ І ПОНЯТТЯ 
 
У статті, на теоретичному рівні, розглянуто проблеми формування та використання інтелектуальних ресурсів 

підприємства, які запропоновано розглядати в якості компенсаторів дефіцитності фінансово-матеріальної забезпеченості 
діяльності суб’єкта господарювання. На основі аналізу відомих характеристик інтелектуальних ресурсів, встановлено 
необхідність удосконалення підходів до їх формування, структурування, використання та трактування пов’язаних з цими 
процесами основних понять та категорій. Запропоновано удосконалення понятійно-категоріального апарату процесу 
формування людського капіталу підприємства на основі поділу інтелектуальних людських ресурсів на активну та пасивну 
частини. 

Ключові слова: ресурси підприємства, інтелектуальні ресурси, активні та пасивні інтелектуальні ресурси. 
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INTELLECTUAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE:  

THE BASIC DEFINITIONS AND CONCEPTS 
 
The article provides theoretical analysis of formation and use of intellectual resources of the enterprise, which are 

regarded as compensators for scarcity of financial and material pre-conditions for functioning of the legal entity. The article reveals 
the shift of attention from material-and-technical and financial resources to the person as the main value, which occurred as a 
result of the growing importance of intellectual component in the economic process. Based on the analysis of the characteristics of 
intellectual resources, the author draws the need to improve the approaches to their formation, structuring, use and the 
interpretation of basic concepts and categories associated with these processes. The author improved conceptual and categorical 
apparatus and approach to the company’s human capital formation by dividing intellectual resources into active and passive 
components. The author suggests that people, the basic bearers of the intellectual resources, and their own or otherwise involved 
products of intellectual activity, constitute the active component of intellectual resources. The author suggests the dependency of 
the intellectual resources of the personnel and structural-and-market intellectual resources on factors of intelligence, motivation and 
time. 

Keywords: enterprise resources, intellectual resources, active and passive intellectual resources. 
 
Постановка проблеми. Успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від його 

забезпеченості ресурсами. Проблема ресурсозабезпеченості суб’єктів господарювання в сучасних умовах 
може бути вирішена, по-перше, шляхом фізичної економії; по-друге, в результаті проведення інноваційної, 
раціональної й продуманої політики оптимізації всіх ресурсних можливостей підприємства. Другий 
напрямок діяльності підприємства в умовах ресурсної обмеженості, пов’язаний, на наш погляд, з пошуком 
дієвих механізмів компенсації основних видів ресурсів за допомогою тих, які не мають уречевленої форми і 
об’єднанні поняттям „інтелектуальні ресурси”. Використанню інтелектуальних ресурсів підприємства в 
якості компенсаторів повинно передувати їх дослідження на предмет уточнення існуючих в науковій 
літературі основних визначень і понять.  

Аналіз останніх досліджень. Виходячи з наведених у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 
авторів [1–10] узагальнених характеристик інтелектуальних ресурсів підприємства, приходимо до висновку 
про те, що в результаті зростання значення інтелектуальної складової у господарських процесах на 
підприємстві відбувається зміщення акценту від матеріально-технічних та фінансових засобів до визначення 
людини як головної цінності. 

Невирішені частини загальної проблеми. Слід констатувати, що і у вітчизняній фаховій 
літературі, а також у зарубіжних наукових джерелах на сьогодні відсутнє чітке і однозначне трактування 
поняття „інтелектуальні ресурси” незалежно від ієрархічного рівня його застосування. У зв’язку з цим, а 
також з метою ефективного використання можливостей інтелектуальних ресурсів підприємства, на наш 
погляд, необхідно переглянути поширені в науковій літературі підходи до їх формування, структурування, 
використання та трактування пов’язаних з цими процесами основних понять та категорій.  

Метою даного дослідження є сформулювати основні визначення і поняття, які стосуються дефініції 
„інтелектуальні ресурси” в контексті участі їх активної та пасивної складових у формуванні людського 
капіталу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. У визначенні категорії „інтелектуальні ресурси” науковцями 
використовуються найрізноманітніші варіанти з врахуванням кількісних, якісних і функціональних ознак, а 
також видів, типів і категорій у відповідності до їх внеску в результаті господарської діяльності 
підприємства. Привертає увагу оригінальністю наукова публікація за одноосібним авторством Луцик М.В., в 
якій зроблено висновок про те, що однією з особливостей інтелектуальних ресурсів на мікрорівні є постійне 
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зростання їх об’єктивної складової, представленої у вигляді накопичуваних банків знань та інформації [11]. 
Разом з тим, у спільних з професором Петренком В.П. тезах доповіді зроблено спробу інтерпретувати 
поняття „інтелектуальні ресурси” як сукупність їх активної та пасивної складових [12]. Такий підхід, цілком 
справедливо можна вважати першою у вітчизняній науці спробою реінтерпретації традиційного змісту та 
структури інтелектуальних ресурсів будь-якого організаційного утворення, зважаючи на те, що багато 
авторів під цим поняттям розуміють об’єкти, в яких активна участь людини відсутня (інформація, 
інтелектуальна власність, технології, методи, структури тощо). 

Розширюючи та продовжуючи дослідження розпочаті в [12], вважаємо за доцільне ввести до 
наукового обігу та запропонувати додатково використовувати при аналізі діяльності суб’єктів 
господарювання в умовах економіки, заснованої на знаннях поняття „активні інтелектуальні ресурси 
підприємства» (АІРП) та „пасивні інтелектуальні ресурси підприємства” (ПІРП).  

Враховуючи необхідність розрізняти активну та пасивну складові інтелектуальних ресурсів, 
приходимо до формулювання суті наступних дефініцій: активні інтелектуальні ресурси підприємства – це 
персонал підприємства як елементарний носій інтелекту, жива людина, індивідуум, фізична особа, 
інтелектуальний ресурс якої не може використовуватись окремо від його носія і без його волі, а також 
поєднанні з нею структурно-ринкові елементи, шляхом безпосередньої приналежності людини до їх 
створення або отримання знань та навиків для активного використання у виробничо-господарській 
діяльності підприємства; пасивні інтелектуальні ресурси підприємства – це результати творчої, науково-
дослідницької або винахідницької діяльності створені персоналом підприємства або особами поза його 
межами, сукупність науково-виробничих і організаційно-управлінських методів, інструментів, технологій, 
способів, освоєних у практичній діяльності підприємства [13], які, отримуючи правову охорону стають 
об’єктами інтелектуальної власності (нематеріальними активами) і не можуть бути використані з будь-якою 
метою без активної участі носія інтелекту. Під персоналістичними інтелектуальними ресурсами 
підприємства (ІРГ) пропонуємо розуміти ту частину запасу інтелектуальних здібностей, якою володіє група 
осіб (персонал підприємства). Структурно-ринкові інтелектуальні ресурси підприємства (СРІР) – це запас 
результатів інтелектуальної діяльності персоналу (РІД) суб’єкта господарювання або залучених ззовні. 

Активні інтелектуальні ресурси підприємства формуються з всієї сукупності інтелектуальних 
ресурсів, якими володіє персонал підприємства (ІРГ), тієї частини СРІР, яка створена та поєднана з 
персоналом суб’єкта господарювання, а також із залученої ззовні та поєднаної з персоналом підприємства 
частини СРІР. Інтелектуальний ресурс персоналу підприємства або ІРГ функціонально можна представити у 
вигляді функції таких трьох чинників як середній рівень інтелекту персоналу підприємства ( сер.ІРL ), 

мотиваційна система персоналу, яка визначає поведінку особи ( ірМ ) та середня тривалість фонду часу, який 

має персонал підприємства для використання власного інтелекту ( .сер ІРТ ). Створені на підприємстві та 

поєднані з персоналом СРІР – це функція, по-перше, рівня інтелектуальної готовності персоналу 
підприємства до створення інтелектуальних продуктів ( СІРL ), по-друге – мотиваційної системи персоналу, 

яка визначає його мотиви поєднувати створені інтелектуальні продукти з власним інтелектом ( СІРМ ), по-

третє – фонду часу, який має персонал підприємства для створення та поєднання інтелектуальних продуктів 
( СІРТ ). Частина СРІР, яка залучена ззовні та поєднана з персоналом підприємства функціонально буде 

визначатись рівнем інтелектуальної готовності персоналу підприємства, як управлінського, так і 
виконавчого до залучення ззовні інтелектуальних продуктів ( ЗІРL ), системою мотивації персоналу, яка 

визначає його мотиви поєднувати залучені ззовні інтелектуальні продукти з власним інтелектом ( ЗІРМ ), 

фондом часу, який має персонал підприємства для створення та поєднання інтелектуальних продуктів 
( ЗІРТ ). Таким чином, описані вище залежності будуть мати наступний вигляд: 

 сер.ІР .(L , , )ІР сер ІРІРГ F М Т   (1) 

  CІР(L , , )СП СІР СІРСРІР F М Т  (2) 

 ЗІР(L , , )ЗП ЗІР ЗІРСРІР F М Т   (3) 

Виходячи з встановлених залежностей, активні інтелектуальні ресурси підприємства (АІР) можна і 
слід вважати функцією трьох чинників: 
  СП( , , )ЗПАІР F ІРГ СРІР СРІР   (4) 

Незважаючи на продемонстровану в 4 залежність, очевидним є той факт, що параметри 

СП , ЗПСРІР СРІР  однаковою мірою залежні від середнього рівня інтелекту персоналу підприємства ( сер.ІРL ), 

мотиваційної система персоналу, яка визначає поведінку особи ( ірМ ) та середньої тривалості фонду часу, 

який має персонал підприємства для використання власного інтелекту ( .сер ІРТ ), а тому можуть бути 

об’єднанні параметром СЗПСРІР  – створені або залучені та поєднанні з персоналом підприємства результати 

інтелектуальної діяльності. Виходячи з цього, 4 може бути трансформована наступним чином: 
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  ІР ІР( ( (L , , ))ІРАІР F F F M Т ,  (5) 

або 
  3

ІР ІР(L , , )ІРАІР F M Т   (6) 

Економічно інтерпретуючи залежність 6, приходимо до наступних висновків: формування АІР 
підприємства залежить від рівня інтелектуального розвитку персоналу, мотиваційної системи та фонду часу, 
які, в свою чергу, визначають ту частину СРІР, яку суб’єкт господарювання за допомогою інтелектуальної 
активності персоналу спроможний перетворити з пасивної в активну. Нарощування останньої сприятиме 
зростанню інтелектуальної складової в господарській діяльності підприємства. 

Однією з передумов виконання інтелектуальними ресурсами підприємства компенсаторних 
функцій, на наш погляд, є їх активізація на рівні ключових функціональних підсистем діяльності суб’єкта 
господарювання. Тобто, чим вищою буде частка створених або залучених та поєднаних з персоналом СРІР 
маркетингової, виробничої, фінансової, кадрової та інших підсистем підприємства, тим більшою можна 
вважати ймовірність заміщення матеріальних ресурсів для їх функціонування ресурсами інтелектуального 
походження.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Відповідно до сформованих підходів, які 
уточнюють суть, структуру, порядок формування та використання інтелектуальних ресурсів підприємства, 
на наш погляд, актуальними є наступні висновки: 

1. Інтелектуальні ресурси, зважаючи на їх роль в процесах господарської діяльності підприємства, 
доцільно поділяти на активні та пасивні. Такий підхід дозволяє розглядати явище інтелектуалізації 
діяльності суб’єкта господарювання не тільки з позиції нагромадження інтелектуальних ресурсів, а також 
результатів їх використання. 

2. Елементарними складовими АІР слід вважати осіб – елементарних носіїв інтелекту з числа 
персоналу підприємства, а також використовувані ними власні або залучені результати інтелектуальної 
діяльності. 

3. Будь-які об’єкти інтелектуальної власності, ідеї, стратегії, програми, проекти, технології, методи, 
структурні комунікації тощо, які не поєднанні з їх носіями формують обсяг ПІР підприємства. 

Головним напрямком подальших наукових досліджень, зважаючи на удосконалені вище основні 
визначення та поняття, пов’язані з інтелектуальними ресурсами, має стати пошук механізмів інтенсифікації 
процесів їх створення та використання.  
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КОНЦЕПЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 
 
Автор розглядає особливості планування людських ресурсів особою – носієм людського капіталу, підприємством та 

державою на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Аналіз поведінки кожного з учасників процесів 
формування та використання суспільного людського капіталу дозволив порівняти часові горизонти кожного з них та виявити 
їх невідповідність. В роботі пропонується пояснити диспропорції, що виникають на ринку людського капіталу впливом 
«розриву стратегічних рівнів планування людського капіталу носія та підприємства» та «розриву стратегічних рівнів 
планування людського капіталу підприємства та держави». Таким чином автором робиться висновок про те, що основою 
для проектування ефективної системи стратегічного планування людських ресурсів є принцип гармонізації цілей тактичного 
рівня носія людського капіталу та стратегічного рівня підприємства та держави. 

Ключові слова: людський капітал, людські ресурси, управління людським капіталом, планування людських 
ресурсів. 
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THE CONCEPT OF HUMAN RESOURCES PLANNING THROUGH THE THEORY 
OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 

 
The article if focused on human capital planning in terms of transformation of social and economic relations. The author 

examines the features of human resources planning performed by the individual bearer of human capital, and also by the company 
and the state at strategic, tactical and operational levels. The analysis of the behaviour of each actor in the process of formation 
and use of general human capital enabled comparison of time horizons for each of them and discovering their inconsistencies. The 
paper explains the disparities in human capital market, which arise due to the "gap in strategic planning levels of human capital 
between the individual and the company" and "gap in strategic planning levels of human capital between the company and the 
state." The author concludes that the effective system of strategic human resource planning should be based on harmonization of 
individual tactical level goals and strategic human capital of the company and the state. 

Keywords: human capital, human resources, human capital management, planning human resources. 
 
Вступ. Теорія управління людськими ресурсами зазнає постійної еволюції внаслідок змін, які 

відбуваються у зовнішньому оточенні, основною з яких, на наше переконання, є інтелектуалізація сучасних 
виробничо-господарських систем. Зростання вимог до знань, навичок та вмінь, які ставляться перед 
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працівниками – носіями людського капіталу, сформували новий тип постіндустріального персоналу, 
принципи управління яким в значній мірі відрізнятиметься від традиційних. І основною відмінністю є той 
факт, що перед сучасним працівником ставиться першочергове завдання постійного вдосконалення своїх 
знань та здібностей, накопичення власного людського капіталу. Таким чином традиційна система 
планування людського капіталу, яка передбачала підготовку повноцінного фахівця у системі професійної 
освіти та періодичне вдосконалення його навичок безпосередньо на підприємстві, не може задовольнити в 
умовах постіндустріальної суспільно-економічної формації. 

Основний розділ. Хоча перші дослідження присвячені зміні характеру поведінки носія людського 
капіталу з'явилися ще в середині минулого сторіччя, актуальність проблеми не зникла й сьогодні. Так, 
особливості «інтелектуального працівника» були ґрунтовно проаналізовані в роботах Є. Тоффлера [1], Д. 
Белла [2], Дж. Гарднера [3], У.Бенніса [4], М. Уондта [5], Ф. Махлупа [6] та багатьох інших дослідників. 
Поруч з тим проблематика планування людського капіталу підприємства, яка стає критичним процесом для 
виживання підприємства в умовах інтелектуалізації економіки, розглянута в науковій літературі 
недостатньо. Слід відмітити роботи Б. Беккер та Б. Герхард [7], М. Браша та Д. Рюза [8], К. Зулла [9], 
присвячені особливостям розробки стратегії управління людським капіталом підприємства. Але зазвичай 
при розгляді процесів планування людського капіталу поза увагою авторів залишається той факт, що у його 
участі в тій чи іншій мірі приймають участь декілька учасників господарських відносин. Таким чином перед 
нами постало завдання дослідити поведінку суб’єктів суспільно-господарських відносин з метою уточнення 
особливостей планування людського капіталу підприємства. 

Процес прийняття рішення щодо управління людським капіталом на підприємстві, зважаючи на те, 
що останній є невіддільним від його носія, перетворюється з традиційної моделі, що включає в себе суб’єкт 
(менеджмент підприємства) та об’єкт управління (людський капітал підприємства), в набагато складнішу 
модель, у якій суб’єктами управління виступають як менеджмент підприємства, так і носій та група носіїв 
людського капіталу (більш детально модель управління людським капіталом розглянута у роботі [10]). Тож, 
на нашу думку, планування людського капіталу підприємства являє собою двохсторонній процес 
формування бажаного як для працівника, так і для суб’єкта управління людського капіталу відповідної 
кількості та професійної спрямованості. Відсутність порозуміння щодо цілей розвитку людського капіталу 
як особи зокрема, так і загалом всієї системи призводитиме або до формування людського капіталу дещо 
деформованої структури, або до відмови особи брати участь у такому процесі (так для прикладу у роботі 
[11] проведено аналіз особливості процесів формування спеціального людського капіталу на прикладі 
підприємств нафтогазового комплексу України). З іншої сторони активним учасником планування 
людського капіталу макрорівня являється держава. Почасти саме державна політика у сфері формування, 
використання та збереження людського капіталу є визначальною під час прийняття остаточного рішення як 
носієм людського капіталу, так і підприємством. Отже для кращого розуміння механізмів планування 
людського капіталу слід розглянути особливості прийняття рішень на кожному з рівнів (носій людського 
капітал, підприємство, держава) залежно від цілей та особливостей вкладання інвестицій у формування та 
збереження людського капіталу. Розглядаючи процеси планування людського капіталу на нашу думку 
останні потрібно поділити залежно від: рівня (тривалості) планування на стратегічний, тактичний та 
оперативний; суб’єкта прийняття рішення щодо планування людського капіталу на рівень носія, 
підприємства та держави. Розглянемо особливості планування та часові горизонти кожного з них. 

Носій приймає стратегічне рішення щодо професійного спрямування накопичення власного 
людського капіталу в залежності від власних здібностей або так званого генетичного капіталу, соціально-
культурних особливостей (традиції, звички, вплив сім’ї тощо), доступу до джерел фінансування (кошти 
домогосподарства, держави, інших інвесторів) та кон’юнктури на ринку людського капіталу. Прийняте 
рішення у віці 15–20 років на основі вище перелічених чинників визначатиме подальше професійне життя 
індивідуума, що, в значній мірі, впливатиме на пропозицію спеціального людського капіталу в 
майбутньому, а, отже, впливатиме на встановленню рівноваги на ринку людського капіталу. Відсутність у 
домогосподарства достовірного довгострокового прогнозу щодо розвитку економічної системи та вплив 
емоційних чинників досить часто робить процес прийняття стратегічних рішень на рівні носія людського 
капіталу неефективним. Так, для прикладу, особливості формування людського капіталу у системі вищої 
освіти детально було розглянуто у роботі [12]. Тактичний рівень планування людського капіталу полягає у 
виборі носієм способів реалізації власного людського капіталу у економічній системі. Здебільшого на цьому 
рівні приймаються рішення щодо вибору форми чи закладу навчання, місця працевлаштування, 
перерозподілу коштів на відновлення чи накопичення власного людського капіталу тощо. Тактичний рівень 
планування в значній мірі обмежений поінформованістю носія людського капіталу щодо можливостей 
професійної реалізації. На оперативному рівні носій приймає рішення щодо планування власного часу на 
використання, відновлення та накопичення особистого людського капіталу в залежності від бюджетних 
обмежень та норм і правил, які існують на підприємстві та в макросередовищі (трудовий договір, трудове 
законодавство, інструкції, накази тощо).  

Підприємство в залежності від глибини (зазвичай не довше 5–10 років) та в рамках стратегічного 
планування розробляє заходи щодо джерел залучення людського капіталу необхідної якості. Зазвичай 
довгострокові плани підготовки розробляються щодо носіїв дефіцитного на ринку людського капіталу як от 
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управлінський персонал вищих ешелонів, висококваліфіковані працівники вузького профілю тощо. 
Найбільшою перепоною для реалізації довгострокових інвестицій у розвиток людського капіталу для 
підприємства є небезпека відтоку носіїв «проінвестованого» людського капіталу. Таким чином на 
стратегічному рівні підприємства в значній мірі змушені зосереджувати увагу на створенні передумов для 
доступу до необхідного в майбутньому людського капіталу шляхом формування корпоративних цінностей, 
стандартів, формуванні позитивного іміджу у потенційних працівників тощо. Тактичний рівень планування 
людського капіталу зосереджується на розробці та впровадженні корпоративних кадрових стратегій щодо 
забезпечення підприємства персоналом з належним рівнем людського капіталу. Зазвичай на тактичному 
рівні розраховується потреба у людському капіталі та здійснюється пошук шляхів її задоволення як у 
зовнішньому так і у внутрішньому оточені. При цьому основним критерієм ефективності тактичного рівня 
планування є економічна вигода підприємства від своєчасного та якомога дешевшого забезпечення власних 
потреб людським капіталом належної якості. Оперативний рівень планування людського капіталу на 
підприємстві передбачає створення норм та правил щодо його накопичення та використання.  

Стратегічний рівень планування людського капіталу на рівні держави являє собою систему заходів 
зі створення загальнонаціональних цінностей та орієнтирів, що визначатимуть поведінку всіх учасників 
господарських процесів у сфері відтворення, накопичення, збереження та використання людського капіталу 
на довгострокову перспективу. Прийняття та реалізація стратегії соціально-економічного розвитку країни, 
окремих її регіонів є основним інструментом державної політики у сфері стратегічного планування 
людського капіталу. Прийняття та реалізація в рамках стратегії програм щодо формування та використання 
людського капіталу різних галузей та видів (програма охорони здоров’я, підвищення зайнятості, розвитку 
системи освіти, пенсійного забезпечення тощо) є тактичним рівнем планування людського капіталу 
держави, який забезпечує провадження державної політики у сфері людського капіталу. Планування заходів 
на рівні органів державної влади та місцевого самоврядування в рамках реалізації планів та програм 
являється оперативним рівнем планування розвитку суспільного людського капіталу.  

Часові рамки залежно від рівнів управління для кращої візуалізації наведені на рис 1. На нашу 
думку, чи не однією з ключових проблем у плануванні людського капіталу є те, що суб’єкти 
господарювання послуговуються різними часовими рамками при прийнятті стратегічних та тактичних 
рішень щодо формування, використання та збереження людського капіталу. Нехтування цією особливістю 
створює суперечності між цілями та ціннісними орієнтирами учасників ринку людського капіталу, 
внаслідок чого зменшується ефективність його використання в суспільно-господарських процесах. 
Розглянемо більш детально виявлені розриви в часових рамках планування. 

 

 
Рис. 1. Часові рамки планування людського капіталу 

 
Розрив стратегічних рівнів планування людського капіталу носія та підприємства. Невідповідність 

часових рамок прийняття стратегічних рішень щодо людського капіталу носієм та підприємством викликає 
перш за все диспропорції в попиті та пропозиції на ринку людського капіталу окремих видів. Так, дефіцит, 
а, отже, різке зростання ренти на спеціальний людський капітал певної професійної спрямованості викликає 
прагнення домогосподарств до формування наступного покоління носіїв людського капіталу відповідної 
кваліфікації. Наслідком стає надлишок фахівців у даній галузі та падіння розміру ренти за використання їх 
людського капіталу на наступній стадії життєвого циклу його носіїв, що, в свою чергу, викликає небажання 
нового покоління здобувати відповідну кваліфікацію. Таким чином створюються передумови для 
виникнення в майбутньому повторного дефіциту відповідного спеціального людського капіталу. Прикладом 
може слугувати надлишок фахівців економічних та юридичних спеціальностей що спостерігається сьогодні 
на ринку людського капіталу в Україні. Саме історично сформований дефіцит фахівців у цих сферах що 
спостерігався у 90-х роках минулого сторіччя та, як наслідок, високий рівень заробітної плати спонукав 
домогосподарства до інвестування у здобуття новими поколіннями відповідного фаху. Натомість сьогодні 
спостерігається значне скорочення бажаючих здобувати економічну та юридичну освіту. З іншої сторони 
невисокі заробітні плати, скорочення робочих місць, що було характерне для ринку технічного людського 
капіталу у 90-х роках викликав дефіцит підготовлених фахівців технічних спеціальностей вже сьогодні. 
Таким чином існуюча ціна на ринку людського капіталу не відповідає реальній вартості формування 
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людського капіталу що, в свою чергу, не дозволяє іншим ринкам працювати максимально ефективно. 
Підприємства несуть додаткові видатки внаслідок дефіциту людського капіталу в певних сферах, носії 
отримують занижений рівень ренти внаслідок використання їх людського капіталу у профіцитних сферах. 
Поруч з тим спостерігається падіння якості наявного людського капіталу як у профіцитних сферах внаслідок 
перевищення бажаючих отримати певний фах можливості освітніх закладів і, як наслідок, формування 
значної кількості фіктивного людського капіталу, так і у дефіцитних сферах внаслідок отримання доступу 
до фаху осіб з гіршим рівнем початкового людського капіталу.  

Розрив стратегічних рівнів планування людського капіталу підприємства та держави. Зазвичай 
держава при плануванні суспільного людського капіталу найбільшу увагу приділяє таким його аспектам, як 
охорона здоров’я, соціальні стандарти, умови праці, соціокультурний розвиток. Перевищення часових 
горизонтів планування держави над підприємством в значній мірі зумовлено негнучкістю органів 
державного управління. Причиною є, на наше переконання, відсутність механізмів координації та спільного 
стратегічного планування у сфері людського капіталу центральних органів влади, які опікуються окремими 
його частинами (для прикладу освіта, соціальна політика, охорона здоров’я, ринок людського капіталу 
тощо). Як наслідок державні інвестиції у накопичення спеціального людського капіталу частково не 
враховують потреб, що в майбутньому виникатимуть у економіці. Для прикладу надмірна державна 
підтримка здобуття вищої освіти в Україні призвела на сьогоднішній день значний дефіцит 
висококваліфікованих фахівців робітничих професій. Як наслідок випускники вищих навчальних закладів 
після перекваліфікації заповнюють дефіцит людського капіталу у цій сфері, що, в свою чергу, робить 
попередні інвестиції у здобуття вищої освіти збитковими.  

Поруч з тим відносна відповідність часових горизонтів тактичного рівня у носія людського капіталу 
та стратегічного рівня у підприємства та держави дозволяє в подальшому розробити таку систему 
планування людський капіталом ,яка б дозволяла зменшити негативні наслідки від існуючих розривів. 
Зокрема тактичні рішення, які приймає носій людського капіталу зазвичай відносяться до сфери кар’єрного 
та професійного зростання. Отже, на нашу думку, на стратегічному рівні планування людського капіталу 
підприємству необхідно зосередитися саме на цілях кар’єрного та професійного зростання носіїв людського 
капіталу як з числа сьогоднішніх, так і з числа потенційних його працівників.  

Висновок. Таким чином умовою підвищення ефективності використання людського капіталу є 
гармонізація цілей відповідних рівнів всіх учасників процесів його планування. В основі прийняття 
стратегічних рішень щодо розвитку людського капіталу підприємства, на нашу думку, є поєднання 
стратегічних цілей підприємства (підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, краще 
задоволення потреб ринку, зростання якості продукції тощо), держави (зростання стандартів життя носіїв 
людського капіталу, прискорення темпів економічного зростання) та тактичних цілей самого носія 
(накопичення власного людського капіталу через професійне зростання, навчання впродовж життя, 
перекваліфікації тощо і, як наслідок, зростання матеріальної та нематеріальної ренти від його 
використання). Саме гармонізація цілей всіх учасників планування дозволить зменшити негативний вплив 
розривів планування підвищуючи таким чином як віддачу від інвестицій у людський капітал 
домогосподарств та підприємств, так і збільшуючи ефективність макроекономічної системи загалом. 
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СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В роботі розглянуто склад соціального середовища підприємства, основні складові соціального середовища. В 

результаті проведених досліджень виявлено основні підходи до формування соціального середовища та його складових. 
Визначено можливі соціальні зміни та їх вплив.  

Ключові слова: зміни, соціальне середовище, соціальні зміни. 
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SOCIAL ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE 

 
This article describes social environment as the key issue of today. The social environment of any organization consists of 

staff and existence conditions. An important element of the social environment is labour conditions, rest conditions, additional 
opportunities for receiving social benefits and payments. In some companies there are special funds of social service for workers. 
For service companies social environment is a complex issue, as companies are mostly small and medium. The leaders of these 
companies pay attention to labour conditions and hardly care about living conditions and rest of the staff. In order to form a perfect 
social environment, it is necessary to introduce social changes at the enterprise. 

Keywords: changes, social environment, social changes. 
 

Вступ  
Враховуючи рівень розвитку України в досліджуваному періоді можна зробити невтішний 

висновок: нашій економіці необхідно мобілізувати всі ресурси для досягнення стійкого соціально-
економічного зростання. Останнім часом у розвитку економіки намітилися негативні зміни, низький рівень 
життя населення не дозволяє активізувати трудові ресурси як один із могутніх резервів позитивної 
стабілізації суспільного виробництва. Таким чином, на рівні підприємства необхідно створювати соціальні 
умови для використання трудових резервів економічного зростання.  

Надаючи соціальну турботу своїм працівникам, роботодавці підкреслюють зацікавленість в кадрах, 
що залучаються, не лише з точки зору їх віддачі у виробничо-господарській діяльності, але і з точки зору їх 
особистих характеристик, що дозволяє кожному працюючому відчути свою індивідуальність, з одного боку, 
та соціальну корисність колективу – з іншого [1, 2]. Такий підхід зацікавлює працівників в якості та 
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продуктивності праці, підвищує відповідальність за кінцеві результати особистої праці та суспільної праці 
колективу. Крім того, соціальний захист персоналу повинен виражатись в збільшенні сукупного 
номінального доходу кожного працівника, що є особливо актуальним в умовах дефіциту фінансових 
ресурсів на всіх рівнях господарювання. При цьому, під сукупним номінальним доходом слід мати на увазі 
суму грошових виплат працівнику у вигляді заробітної платні, різних надбавок і премій; надання пільг, 
допомоги і послуг, які підприємство може забезпечити за рахунок створення спеціальних соціальних фондів 
підтримки своїх працівників; надання допомоги в оздоровленні персоналу та членів їх сімей, отримання 
кваліфікованої медичної допомоги, участь у вирішенні житлових і житлово-комунальних проблем та ін. 

Основний розділ 
Соціальне середовище сервісного підприємства є оточенням соціально-економічної системи 

підприємства (її елементів) та складається з сукупності об'єктів, зміна властивостей яких впливає на стан 
системи, а також тих об'єктів, властивості яких змінюються внаслідок поведінки системи. У свою чергу, 
соціальна підсистема включає певну сукупність елементів соціального розвитку суб'єкта господарювання 
[3]. Ця сукупність може складатись з різних складових, які залежать від цілої низки особливостей: цілей 
діяльності підприємства, його розмірів, життєвої стадії його розвитку, спеціалізації виробництва та ін.  

Проте існують найбільш спільні риси соціальної підсистеми, які властиві всім господарюючим 
суб'єктам в умовах ринкових відносин. Основні складові соціального середовища підприємства наведені на 
рис. 1.  

Формування внутрішнього соціального середовища підприємства відбувається під впливом 
зовнішніх соціально-економічних умов, які мають безпосередній вплив на соціальні зміни, розвиток 
підприємства та разом з потенційними можливостями підприємства формують можливості вдосконалення 
його соціального потенціалу. При цьому до зовнішніх соціально-економічних умов можна віднести: 
сукупність соціальних нормативів і стандартів, які формують правову основу соціальної захищеності 
населення; систему соціальної допомоги та виплат з державного бюджету, що впливає на формування 
доходів населення; умови соціального страхування та пенсійного забезпечення населення. 

Одним з основних напрямів забезпечення стійких темпів зростання національної економіки є 
розвиток соціальної сфери кожного суб'єкта господарювання. Це зумовлено тим, що зовнішнє соціальне 
середовище не в змозі забезпечити необхідні умови для розвитку людського чинника, який значно впливає 
на зростання прибутковості діяльності сервісного підприємства. Необхідність збільшення обсягів надання 
послуг обумовлює додаткову потребу в робочій силі та створенні нових робочих місць при збереженні вже 
існуючих. 
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соціальні заходи 
 

 
Рис. 1. Основні елементи внутрішнього соціального середовища підприємства 

 
Як показує досвід розвинених країн світу, вкладення в людський чинник приносять стійкі позитивні 

результати [2]. Тому розвиток соціальної сфери підприємства повинен складати один з напрямів успішної 
діяльності підприємства в умовах змін. 

Особливу роль в процесі формування внутрішнього соціального середовища сервісного 
підприємства відіграє законодавча база, яка регламентує умови формування трудових відносин в країні та 
соціального захисту населення. При цьому кожен суб'єкт господарювання є об'єктом законодавчого 
регулювання розвитку соціальної сфери підприємства.  

Отримавши самостійність у прийнятті управлінських рішень, підприємство здійснює виробничу, 
науково-дослідну, комерційну діяльність з метою отримання максимального прибутку, який може 
розподілятись за розсудом трудового колективу та задоволення суспільних потреб. Проте підприємствам 
сфери послуг необхідно навчитись ефективно використовувати прибуток з метою максимального 
використання соціально-економічного потенціалу підприємства. Для цього потрібно визначити пріоритетні 
напрями витрачання коштів, які знаходяться в розпорядженні підприємства, напрями проведення змін та 
можливі варіанти опору [4–6].  

До таких напрямів можна віднести традиційно прийняті в теорії та практиці управління 
підприємством впровадження та управління інноваціями; розвиток інвестиційної діяльності підприємства; 
зміни в структурі персоналу; впровадження адаптаційних організаційних структур тощо. 

Соціальна діяльність сервісного підприємства полягає у вирішенні питань його соціального 
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розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та стану здоров'я, забезпечення соціальних гарантій та 
виплат.  

Зміни в трудових відносинах передбачають необхідність: забезпечення всім працюючим безпечних 
та нешкідливих умов праці; здійснення підготовки кваліфікованих робітників і фахівців, їх професійне 
навчання відповідно до виникаючих потреб; надання якісного медичного обслуговування; забезпечення 
працівників житлом, путівками в оздоровчі та профілактичні заклади й іншими соціальними послугами та 
пільгами тощо. 

Створення та розвиток соціальної системи підприємства зумовлено необхідністю зміцнення 
трудового потенціалу, що вимагає розробки методологічної основи формування її цілей, завдань, принципів, 
методів з визначенням місця та значення кожної категорії в системі категорій соціально-економічного 
розвитку підприємства. Соціально-економічна система підприємства характеризує сукупність елементів 
його соціальної та економічної підсистем, які знаходяться в певній взаємодії та взаємозв'язку [6, 9].  

Впровадження на підприємствах соціальних змін сприяє створенню сприятливих умов соціального 
середовища, враховуючи всю сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників соціального розвитку працівника, 
та забезпеченню досягненню мети підприємства – максимізації прибутку на основі вирішення основних 
завдань його діяльності: запобігання банкрутства, стимулювання персоналу і збуту, своєчасна адаптація до 
змін у зовнішньому середовищі тощо. Досягнення основної мети функціонування соціальної системи 
побутового підприємства можливе за допомогою забезпечення ефективного функціонування її елементів, до 
яких належать: умови праці та побуту працівників; матеріальне та моральне стимулювання; мотивація та 
задоволення; системи оплати праці тощо.  

Основне завдання забезпечення ефективних умов праці та побуту працівників складається зі 
створення сприятливих умов соціального середовища на підприємстві, які сприяють, з одного боку, 
якісному виконанню працівником його професійних обов'язків, а з іншого – формують у нього усвідомлення 
прояву турботи про людину. При цьому в розвинених країнах світу це завдання вирішене повністю, а в 
наших умовах воно залишається на початковій стадії розвитку, що негативно впливає на формування 
відношення працівників до своєї трудової діяльності.  

Матеріальне та моральне стимулювання повинно бути засновано на дотриманні певних принципів, 
тоді воно дає працівнику впевненість у тому, що його праця знайде відповідну оцінку з боку керівництва; 
він отримає найбільш важливу для себе форму заохочення; певний рівень його особистого трудового внеску 
призведе до підвищення ефективності праці всього підприємства, що виражається у високих фінансових 
результатах діяльності торговельно-виробничого підприємства. 

Висновок 
Розвиток в Україні ринкової економічної системи, заснованої на нових відносинах, викликає 

об'єктивну необхідність вдосконалення соціальної сфери на всіх рівнях господарювання нарівні з 
традиційними формами організації діяльності. Для суб'єктів господарювання сфери послуг повинне стати 
характерним не тільки прагнення до отримання максимального прибутку, але і прагнення до розвитку 
соціального середовища підприємства для задоволення потреб підприємства в мотивованому до 
високопродуктивної праці персоналу, здібного до творчого пошуку в створенні економічно сприятливих 
ситуацій щодо активізації потенціалу торговельно-виробничого підприємства. 

Сучасне економічне зростання характеризується підвищенням ролі інтелектуальної складової 
виробництва, що обґрунтовує необхідність забезпечення всіх сприятливих умов для вдосконалення 
працівника в процесі здійснення ним своєї професійної діяльності. Розвиток в Україні ринкової економічної 
системи, заснованої на нових відносинах, інтеграція у світове торговельно-економічне середовище через 
вступ до СОТ викликає об'єктивну необхідність вдосконалення соціальної сфери торговельно-виробничих 
підприємств відповідно до світових стандартів, прагнення до розвитку соціального середовища для 
задоволення потреб підприємства в мотивованому до високопродуктивної праці персоналу, здібного до 
творчого пошуку. В умовах формування ринкових відносин в Україні відбуваються зміни в управлінні 
торговельно-виробничими підприємствами, які викликані як об’єктивними чинниками, так і 
цілеспрямованою діяльністю власників та керівників підприємств. Такі зміни обумовлюють необхідність 
нових підходів до розглядання їх внутрішнього середовища у взаємодії із зовнішнім, посиленню акцентів на 
людські ресурси підприємства, забезпечення методологічної основи інноваційного управління 
використанням людського ресурсу. Соціальні процеси більш інерційні у порівнянні з економічними, однак, 
вони мають значний мотиваційний ефект, оскільки нагромаджують прямі та непрямі наслідки соціально-
економічних змін, які повертаються у торговельно-виробничу діяльність підприємства через трудовий 
внесок працівника. Тому забезпечення позитивно спрямованого суспільного настрою та його соціально-
економічної основи має важливе значення для аналізу та прогнозування соціальних наслідків діяльності 
суб'єктів господарювання. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
 

УДК 338.518:658.516 
Т. М. БРАСЛАВЕЦЬ 

Полтавська державна аграрна академія 

 
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК РІВНЯ ЯКОСТІ СИРОВИНИ 

 
Проведено аналіз структури та виявлено основні проблеми під час закупівлі сировини молокопереробними 

підприємствами Полтавської області. Шляхом використання інтегрального показника рівня якості сировини удосконалено 
систему оцінки ефективності управління вхідним товарним потоком молокопереробних підприємств, що забезпечує 
комплексність оцінки та створює можливості для порівняння показників з конкурентами та у динаміці. У процесі розрахунку 
інтегрального показника рівня якості сировини передбачається визначення індексів вагомості сортів молока, що 
характеризують ступінь досягнення еталонних значень показників якості молока. Визначення інтегрального показника рівня 
якості сировини дає можливість провести порівняльну оцінку забезпечення сировиною різних підприємств, охарактеризувати 
динаміку та оцінити рівень досягнення мети: максимального забезпечення переробного підприємства сировиною еталонної 
якості. Виконано апробацію запропонованого методичного підходу на основі даних молокопереробних підприємств 
Полтавської області. 

Ключові слова: інтегральний показник, якість молока, оцінка рівня якості. 
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INTEGRAL ASSESSMENT OF RAW QUALITY GRADE 

 
The analysis of the structure was conducted and the major problems of raw purchasing by dairy enterprises of Poltava 

region were revealed. The evaluation system of the management efficiency of incoming commodity flow of dairy enterprises was 
improved by using the integral index of raw quality grade, ensuring integrated evaluation complexity and providing opportunities for 
comparisons with competitors and at dynamics. While calculating process of the integral assessment of raw quality grade the 
determination of milk varieties weight index characterizing the progress degree of standard value of milk quality is expected. 
Determination of the integral assessment of raw quality grade makes possible to carry out a comparative assessment of providing 
raw materials for different enterprises, to characterize the dynamics and to estimate the level of goal achievements: maximal 
provision of the recycling enterprise with raw materials of standard quality. The approbation of the proposed technique according to 
statistics of the dairy enterprises of Poltava region was made. 

Keywords: integral index, milk quality, assessment of quality grade. 
 

Вступ 
Значний вплив на обсяги та структуру виробництва молокопродуктів має ситуація на ринку 

сировини. Так сільськогосподарські підприємства України у 2013 році реалізували на молокопереробні 
підприємства 90,0 %, а господарства населення – 29,1 % виробленого молока, що у структурі реалізації 
молока становило відповідно 96,4 % і 59,0 % [2, с. 46-47]. Для Полтавської області вказані показники 
становили відповідно 91,8 % і 41,2 % від виробленого молока, та 97,4 % і 72,5 % від реалізованого, що стало 
результатом активної роботи молокопереробних підприємств у питаннях розвитку сировинних зон. 

Проте молокопереробні підприємства Полтавської області і надалі зіштовхуються з проблемою 
неповного завантаження виробничих потужностей. Відповідно до оперативних даних Головного управління 
агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації обсяг переробки молока 
підприємствами області за добу становили лише 25,7–84,0 % від проектного значення.  

Основні молокопереробні підприємства області (ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», ПАТ 
«Глобинський маслозавод», ПП «Білоцерківська агропромислова група», ТОВ «Решетилівський 
маслозавод», ПАТ «Хорольський МКК ДХ», ПАТ «Лубенський молочний завод», АТ «Пирятинський 
сирзавод», ТОВ «Миргородський сиркомбінат», ТОВ «Гадячсир») у 2013 році закупили на 15,51 % менше 
сировини, порівняно з 2009 роком. Значно скоротилося надходження молока від господарств населення (на 
33,6 %). У результаті його частка у структурі надходження сировини становила 29,6 %, що на 8,1 
відсоткових пункти (в.п.) менше за показник 2009 року. 

Результатом змін у політиці компанії «Альміра» у 2010 році та групи компаній «Молочний альянс» 
у 2012 році, до складу яких відповідно входять ТОВ «Гадячсир» та АТ «Пирятинський сирзавод», стала 
відмова від давальницької сировини. Це знизило рівень завантаженості виробничих потужностей даних 
підприємств на 37,4 % та 0,4 % порівняно з попередніми роками та загострило проблему пошуку 
постачальників сировини. 

Результативність співпраці молокопереробних підприємств з постачальниками характеризують 
також якісні показники молока. Так у 2013 році лише ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» 
використовував молоко сорту «екстра», частка якого склала 2,8 %. Молоко вищого сорту становило 81,1 % 
обсягу сировини, придбаної ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», та 80,0 % для ПАТ «Лубенський 
молочний завод». Решта молокопереробних підприємств Полтавської області закуповували молоко 
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переважно першого сорту. Лише для ТОВ «Гадячсир» характерним було переважання молока другого сорту 
(50,0 %), що стало результатом погіршення фінансового стану підприємства та припинення співпраці з 
рядом сільськогосподарських підприємств-постачальників сировини.  

Для об’єктивної оцінки стану та динаміки розвитку, а також пошуку шляхів підвищення 
ефективності управління вхідним товарним потоком молокопереробним підприємствам необхідно 
відповідну систему показників доповнювати показниками, що враховують рівень якості сировини [5, с. 185].  

Питання оцінки якості продукції розглядаються у працях таких вчених-економістів, як Андрійчук 
В. Г., Базилевич В. Д., Дегтяренко О. Г., Демінг Е., Дикань В. Г., Довгань Л. Є., Ісікава К., Котлярова В. Г., 
Мостенська Т. Л., Саблук П. Т., Старостіна А. О., Ткаченко І. С., Фейгенбаум А., Харрінгтон Дж., Шегда 
А. В., Яременко О. Л. та інші. Зокрема увага приділялася економіко-статистичним показникам якості 
продукції. Одним з таких показників є коефіцієнт сортності продукції, який передбачає приведення 
фактичного значення обсягу реалізації продукції відповідного сорту до обсягу першого (вищого) сорту [1, 
с.460]. Застосування такого підходу має складнощі у використанні для підприємств, у яких виробництво (чи 
закупівля) сировини найвищої якості рівне нулю, а також при порівнянні показників різних підприємств та 
показників у динаміці.  

Метою статті є удосконалення системи оцінки ефективності управління вхідним товарним потоком 
молокопереробних підприємств шляхом розробки інтегрального показника рівня якості сировини, який 
враховує як обсяг закупівлі молока різних сортів, так і показники якості кожного сорту.  

Виклад основного матеріалу 
Для комплексного дослідження структури надходження сировини на переробне підприємство нами 

спосіб розрахунку інтегрального показника рівня якості молока, за якого враховується як його обсяг, так і 
якість. Передбачається визначення наступних показників: 

1) обсяг надходження сортового молока у натуральному вигляді (Ос.): 
 Ос.= Ое + Ов + Оп + Од (1) 
де Ое; Ов; Оп; Од – обсяг молока відповідно сорту «екстра», вищого, першого та другого сортів; 

2) обсяг надходження сортового молока у перерахунку на еталонну якість (Ос.
е.): 

 Ос.
е. = Ое·Іе + Ов·Ів + Оп·Іп + Од·Ід, (2) 

де Іе, Ів, Іп, Ід – індекс вагомості сортів «екстра», вищого, першого та другого відносно еталонного сорту 
якості. Індекс вагомості (I) визначається як середня арифметична стандартизованих значень ознак [4, с.27]:  

 
1

1
m

I z
m

  , (3) 

де m – кількість ознак, на основі яких встановлюється інтегральна оцінка; z – стандартизоване значення 
ознаки, визначене як відношення емпіричного значення хj до до певної величини а. В залежності від умов, 
що ставляться до показників, величиною а може бути середнє xc, максимальне xmax чи мінімальне xmin, 
еталонне x0 значення показника. Виконаємо порівняння відносно еталонних значень. Еталонними є 
показники якості молока сорту «екстра» [3]. Індекси вагомості сортів молока визначені відносно сорту 
«екстра» (табл. 1) характеризують ступінь досягнення еталонних значень показників якості молока.  

 
Таблиця 1 

Розрахунок індексів вагомості сортів молока 
Гранична межа показників якості 

для сортів 
Рівень досягнення найкращих 

значень показників якості сортівПоказники якості 

екстра вищий перший другий екстра вищий перший другий

Щільність,  1028 1027 1027 1027 1,000 0,999 0,999 0,999

Кислотність, ºТ 17 17 19 20 1,000 1,000 0,895 0,850

Масова частка сухих речовин, % 12,2 11,8 11,5 10,6 1,000 0,967 0,943 0,869

Температура, ºС 6 8 10 10 1,000 0,750 0,600 0,600

Загальна бактеріальна забрудненість, 
тис./см3 

100 300 500 3000 1,000 0,333 0,200 0,033

Кількість соматичних клітин, тис./см3 400 400 600 800 1,000 1,000 0,667 0,500

Сума 6,000 5,050 4,303 3,851

Індекс вагомості сорту молока відносно сорту «екстра» 1,000 0,842 0,717 0,642  
 
3) інтегральний показник рівня якості молока: 

Ія.м. = Ос.
е./ Ос. 

Значення інтегрального показника рівня якості молока коливається в діапазоні від 0 до 1. У випадку 
надходження на підприємство лише несортового молока або відсутності закупівлі сировини Ія.с.м.=0, коли 
ж закупівля проводиться лише молока еталонної якості (за яку прийнято сорт «екстра») Ія.с.м.=1. Таким 
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чином, інтегральний показник якості молока за рахунок встановлення вагомості кожного сорту молока за 
граничними значеннями показників якості та урахування обсягів надходження сировини різних сортів на 
молокопереробне підприємство визначає відносний рівень забезпечення досліджуваного підприємства 
молоком еталонної якості.  

Використання інтегрального показника рівня якості молока сприяє комплексній оцінці рівня 
забезпечення сировиною переробного підприємства з урахуванням як кількості, так і якості молока, а у 
результаті визначенню його конкурентних переваг на ринку готової продукції та молока-сировини. 

У 2009–2013 роках динаміка забезпечення молокопереробних підприємств Полтавської області 
сортовим молоком була наступною (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Динаміка закупівлі сортового молока молокопереробними підприємствами  Полтавської області, 
2009–2013 рр. 

Роки 
Підприємство 

2009 2010 2011 2012 2013 
2013 до 
2009, % 

ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» 50913 50897 46813 65483 55343 8,70 
ТДВ «Глобинський маслозавод» 39917 39327 36024 34120 27818 -30,3 
ПП «Білоцерківська агропромислова група» 25928 30866 41072 51896 47565 83,5 
ТОВ «Решетилівський маслозавод» 5262 6328 10507 15302 26837 410,0 
АТ «Хорольський МКК ДХ» 28291 13794 16475 19517 21578 -23,7 
ПАТ «Лубенський молочний завод» 44881 51166 52267 53560 52600 17,2 
АТ «Пирятинський сирзавод» 183156 170902 147214 146256 142430 -22,2 
ТОВ «Миргородський сиркомбінат» 67922 57242 44406 49423 25624 -62,3 
ТОВ «Гадячсир» 167356 104730 115942 135831 130859 -21,8 
В середньому за рік 78432 68181 58361 56747 63488 58962  

Джерело: дані асоціації «Полтавамолоко»; власні розрахунки 
 
Найбільше зростання обсягу надходження сортового молока за 2009–2013 роки спостерігалося у 

ТОВ «Решетилівський маслозавод» та ПП «Білоцерківська агропромислова група» (відповідно на 410,0 % та 
83,5 % по сортовому молоку, на 428,0 % та 93,4 % у перерахунку на сорт «екстра») за рахунок реорганізації 
відділів заготівлі сировини та налагодження довгострокової співпраці з постачальниками. 

У 2013 році молоко з найкращими якісними показниками надходило на ПАТ «Кременчуцький 
міськмолокозавод», ПАТ «Лубенський молочний завод», ТДВ «Глобинський маслозавод» та 
АТ «Хорольський МКК ДХ». Інтегральні показники рівня якості молока відповідно становили 0,824; 0,815 
та 0,731 та 0,731, що на 10,1 %; 11,7 %; 2,7 % та 1,3 % перевищило показники 2009 року (табл. 3). Результати 
досягнуто за рахунок співпраці з кращими сільськогосподарськими підприємствами та підтримки 
фермерських господарств. 

 
Таблиця 3 

Динаміка інтегрального показника рівня якості молока, що надходило на переробні підприємства 
Полтавської області, 2009–2013 рр. 

Роки 
Підприємство 

2009 2010 2011 2012 2013 
2013 до 
2009, % 

ПАТ «Кременчуцький молокозавод» 0,748 0,743 0,765 0,787 0,824 10,1 
ТДВ «Глобинський маслозавод» 0,712 0,712 0,703 0,726 0,731 2,7 
ПП «Білоцерківська агропромислова група» 0,658 0,670 0,682 0,682 0,694 5,4 
ТОВ «Решетилівський маслозавод» 0,670 0,661 0,666 0,670 0,694 3,5 
АТ «Хорольський МКК ДХ» 0,722 0,757 0,735 0,724 0,731 1,3 
ПАТ «Лубенський молочний завод» 0,730 0,729 0,758 0,790 0,815 11,7 
АТ «Пирятинський сирзавод» 0,720 0,711 0,692 0,690 0,698 -3,1 
ТОВ «Миргородський сиркомбінат» 0,706 0,670 0,669 0,683 0,683 -3,2 
ТОВ «Гадячсир» 0,698 0,732 0,727 0,702 0,694 -0,6 
В середньому за рік 0,707 0,709 0,711 0,717 0,729 3,1  

Джерело: дані асоціації «Полтавамолоко»; власні розрахунки 
 
У якісному плані ПП «Білоцерківська агропромислова група» досягло зростання обсягу закупівлі 

сортового молока (на 93,4 %) та інтегрального показника рівня якості (на 5,4 %) за рахунок нарощення 
частки надходження молока від сільськогосподарських підприємств з 15,5 % у 2009 році до 82,3 % у 2013 
році, що сприяло підвищенню обсягів закупівлі молока вищого і першого ґатунків у 4,9 рази (відповідно на 
4036 т і 16496 т). Більш стрімке зростання показників спостерігалося у ТОВ «Решетилівський маслозавод». 
При нарощенні обсягу закупівлі сортового молока на 410,0 % інтегральний показник рівня якості молока 
також зріс на 3,5 % (хоча і залишився одним з найнижчих в області – 0,694). Це стало результатом 
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поступового відновлення підприємством співпраці з великотоварними виробниками молока та покращення 
якості молока, що надійшло від господарств населення. 

Протилежна ситуація спостерігається у ТОВ «Гадячсир» та АТ «Пирятинський сирзавод». За 
досліджуваний період підприємства закупили сортового молока відповідно на 21,8 % та 22,2 % менше, на 
що вплинула значна частка надходження сировини другого сорту (в середньому 47,9 % та 47,3 %). 
Найбільший спад серед досліджених молокопереробних підприємств Полтавщини в питанні якості 
сировини спостерігався у ТОВ «Миргородський сиркомбінат», для якого інтегральний показник рівня якості 
молока перебував на рівні 0,683, що на 3,2 % менше порівняно з 2009 роком. Хоча сільгосппідприємства 
забезпечили 91,1 % надходження сировини на підприємство, проте значною залишається частка молока 
другого сорту (45,2 %). 

Висновки 
Удосконалено методичний підхід до формування інтегрального показника рівня якості молока, 

який, на відміну від існуючих, передбачає розрахунок обсягу надходження сортового молока у перерахунку 
на еталонну якість з урахуванням індексів вагомості сортів молока, що визначаються як середні 
арифметичні стандартизованих значень відповідних показників якості молока та характеризують ступінь 
досягнення ними еталонних значень.  

Використання інтегрального показника рівня якості молока під час оцінки ефективності управління 
вхідним товарним потоком сприяє об’єктивній оцінці якості сировини, що закуповується підприємством. 
Створюється можливість провести порівняльну оцінку для різних підприємств, охарактеризувати динаміку 
та оцінити рівень досягнення мети: максимального забезпечення переробного підприємства сировиною 
еталонної якості. 
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ЕФЕКТИВНІ ЦІЛІ ЯК ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
 
Дана стаття присвячена підвищенню результативності організації на основі цільового підходу до її розвитку. 

Акцентується увага на необхідності ефективного процесу управління за цілями та вирішальних факторах впливу на кінцевий 
результат та досягнення результатів. У зв'язку з цим обґрунтовується необхідність створення в організації культури 
результативного управління. В статті визначені критерії та сфери збалансованості цілей, спрямованих на ефективне 
досягнення результатів.  
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EFFECTIVE GOALS AS A PREREQUISITE FOR ACHIEVING PERFORMANCE 

MANAGEMENT 
 
This article focuses on increasing efficiency of organization based on the target-based approach to it's development. 

Attention is focused on the need for efficient process management by objectives and critical factors influencing the final outcome 
and achievement of results. In this regard, the necessity of creating a culture of performance management is justified. In this article 
the criteria and scope of balancing goals that are aimed to achieving effective results. The article also describes the definition and 
nature of performance management, rules for setting effective goals. Special attention is paid to the performance matrix, which 
allows to classify the result according to the criteria of performance and efficiency. Features and the need to formulate a global goal 
or mission are highlights, that can solve the problem of achieving impact in a certain way. 

Keywords: management, objectives, achievement of a results, balance, efficiency. 
 
Постановка проблеми. Досягнення результативності вітчизняними підприємствами у сучасних 

умовах вимагає від менеджерів нових підходів в управлінні організацією. Ситуація невизначеності та 
динамізму зовнішнього середовища ставить під сумнів необхідність та значення функції планування, 
постановку довгострокових цілей, ускладнює досягнення результативності в перспективі. Головним 
фактором успіху виступає час та швидкість впровадження ініціатив та отримання результату. В даних 
умовах проблема результативності організацій та цільовий підхід до управління вимагає більш досконалого 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результативності, як управлінському аспекту 
діяльності, присвячено праці таких вчених, як І. Адізес, М. Амстронг, Л. Боссіді, В. Геєць, П. Друкер, К. 
Куросава, Д. Скотт Сінк, О. І. Олексюк, Ф. А. Хайек. Цілі підприємства привертали свою увагу багатьох 
відомих теоретиків та практиків менеджменту. Необхідність їх постановки, безумовно, не викликає 
сумнівів. В той же час, даний аспект практично не досліджено в рамках досягнення результативності 
управління підприємством.  

Постановка завдання. Таким чином, виникає необхідність більш глибоко дослідити значення та 
особливості формулювання цілей в досягненні результативності в сучасних умовах невизначеності та 
динамізму зовнішнього середовища підприємства.  

У стратегічному плануванні важливу роль відіграють цілі підприємства, які є критерієм її 
результативності та оцінювання досягнутих результатів працівників. Ціль організації – це конкретний стан її 
окремих характеристик, якого вона прагне досягти за певний період. З обґрунтування цілей починається 
робота над формуванням стратегії підприємства. Водночас цілі є продуктом свідомості, формулюються 
людьми та відображають їхні інтереси. І. Адізес стверджує, що результати які перевищують очікування 
керівництва є однією з ознак старіння організації. Перші ознаки старіння проявляються не у діях або 
фізичному стані. Старіння починається в свідомості людини одночасно зі зміною цілей та відношення до 
життя [1]. Отже, аналіз поставлених цілей, їх амбіційність та рівень може свідчити про етап життєвого 
циклу підприємства та готовність до протистояння змінам зовнішнього середовища. 

Розробка цілей та управління підприємством за цілями сприяє розвитку мистецтва системного 
мислення. Яке полягає у здатності бачити за різноманіттям деталей, впливів та взаємодій, якими так 
насичена управлінська діяльність, важко розпізнані складні структури. Сутність системного мислення 
полягає в здатності розгледіти структури та закономірності там, де інші помічають тільки події та сили, на 
які необхідно реагувати [2]. 

Мистецтво системного мислення полягає у тому, щоб крізь складність помічати глибинні структури 
та взаємозв’язки, які породжують зміни, а це є можливим завдяки розробки певно визначеної системи цілей 
на всіх рівнях організації. Це дозволяє сконцентрувати всі ресурси та процеси на першочергових 
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стратегічних завданнях. Особливо актуальним є даний процес в сучасних умовах, коли в світі проблемою є 
не дефіцит інформації, а її надлишок. Більше за все менеджер відчуває потребу в знаннях того, що є 
важливим та має значення, на які змінні необхідно сконцентрувати увагу, а якими можна знехтувати.  

Згідно з підходом до навчання при формулюванні стратегії, вона буде ефективною за рахунок 
незначних дій та другорядних рішень, які приймаються різними працівниками на всіх рівнях організації. 
Проте ці, незначні послідовні зміни з часом можуть призвести до різкого повороту стратегічного курсу. 
Внутрішні резерви для генерування креативних рішень має будь-який працівник в організації, проте увага 
керівників сконцентрована на декількох ключових працівниках. Справжнім завданням менеджменту в 
організації є виявлення та розкриття внутрішнього творчого потенціалу всіх працівників за допомогою 
створення відповідної робочої атмосфери, організації ділових комунікацій та систем підтримки [3].  

Керівники, які вміють результативно виконувати плани, концентрують всі свої зусилля на декількох 
чітко визначених пріоритетних цілях, які зрозумілі всім виконавцям. Концентрація на трьох чотирьох 
основних пріоритетних завданнях є виправданою з точки зору наявних ресурсів. В сучасних організаціях у 
працівників повинно були лише декілька чітко сформульованих задач, щоб вони могли постійно їх 
пам’ятати та ефективно виконувати.  

Якщо прийняття рішень децентралізоване та делегується нижчестоящим співробітникам, як в 
матричній організації де необхідно постійно приймати компромісні рішення без продуманих та чітких 
пріоритетів працівники не зможуть. Цілі повинні формуватися тими працівниками, які мають найсильніше 
відношення до реальної проблеми та розуміють свою справу, свій ринок, ресурси, слабкі та сильні сторони. 

Потрібні небагато численні та чітко сформульовані реалістичні цілі та пріоритети, досягнення яких 
суттєво вплине на загальні результати діяльності. При чому одночасно з постановкою чітких задач 
необхідно прагнути до простоти цілей. 

Загальні вимоги до ефективних цілей можна поділити на три групи (SMART, CLEAR, PURE), тобто 
цілі повинні бути розумними, досконалими, ясними [4]. 
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(конкретна) ВІРНА ЦІЛЬ 

C Challenging (містить 

виклик) 

M Measurable 
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Рис. 1. Вимоги до формулювання ефективних цілей 

 
Цілі, досягнення яких потребує максимальної віддачі, є ефективними, якщо є можливість 

примусити людей відійти від старих правил та вдосконалити методи роботи. Проте вони абсолютно 
безглузді, якщо не мають відношення до реальності або якщо відповідальні за їх виконання працівники 
позбавлені можливості заздалегідь їх обговорити, зрозуміти та прийняти. 

В результаті досягнення цілей працівники можуть опинитися в одному з секторів матриці 
результативності (табл. 1). Вертикальна координата відповідає рівню досягнутих результатів та їх 
порівняння з поставленими завданнями, стандартами результативності, професіональними досягненнями 
[5]. Горизонтальна координата визначає загальний рівень результатів у порівнянні з рівнями 
компетентності. Наприклад, низький рівень результатів не завжди необхідно пов'язувати з низькою 
продуктивністю, а як можливість для розвитку навичок працівника та самовдосконалення.  

Дослідження діяльності підприємств свідчить про різноманітність факторів впливу на 
результативність як працівників, так і організації в цілому (рис. 2). Цілі мають бути встановлені з оглядом на 
конкурентне середовище та визначені в даній сфері стандарти якості та прибутковості. Аналогічно 
необхідно сприймати отримані результати порівнюючи їх з досягненнями конкурентів. Для того, щоб 
утримувати перші позиції на ринку та в свідомості покупців, організації необхідно постійно переглядати 
встановлені цілі та розробляти нові стратегічні ініціативи. Автором було визначено, результативність 
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системи управління представляє собою "спроможність підприємства досягати поставлених цілей в рамках 
певного часового періоду за умови актуальності отриманих результатів у конкретних умовах" [6].  

 
Таблиця 1 

Матриця результативності 

Високі результати, підхід потребує змін Висока результативність 

Невідповідність вимогам Ефективній підхід, низький рівень результатів 
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Збалансованість за 
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Формування дерева цілей  
SMART, CLEAR, 

PURE 
Децентралізація, 
централізація 

Обговорення та сприйняття цілей на 
всіх рівнях 

Стиль управління 
керівника 

Мотивація  

Процес досягнення цілей  
Якість виконання 
управлінських 

функцій 
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культури 
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рівень цілі  
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середовищі 

Формулювання місії, глобальних цілей 

Амбіційність та 
бачення 

керівництва 

Самосвідомість та 
відповідальність 

перед 
суспільством 
керівництва 

 
 

Рис. 2. Умови ефективного процесу досягнення результативності 
 
Свідомість особливо сприятлива до цілей, які відповідають найбільш глибоким прагненням та 

цінностям. Проблеми з досягненням результативності можуть бути пов'язані з характером поставлених 
глобальних цілей або їхньою відсутністю. Даному факту є наукове підтвердження у вигляді моделі Роберта 
Ділтса, яка описує структуру організації живої системи, такої як особистість, суспільство, організація. 
Кожен рівень піраміди пов'язаний з іншими і впливає один на одного з різним ступенем інтенсивності. 
Формування кожного логічного рівня відбувається знизу вгору в такій логічній послідовності: оточення, 
поведінка, здібності, переконання і цінності, ідентичність, місія. Зміни на верхньому рівні будуть неминуче 
викликати зміни на нижніх рівнях. У той час як зміни на нижніх рівнях не обов'язково викликають зміни на 
верхніх. Отже, причина проблем з досягненням результативності може полягати у невирішеності питань на 
вищих рівнях піраміди. Особливо гостро постає питання формулювання «глобальної» цілі компанії в таких 
ситуаціях [7]: 

- співробітники не вірять в обіцянки керівництва, тому виконують свої обов'язки без ентузіазму;  
- керівництву періодично доводиться переглядати стратегію: то шукати нові напрями діяльності, то 

видозмінювати існуючі;  
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- втілити стратегію в життя складно, тому що дії, навіть ретельно сплановані, не вдається 
реалізувати так, як хотілося б;  

- у компанії є проблеми з репутацією – періодично в пресі з’являються негативні відзиви;  
- нещодавно в компанії відбулися значні зміни (наприклад: злиття, поглинання, реструктуризація й 

т.п.), і працювати за старими моделями є неможливим.  
Мета сприяє досягненню результативності та яка збігається з настроєм клієнтів, співробітників і 

інших людей, які беруть участь у житті компанії. Можна виділити чотири типи амбіційних цілей: відкриття, 
досконалість, альтруїзм і героїзм [7]. 

Відкриття – це те, що рухає багатьма високотехнологічними, інноваційними компаніями. Їхні 
керівники люблять створювати нове й прагнуть увесь час рухатися вперед. Намітивши свій шлях один раз, 
вони дотримуються його протягом усього існування організації.  

Досконалість. Ціль такого типу підходить для творчих компаній, керівництво яких вище всього 
цінує майстерність. Подібно творцям, вони здатні постійно виправляти незначні погрішності свого творіння, 
навряд чи помітні кому-небудь із навколишніх. Однак у результаті створюються справжні шедеври.  

Альтруїзм. Турбота про благо клієнта й прагнення максимально задовольнити його запити – це ціль, 
яку часто обирають сервісні компанії. Їхній сервіс – не прописаний набір правил для співробітників, а 
готовність служити іншим і можливість виявити себе. 

Героїзм. Керівники, яким близька за духом ціль такого типу, прагнуть зробити, на перший погляд, 
неможливе – змінити світ за допомогою свого бізнесу. Такі компанії хочуть встановлювати правила гри 
самостійно, домінувати у своїй сфері й бути прикладом для інших.  

Для організації складно і практично неможливо ефективно існувати без єдиної цілі. Її відсутність 
відкриває шлях для втручання сил, які перешкоджають змінам. Велика ціль створює передумови для появи 
нових способів мислення та дій. Єдність цілі підвищує готовність ризикувати та експериментувати та 
створює довготривалу вірність працівників в організації, стимулює фокусування на досягненні власних 
цілей. 

Для досягнення ефективної діяльності завдяки визначеним цілям, вони мають бути збалансовані та 
відповідати одній з таких вимог [8]: 

- враховувати стан та ризики зовнішнього середовища; 
- в системі цілей включати такі, що мають відношення до клієнтів; 
- враховувати умови, стан конкуренції та досягнення головних конкурентів; 
- враховувати власні можливості; 
- збалансованість між короткостроковими та довгостроковими цілями; 
- збалансованість за сферами діяльності; 
- мати проміжні контрольні точки, які важливі для успішного виконання плану; 
- зачіпати критично важливі питання для підприємства; 
- орієнтуватися на перспективи організації; 
- сприяти особистому розвитку працівників. 
Висновки. Досягнення результатів, які відповідають очікуванням керівництва та особливостям 

реалій на ринку, є можливим завдяки виконанню певного переліку умов, на які впливають такі фактори, як 
бачення та амбіційність цілей керівництва, якість глобальних цілей підприємства, якість встановлених для 
працівників цілей, збалансованість цілей за сферами діяльності та у часі, якість адміністративних функцій в 
організації, мотивація та цінності працівників, наявність культури результативного управління. Причому 
високою є залежність кінцевого результату від рівня встановлених в планах цілей та зміни у зовнішньому 
середовищі, які можуть нівелювати цінність отриманих результатів, що вимагає від керівництва постійного 
моніторингу ключової інформації по досягненню цілей та максимально ефективного врахування та 
використання часу в процесі досягнення результативності.  
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Постановка проблеми. На тлі останніх світових подій дуже важливим для економіки України є 

питання переорієнтації ринків збуту та відкриття для себе ринку ЄС з огляду на сприятливу кон’юнктуру у 
зв’язку з підписанням та ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і одночасним закриттям 
ринків в РФ. Для багатьох українських компаній вихід на ринок ЄС став сьогодні єдиним шляхом для 
подальшого розвитку. Після одностороннього відкриття ЄС своїх ринків стало можливим поставляти на них 
продукцію вітчизняних виробників без мит, на рівних конкуруючи зі світовими виробниками. Проте далеко 
не всі підприємства нашої країни можуть скористатися даною можливістю, головна завада – якість 
продукції, проходження процедури стандартизації та сертифікації на території ЄС. Саме забезпечення 
високого рівня якості дозволяє підприємствам утримуватися на ринку, укладати нові угоди та поліпшувати 
результати своєї діяльності [1]. 

Машинобудівний сектор економіки України переживає не кращі часи, зменшуються обсяги 
виробництва і реалізації продукції, закриваються роками налагоджені ринки збуту. Основна орієнтація 
машинобудівників України була спрямована на ринок СНГ, і найбільшою мірою – в Росію. Проте сьогодні для 
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збереження сталої динаміки економічної діяльності машинобудівним підприємствам конче необхідно відкрити 
для себе ринок ЄС та завойовувати на ньому своє місце, впроваджуючи нові технології, підвищуючи якість 
продукції. І процес переорієнтації ринків збуту вже розпочався. Так, за І півріччя 2014 року експорт товарів до 
ЄС збільшився на 14,9% в той час як до Росії скоротився на 23,3% порівняно з І півріччям 2013 року [2].  

Однак тільки деякі машинобудівні підприємства України готові та можуть реалізовувати свою 
продукцію в Європі. Основна маса підприємств виробляє технічно застарілу, сировинно-витратну та не 
енергоефективну продукцію. Однією з причин цього є значний рівень зношеності основних фондів, який на 
деяких підприємствах перевищує 70%. Це не дає змоги виготовляти продукцію, конкурентоспроможну на 
ринках інших країн. Однак машинобудівний сектор економіки України потребує якісного оновлення у всіх 
складових виробничих систем, які забезпечують належний рівень якості продукції. Це особливо важливо в 
контексті євроінтеграційних процесів – не тільки щоб зробити продукцію вітчизняного машинобудування 
конкурентоздатною на світових ринках, а й для полегшення визнання її такою, що може бути допущена на 
європейські ринки, сертифікована на відповідність його вимогам і стандартам.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підвищення якості промислової продукції є 
предметом дослідження багатьох науковців – як зарубіжних, так і вітчизняних. Її гострота нині зростає у 
зв’язку із розширенням світового економічного простору і необхідністю забезпечення конкурентоздатності 
продукції в умовах глобального ринку. Значний внесок у розробку теорії і практики управління якістю 
внесли Е.Демінг, Дж.Джуран, Ф.Кросбі, І.Боднар, В.Друзюк, А.Дятлов, В.Лапидус, В.Захожай, М.Лапуста та 
багато ін. Однак багато питань з побудови ефективної системи управління якістю в контексті стратегічних 
цілей сучасних промислових підприємств залишається недостатньо дослідженими. Це й визначило мету 
даної статті. 

Метою даної статті є обґрунтування доцільності застосування підходів, принципів та інструментів 
концепції TQM для реалізації вітчизняними машинобудівними підприємствами європейського вектору 
розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективне управління якістю, що забезпечує високий 
рівень задоволення потреб і очікувань споживачів, є найважливішою передумовою успіху підприємства 
будь-якого виду діяльності та будь-якої форми власності. Якість продукції та послуг – це головний 
інструмент конкуренції, і якщо на підприємстві припиняють турбуватися про їх поліпшення, то банкрутство 
буде неминучим [3].  

Наука про управління якістю сформувалась і набула поширення як самостійна наукова галузь у другій 
половині ХХ століття. У її рамках було розроблено і концепцію загального менеджменту якості – Total Quality 
Management (TQM) [4]. За визначенням В.Лапідуса, вона є новим підходом до управління підприємством, 
націленим на якість та заснованим на участі всіх його членів і спрямованим на досягнення довгострокового 
успіху шляхом задоволення споживача і вигоди для всіх зацікавлених сторін організації [5].  

Цей підхід передбачає участь усього персоналу підприємства у створенні високоякісної продукції 
або послуги на всіх етапах її життєвого циклу – від стадії маркетингу, проектування, виробництва, 
експлуатації, обслуговування і до утилізації. Відповідно до підходів TQM, якість трактується не стільки як 
якість виробленої продукції чи наданих послуг, а як якість роботи підприємства в цілому. Відтак, TQM 
охоплює управління всіма аспектами діяльності підприємства [6]. Схематично концепцію TQM надано на 
рис. 1.  
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Рис. 1. Загальна схема організації системи управління якістю [7] 
 
Завданнями TQM є постійне поліпшення якості шляхом регулярного аналізу результатів та 

коригування діяльності, прагнення до повної відсутності дефектів та зниження невиробничих витрат, 
забезпечення конкурентоспроможності та завоювання довіри всіх зацікавлених груп за рахунок 
використання передових технологій, гнучкості, своєчасних поставок, енергії колективу [6]. Цикл управління 
якістю в організації, що працює за принципами TQM, являє собою цикл безперервного поліпшення якості 
процесів на підприємстві. Даний цикл більш точно характеризується моделлю Шухарта – Демінга (PDCA), 
яка лежить в основі системи TQM та стандарту ISO 9001 та може застосовуватись на підприємствах будь-
якого профілю [8].  
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У. Шухарт, обґрунтовуючи необхідність статистичного управління процесами виробництва з метою 
забезпечення й постійного підвищення їх стабільності, виділив три стадії управління якістю: розробка 
специфікацій (вимог) на кожен вид продукції із зазначенням розрахованих допусків по кожному показнику 
якості, виготовлення продукції із дотриманням визначених умов, а також вибірковий контроль усіх 
специфікованих показників. Результати контролю Шухарт пропонував використовувати на кожному 
наступному циклі для внесення змін у специфікації та для коригування процесів виробництва. Згодом цей 
підхід трансформувався в один з принципів сучасного менеджменту якості – «Прийняття рішень на основі 
фактів», який і було покладено в основу стандартів ISO серії 9000, починаючи з версії 2000 р. Пізніше 
Едвардс Демінг, запропонував традиційній цикл Шухарта розглядати як чотирьохфазну послідовність дій: 
планування процесу (Plan), виконання запланованого (Do), всебічна оцінка результатів (Check), а також дії з 
удосконалення процесу (Action) (рис. 2). Основоположною ідеєю циклу PDCA є виконання послідовних 
ітерацій між діями з планування і контролю при реалізації певної діяльності (процесу) з метою її 
удосконалення за тими напрямками, які встановлює організація. Отже, повторювання циклу PDCA може 
наблизити до досягнення поставлених цілей. 

Для якісних та швидких перетворень виробничих систем на підприємствах машинобудування, 
наближення їх до європейських стандартів діяльності необхідно дотримуватися основних принципів TQM: 

1. Орієнтація всієї діяльності на споживачів, від задоволення вимог і сподівань яких залежить її 
успіх у ринковій економіці. 

2. Погляд на виробничі відносини між працівниками як на відносини споживача з постачальником. 
3. Безперервне удосконалення виробництва і діяльності у сфері якості. 
4. Комплексне і системне вирішення завдань забезпечення якості на всіх стадіях її життєвого циклу. 
 

Action – Коригуємо              Plan – Плануємо 
Вирішуємо, які зміни            Цілі 
необхідні                                Прогнози і питання 
Підготовка і початок             (5W+ 1H) 
нового циклу                          Виконання 
 
 
 
 
 
Study – Вивчаємо                 Do – Виконуємо 
Закінчення аналізу даних     Документування              
Порівняння з прогнозом       діяльності та результатів 

Прийняття правильних 
управлінських рішень 

щодо управління процесами 
проведення вимірів 

Планування збору даних 
для статистичних методів 
управління процесами 

Обробка та аналіз 
статистичних даних. 

Застосування 
статистичних методів 
управління процесами 

Збір даних для 
застосування статистичних 

методів управління 
процесами 

TQM 

 
Рис. 2. Цикл Демінга-Шухарта (PDCA) [9] 

 
5. Перенесення головних зусиль у сфері якості в бік людських ресурсів (акцент на ставлення 

працівників до справи, на культуру виробництва, на стиль керівництва). 
6. Участь усього без винятку персоналу у вирішенні проблем якості (якість – справа кожного); 
7. Безперервне підвищення компетентності працівників організації. 
8. Концентрація уваги не на виявленні, а на попередженні невідповідностей. 
9. Ставлення до забезпечення якості як до безперервного процесу (коли якість об’єкта на кінцевому 

етапі є наслідком досягнення якості на всіх попередніх етапах). 
10. Оптимізація співвідношення у тріаді «якість – витрати – час». 
11. Забезпечення достовірності даних про якість за рахунок використання статистичних методів 

[10]. 
12. Безперервне поліпшення якості. 
Ці принципи визначають ідейний зміст філософії TQM, яка виводить якість основним критерієм 

оцінювання роботи сучасного підприємства, трактує якість у її широкому економічному і соціально-
психологічному розумінні, руйнує тезу про неминучість протиріччя між виробником і споживачем. 
Аналізуючи зміст цих принципів, можна бачити, що в сукупності вони відповідають завданням управління 
інноваційною діяльністю – починаючи від орієнтації на вимоги і потреби споживачів, залучення усього 
персоналу до безперервного вдосконалення діяльності і розвитку їх компетенцій для прийняття 
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обґрунтованих рішень, і завершуючи оцінкою ефективності планованих заходів з метою знаходження 
оптимального співвідношення між витратами і результатами. Це дає підстави для висновку, що така 
спорідненість філософії TQM і цілей інноваційної діяльності може служити основою для їх поєднання в 
процесі підтримання і нарощування конкурентоспроможності вітчизняних машинобудівників в ході 
реалізації ними європейського вектору розвитку. Проте повноцінне використання принципів TQM для 
планування і здійснення інноваційної діяльності можливе лише за умов серйозних змін корпоративної 
культури на підприємстві – її основні цінності мають підтримувати ініціативність працівників щодо 
поліпшення роботи у всіх сферах діяльності для підвищення рівня якості продукції і процесів [11]. Система 
менеджменту має при цьому включати і методи прямого стимулювання інноваційної діяльності та 
професійного саморозвитку співробітників. 

Принципи концепції TQМ викладені та увійшли в основу стандарту ІSО 9004-2000, який методично 
опирається на процесний та системний підходи. Тобто, виробництво та управління якістю розглядаються як 
система взаємопов’язаних процесів, а кожен процес, в свою чергу – як система, що має вхід і вихід, своїх 
«постачальників» і «споживачів». Звідси ефективність діяльності підприємства є наслідком створення, 
організаційного забезпечення і управління системою взаємопов’язаних процесів з виробництва споживчих 
цінностей (продукції, послуг). Вітчизняний та світовий досвід доводять, що в середньому на третій рік після 
впровадження систем загального управління якістю підприємства досягають: збільшення реалізації 
продукції на 25–30 %, розширення ринку збуту на 10-11%, зменшення витрат на продукцію на 45–55% [12]. 
Впровадження концепції TQМ сприятиме стабільності попиту, зростанню прибутків, отриманню 
конкурентних переваг на ринку, однак для цього, в першу чергу, необхідно сформувати високий рівень 
культури, свідомості та відповідальність власників та керівників перед суспільством. 

Для реалізації якісних перетворень на підприємстві необхідно мати об’єктивну й повну інформацію 
про перебіг процесів управління. Це дає змогу керівництву своєчасно виявити відхилення від запланованого 
і внести необхідні корективи у зміст і структуру здійснюваних заходів. Інформаційне забезпечення у системі 
TQM здійснюється за допомогою низки інструментів.  

1. Діаграма Ісікави – відома як діаграма «риб'ячої кістки» або «причинно-наслідкова» діаграма. Це 
графічний спосіб дослідження та визначення найбільш суттєвих причинно-наслідкових взаємозв'язків між 
чинниками (факторами) та наслідками у досліджуваній ситуації чи проблемі.  

2. Діаграма Парето – будується у виді стовпчикового графіка і показує в спадному порядку 
відносний вплив кожної причини на загальну проблему. Крім того, на діаграмі зазвичай приводять 
кумулятивну криву накопиченого відсотка причин. Діаграма Парето дозволяє аналізувати проблеми з будь-
якої сфери діяльності підприємства, у тому числі в сфері керування якістю. Причини змін якості діляться на 
дві групи: нечисленні істотно важливі і численні несуттєві. Усуваючи причини першої групи, можна 
усунути майже усі втрати, спричинені зниженням якості. 

3. Контрольна карта – це графік зміни параметрів вибірки, зазвичай середнього значення і 
стандартного відхилення. Розрізняють контрольну карту для кількісних і якісних ознак. Мета побудови 
контрольної карти – виявлення точок виходу процесу із стійкого стану для подальшого встановлення 
причин відхилення і його усунення. Основними завданнями побудови контрольної карти є: визначити 
можливості процесу, визначити точки флуктуації, спрогнозувати якість процесу. Під час введення 
контрольної карти на підприємстві важливо визначити першочергові проблеми і використовувати карту там, 
де вона найбільш необхідна. Сигнали про проблеми можуть виходити від систем управління витратами, від 
претензій споживачів тощо. 

4. Гістограма – спосіб графічного представлення табличних даних, які ілюструють динаміку чи 
співвідношення між ними. 

5. Діаграма розсіювання – один з типів математичних діаграм, що використовує декартову систему 
координат для відображення значень двох змінних з набору даних. Дані показані у вигляді набору точок, 
кожен з яких має значення однієї змінної, тобто визначає її положення на горизонтальній осі та значення 
іншої змінної – її положення на вертикальній осі.  

6. Контрольний листок – інструмент для збирання даних і автоматичного їх упорядкування для 
полегшення подальшого використання. Контрольний листок має забезпечити: повноту збирання інформації, 
її достатню диференціацію, «автоматичну» систематизацію, простоту знімання та використання. Це 
заздалегідь розроблений для конкретної мети бланк з переліком контрольованих параметрів, куди у процесі 
збору можна заносити інформацію за допомогою простих символів чи позначок. Використання контрольних 
листків дозволяє виключити переоформлення і переписування зібраних даних. 

7. Стратифікація (розшарування) – це інструмент, що дозволяє зробити селекцію даних, яка 
відображатиме необхідну інформацію про процес. Шарами (стратами) називаються дані, розділені на групи 
відповідно до їх особливостей, а сам процес розподілу на страти – розшаровуванням. У виробничих 
процесах часто використовується метод 5М: розшарування залежно від факторів, пов'язаних з людиною 
(кваліфікація, стать, стаж, освіта), машинами (новизна, марка, конструкція), матеріалами (місце 
виготовлення, якість, сировина), методами (технологія, місце виробництва, умови), вимірами (метод, 
точність, засоби).Якщо розшаровування по якомусь параметру не дає очікуваних результатів, необхідно 
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продовжити процес розшарування за іншими критеріями.  
Кожний із цих інструментів має свою, іноді доволі складну методику застосування, що потребує 

відповідної кваліфікації виконавця. Водночас необхідно бачити доцільність застосування тих чи інших 
інструментів – для того, щоб досягати поставлених цілей із мінімальними витратами ресурсів і часу. 
Важливо при цьому розширювати сфери використання ефективних інструментів інформаційного 
забезпечення управління – не тільки для цілей управління якістю, а й для цілей управління інноваційною 
діяльністю в контексті стратегічних цілей підприємства [13].  

Реалізувати підходи до управління діяльністю на основі концепції TQM на машинобудівних 
підприємствах України надзвичайно важко. Ці труднощі криються в нашому менталітеті. Керівники 
підприємств та менеджери вбачають в своїх працівниках тільки робочу силу та розглядають заробітну 
плату, як один із основних механізмів по зниженню витрат. Але це помилкова політика. Основну ставку 
треба робити на персонал підприємства, його кваліфікацію та зацікавленість у роботі. Це стосується як 
управління якістю, так і управління інноваціями, що забезпечують підвищення якості як важливої складової 
конкурентоспроможності кожного підприємства. 

Висновки. Впровадження та використання системи загального управління якістю на підприємстві 
складний та довготривалий процес. Однак альтернативи йому немає, оскільки підприємство може успішно 
пройти процедуру сертифікації для роботи на європейському ринку лише в тому разі, якщо воно 
відповідатиме стандартам ISO 9000 та ISO 14001. Машинобудівний ринок Європи охоплює більше 130 000 
підприємств та більше 3,3 млн. робітників. Тому конкуренція значна і основною конкурентною перевагою 
машинобудівних підприємств є співвідношення ціни продукції і її якості. Саме за цими параметрами наші 
машинобудівні підприємства мають переважати своїх європейських колег. А наблизитись до цього можна, 
упроваджуючи принципи і підходи системи TQM. Спорідненість філософії TQM і цілей інноваційної 
діяльності може служити основою для їх поєднання в процесі підтримання і нарощування 
конкурентоспроможності вітчизняних машинобудівників в ході реалізації ними європейського вектору 
розвитку. Розробка науково-методичних підходів для вирішення цього завдання і буде предметом наступних 
досліджень. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

У КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ 
 
В умовах проведення реформ на ринку освітніх послуг достатньо гостро постає питання конкуренції між вищими 

навчальними закладами (ВНЗ), що спонукає їх до розвитку матеріально-технічної бази, покращення якості освітніх послуг, 
вдосконалення кадрової політики, якісного освітнього менеджменту, спроможності переорієнтації окремих напрямів та 
спеціальностей відповідно до потреб ринку для входження України в Європейський освітньо-науковий простір.  
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THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  

IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL REFORMS 
 
The question of competition between higher education institutions (HEIs) in the educational market sharply raises. This 

competition encourages HEIs to develop the material and technical base, improving the quality of education and personnel policy, 
reorientation of individual courses and specializations according to market demands for Ukraine's entry into the European 
educational space. 
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Вступ. На початку третього десятиліття незалежності країни виникла гостра необхідність в 

переорієнтації національної системи освіти та науки у підготовці інтелектуального капіталу, який 
забезпечить інвестиційно-інноваційний розвиток країни за рахунок тісної взаємодії освіти, науки, бізнесу та 
влади. Знання, отримані в університетських аудиторіях, повинні мати конкурентні переваги та бути 
рушійною силою сталого розвитку країни, а проголошений курс на євроінтеграцію зобов’язує проведення 
реформ у розвитку та функціонуванні вищої школи України. Саме конкурентоспроможність диктує якість 
вищої школи і є своєрідним «двигуном» її розвитку та подальшого удосконалення, що дозволить 
забезпечити: належну підготовку фахівців відповідного напряму і спеціальності; здатність студентів 
опанувати необхідні професійні знання та вміння; здатність роботодавців реально оцінити підготовленість 
випускників вищих навчальних закладів до відповідної професійної діяльності [1]. Конкурентоспроможна 
вища освіта повинна стати більш інноваційною, ефективною, далекоглядною і відповідальною, 
забезпечуючи працевлаштування своїх випускників відповідно вимог сучасного ринку праці, розвиваючи 
ІТ-технології та економічно ефективні знання. Наша система освіти повинна переорієнтуватися з 
традиційних методів навчання на принципово інноваційне навчання, тобто готувати фахівців, здатних 
управляти знаннями для розв’язання практичних задач.  

Основна частина. Проблемам якості вищої освіти та її конкурентоспроможності присвячені праці 
українських вчених: Т. Боголіб, М. Ванієвої, І. Вахович, Б. Данилишина, С. Єрохіна, М. Згуровського, С. 
Квіт, І. Каленюк, В. Куценко, Е. Лібанової, І. Лук’яненко, К. Павлюк, С. Юрія та інших. Вагомий внесок у 
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розвиток теорії освітнього менеджменту та висвітлення питань підвищення конкурентоспроможності вищої 
освіти зробили такі вітчизняні науковці, як А. Амоша, Я. Берсуцький, Л. Безчасний, В. Бобров, О. Грішнова, 
В. Гриньова, М. Долішній, І. Іванова, А. Колот, Л. Колєшня, В. Кремень, В. Лагутін, Є. Лібанова, С. 
Мамонтов, Ю. Петруня, Т. Оболенська, І. Сазонець, Н. Ушакова та ін. Питання тенденцій та 
закономірностей становлення університетів світового рівня проаналізовано у працях зарубіжних вчених: П. 
Агіона, Дж. Алдена, Ф. Альтбаха, Ч. Веста, Х. Грехема, Н. Даймонда, Н. Лью, Г. Левіна, Дж. Салмі, М. 
Прінта, Б. Сандквіста, Д. Тернера, А. Ушера, Й. Ченга та багатоьх інших. Визнані авторитетні дослідницькі 
центри: The Center for Studies in Higher Education at UC Berkeley, The Center for International Higher Education 
(при Бостонському коледжі), The Center for Higher Education Policy Studies (при Школі менеджменту та 
управління в університеті Твенте), The Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University та 
інші, – уже давно сконцентрувалися на аналізі та прогнозуванні стратегічного розвитку висококонкурентних 
університетів світу. 

Відомий американський вчений, директор Центру міжнародної вищої освіти при Бостонському 
коледжі Ф. Альтбах, відзначає, що конкурентоспроможність вищого навчального закладу повинна 
визначатися його «проривною» дослідницькою діяльністю; наявністю першокласних професорів; 
достатністю ресурсів і сприятливими умовами праці в університеті; академічною свободою; прозорою та 
ефективною системою управління університетом (контроль за практикою і процедурами вступу студентів до 
університету, навчальних програм, критеріїв присвоєння кваліфікацій і наукових ступенів, прийняття на 
посади нових професорів, головних напрямів академічної роботи); адекватними умовами для наукової 
роботи (наявність у розпорядженні університету найкращого за світовими стандартами обладнання, 
лабораторій, бібліотек) тощо. 

Л. Армстронг особливу увагу приділяв розвитку таких напрямків, як: тісний зв'язок наукових 
досліджень та викладання; інституційна досконалість; організаційні зміни та дистанційне навчання. Він 
вважає, що внутрішні ресурси університетів повинні бути спрямовані передусім на стимулювання нових 
напрямів досліджень і творчої діяльності викладачів [2]. 

Метою даної публікації є дослідження та аналіз досвіду функціонування вищих навчальних закладів 
та факторів формування їх конкурентоспроможності, систематизація проблем та пріоритетів української 
освіти, розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентного статусу національної освітньої системи в 
умовах формування глобальної економіки та реформування. 

В усьому світі зростає роль знань, як основного чинника економічного розвитку та глибокої 
трансформації науки і всієї системи вищої освіти. З впевненістю можна відзначити, що наука та освіта у ХХІ 
столітті перетворилися в головну ознаку економічного розвитку країни і її регіонів та посилення їх 
конкурентоспроможності. Однак консерватизм в освіті, залежність вищих навчальних закладів від 
контингенту студентів, демографічна криза, прагнення університетів збільшити кількість «модних» 
спеціальностей, зменшення фінансування освіти, намагання окремих студентів отримати лише диплом, а не 
знання, нестабільний соціально-економічний стан в країні та інші фактори гальмують розвиток системи 
освіти, послаблюють рівень професійної компетентності випускників. За даними ЮНЕСКО Україна має 
відносно високий рівень розвитку людського потенціалу, більше ніж 38% українців отримали вищу освіту, 
хоча країна значно відстає від лідерів у рейтингу, а саме, Норвегії, Австралії, Швейцарії (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Місце України в Рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності (The Global Competetiveness Report) 
 
В сучасних умовах університети і вища освіта є основою для розвитку суспільства та держави, 

забезпечуючи фундаментальну професійну підготовку, однак в останній час деградуюча економіка потягла 
за собою скорочення на 37% підготовки фахівців за інноваційною, креативною моделлю, що призвело до 
втрати конкурентоспроможності країни та зниження інтелектуального капіталу. Основними чинниками, які 
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загострюють в Україні проблему якості підготовки фахівців є: демографічна криза в Україні, нестабільний 
попит на випускників ВНЗ; скасування державного розподілу випускників; недостатня можливість 
придбання практичних навичок та вмінь під час виробничих практик на провідних підприємствах; 
скорочення фінансування з державного бюджету загальноосвітньої та наукової діяльності тощо. Будь-якою 
ціною вищі навчальні заклади повинні «виживати», незважаючи на: відсутність сучасних механізмів 
забезпечення якості освіти, зношеність фондів та значні витраті, недостатність фінансування, старіння 
кадрів та низьку оплату науково-педагогічного персоналу, неповне виконання програми освітнього 
розвитку, недосконалу цінову політику вишів для студентів-контрактників, «переманювання» студентів 
закордонними університетами, особливості регіонального розвитку ( безробіття в регіонах, низький рівень 
життя населення, відсутність місць для працевлаштування тощо). Тому прийнятий Закон «Про вищу освіту» 
повинен встановити правові, організаційні та фінансові основи функціонування системи вищої освіти, 
створити умови для посилення співпраці державних органів, бізнесу та навчальних закладів на принципах 
автономії вишів. 

Основою для реформування освіти має стати автономія університету, яка розширить його 
повноваження, дозволивши керівництву самостійно і незалежно приймати управлінські рішення в 
економічному розвитку та внутрішньому управлінні, в наукових дослідженнях і кадровій політиці, 
створенні інвестиційного клімату, в підтримці нової моделі об'єднання «освіта – наука – бізнес». Сьогодні 
бізнес вимагає від вищої школи належної науково-технологічної якісної підготовки фахівців, постійно 
шукає постачальників нових, креативних знань, і саме, партнерські зв’язки з бізнесом, комерційне 
фінансування наукових розробок, бізнес-планів і проектів, грантові програми, створення бізнес-інкубаторів 
та технопарків – дадуть можливість досягти відповідного рівня розвитку навчального закладу та його 
конкурентоспроможності. Системі освіти необхідно широко залучати до викладацької діяльності як вчених, 
що створюють інноваційний продукт або бізнес-проекти, так і бізнесменів та менеджерів, які його можуть 
впроваджувати і використовувати, що дозволить сприяти формуванню інноваційного мислення студентів та 
можливості їх працевлаштування [4]. Зрозуміло, що в об'єднанні за новою моделлю будуть вигравати 
переважно національні університети, які займають високий рівень в освітньому рейтингу країни, в гіршому 
стані залишаться університети, які працюють, в основному, для підготовки фахівців регіонального рівня, де 
бізнес-середовище розвинуте набагато слабше. 

Реформи вищої школи повинні створити конкурентоспроможну систему освіти України, здатну 
інтегрувати в Європейський освітньо-дослідницький простір, перетворивши існуючу економічну модель 
України на модель «економіка – знання». Університети повинні вводити загальноєвропейську систему 
обліку навчальної роботи студентів (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS), посилити 
взаємодію вищих навчальних закладів з роботодавцями, підвищити соціальний захист викладачів та 
студентів, протидіяти корупції та інші передові європейські норми. 

Входження України до Європейського освітянського простору загострює конкурентну боротьбу між 
вітчизняними та закордонними ВНЗ, в результаті чого значна частина українських закладів стає не 
конкурентоздатними. З кожним роком освіта за межами України стає більш доступною і значна кількість 
студентів виїжджає на навчання закордон. За даними досліджень ЮНЕСКО в період до 2013 року понад 50 
тисяч українських студентів навчаються закордоном: в Росії (12,8 тис. осіб), в Німеччині (більше 6 тис. 
осіб), у Польщі (понад 4 тис. осіб), в США виїхало понад 2 тисячі українців, у Францію, Італію, Угорщину – 
понад 5 тисяч. За останній рік лише в Польщу зріс потік студентів на 24%, про що треба замислитися 
українським вищим навчальним закладам. В пошуках кращого професійного майбутнього молодь 
розраховує отримати якісну освіту, а диплом європейського зразку дасть можливість працевлаштуватися та 
конкурувати на ринку праці. За прогнозом масштаби міжнародної мобільності українських студентів мають 
зрости, тому першочерговим завданням українських ВНЗ повина бути ефективна стратегія їх розвитку, яка 
сприятиме підвищенню іміджу української освіти, розвиватиме компетентності та креативність студентів, 
високу якість та професіоналізм за рахунок відпрацьованої методики індивідуального підходу до кожного 
студента, забезпечення базами практики як в Україні так і закордоном, участю в бізнес-проектах [5]. 

Університетський менеджмент повинен бути направлений на формування та розвиток конкурентних 
переваг, моніторинг середовища та оцінку конкурентного статусу в освіті відповідно до розробленої 
стратегії та визначеної місії, пристосовуючи до потреб бізнесу та забезпечення відповідного позиціювання 
на ринку праці. Навчальні заклади в «суперницькій боротьбі» за студентів та абітурієнтів повинні чітко 
реагувати на попит ринку праці, адаптуючись до змін кон’юнктури; самостійно визначатися з організацією 
навчального процесу, впроваджуючи прогресивні навчальні технології та надаючи додаткові освітні послуги 
вкрай необхідні регіональному ринку; проводити диверсифікацію освітніх послуг; самостійно розробляти та 
впроваджувати свої програми практичної, науково-дослідної діяльності та інноваційні технології в навчанні; 
проводити моніторинг якості освіти, визначаючи своє місце в рейтингу регіону. Все це дозволить підвищити 
ефективність і життєздатність навчального закладу та закріпити свої позиції на ринку освітніх послуг через 
відповідну модель конкурентоспроможності (рис. 2). 

Важливе завдання сучасної освіти полягає в тому, щоб зробити знання якісно продуктивними. 
Сьогодні понад 70% роботодавців свідчать про те, що українські вищі навчальні заклади дають достатньо 
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високу теоретичну підготовку, однак при цьому часто забувають про її практичне використання в реальних 
умовах. На їх думку першочерговою проблемою є відсутність (або недостатній рівень) у студентів так званих 
soft skills: комунікабельність, вміння презентувати і вести переговори, емоційний контроль, неготовність до 
роботи в реальному бізнесі. Тому професійна підготовка компетентних фахівців повинна врахувати зміни в 
розвитку ринку, у формуванні професійної вищої освіти, як джерела інтелектуального капіталу та 
інноваційного потенціалу країни. Основним інтелектуальним ресурсом розвинутої економіки має стати 
компетентний креативний фахівець, який володіє знаннями і може їх втілювати в свою працю, при цьому в 
основі мають бути як професійні так і особисті та психологічні якості, що дозволить йому досягти впевненості 
в своїх силах та вдосконалення у професіоналізмі. Конкурентоспроможність вищого навчального закладу 
можна характеризувати, як здатність пристосовуватись та розвиватися згідно визначеної мети та місії, 
відповідно до потреб та умов конкретного сегменту освітнього ринку, адаптуючи до змін навколишнього 
середовища, раціонально використовуючи наявні ресурси та співпрацюючи з бізнес-партнерами. 
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Організація навчального процесу (відповідність стандартам та система якості; 
додаткові освітні послуги, наявність спеціальностей та обсяг програм) 

Науково-дослідницька та інноваційна діяльність 

Потужний кадровий потенціал 

Ефективний внутрішній менеджмент та цінова політика 

Інфраструктура та сучасна матеріально-технічна база 

Імідж та інвестиційна привабливість ринку; співпраця з бізнесом 

Працевлаштування випускників 

Інтернаціоналізація ВНЗ  
(мобільність та обмін студентів і викладачів; міжнародні дослідження та гранти, 

публікації, міжнародні конференції; навчання іноземних студентів) 

 
Рис. 2. Модель конкурентоспроможності ВНЗ 

 
Висновки. Диверсифікація освітніх послуг, закріплення міжнародних зв’язків університетів, 

підвищення результативності та ефективності роботи дозволить вийти на новий виток розвитку, що дасть 
можливість інтегрувати в європейську систему вищої освіти. Сьогодні успіх України та її місце в глобальній 
економіці безпосередньо залежить від рівня розвитку вищої освіти та її взаємозв’язку з наукою та бізнесом. 
Реалізуючи першочергові заходи з інноваційно-освітньої політики сьогодні, ми інвестуємо в майбутнє 
України, формуємо національні конкурентні переваги та створюємо надійний фундамент для модернізації та 
інтеграції нашої країни до європейського та світового простору знань. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
 
В статті розглянуто конкурентний потенціал як економічну категорію, досліджено особливості, структуру, 

методологічні підходи до його управління. Визначено місце та особливості конкурентного потенціалу в системі стратегічного 
управління сервісних підприємств. Досліджено макроекономічний аспект діагностики конкурентного потенціалу сервісних 
підприємств, що дозволило отримати кількісну оцінку його рівня. Обґрунтовано стратегії розвитку сервісних підприємств з 
урахуванням рівня розвитку конкурентного потенціалу та рівня якості послуг. 

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентний потенціал, показники конкурентного потенціалу, стратегічне 
управління, якість послуг, задоволення споживачів. 
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STRATEGIC MANAGEMENT OF COMPETITIVE POTENTIAL ON A GROUNDS 

QUALITY PROVIDING 
 
In the article the competitive potential as an economic category, peculiarities, structure, methodological approaches to its 

management. Achieving competitive advantage through the use of competitive potential requires the formation of the necessary 
management system last that take into account the dynamics of the internal and external environment of the enterprise in a 
harmonious relationship with the social, economic, technological and natural environment. This requires a study methodological 
approach to dynamic management on the basis of competitive potential quality assurance. The place features and competitive 
potential in the strategic management service companies. Studied macroeconomic aspect diagnostic potential competitive service 
businesses that allowed us to obtain a quantitative estimate its level. Reasoning strategy development service companies with the 
level of competitive capacity and quality of services. 

Keywords: competitive advantage, competitive potential, competitive performance potential, strategic management, 
service quality, customer satisfaction. 

 
Вступ. В сучасних умовах конкурентна боротьба з кожним роком загострюється та набуває все 

більш глобальних масштабів. Можливості стабільного економічного зростання в галузевому та 
національному масштабах визначаються, рівнем конкурентоспроможності підприємства, як базового 
елементу економічної системи. При цьому забезпечення якості всіх бізнес-процесів підприємства є 
пріоритетною складовою, що комплексно характеризує рівень розвитку базових підсистем підприємства: 
виробничої, фінансової, маркетингової, кадрової, екологічної.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретичних основ 
визначення, оцінки, формування та реалізації конкурентного потенціалу підприємства зробили такі вчені, як 
О.Є. Бабіна, І.Є. Дмитренко, Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапін, О.І. Олексюк, І.П. Отенко, І.Р. І.М. Рєпіна, 
О.А. Сущенко, О.С. Федонін, а у розв'язанні проблем конкурентного потенціалу – Л.В. Балабанова, Л.В. 
Буценко, А.Е. Воронкова, І.М. Кирчата, Г.В. Поясник, Г.С. Рахімова, Х.А. Фасхієв та інші [1–4].  

Конкурентний потенціал є відносно новою економічною категорією. Теоретичні і методологічні 
питання щодо стратегічного управління його формуванням і реалізацією на засадах якості ще не отримали 
належного вирішення. Потребують подальших додаткових досліджень процеси формування конкурентного 
потенціалу на сервісних підприємствах, що мають свою специфіку, обумовлену відмінностями послуг від 
матеріальної продукції. Це підтверджує актуальність досліджень зазначеної проблеми. 

Мета статті полягає у дослідженні проблем стратегічного управління конкурентним потенціалом 
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підприємства на засадах забезпечення якості та розробці практичних рекомендації щодо вибору стратегічної 
поведінки, залежно від рівня конкурентного потенціалу.  

Для реалізації мети дослідження були поставлені та вирішені такі завдання: 
– розглянути конкурентний потенціал як економічну категорію, його структуру, особливості, 

методологічні підходи до його управління; 
– визначити місце та особливості конкурентного потенціалу в системі стратегічного управління 

сервісних підприємств; 
– дослідити макроекономічний аспект діагностики конкурентного потенціалу сервісних 

підприємств; 
– комплексно оцінити конкурентний потенціал автосервісних підприємств з урахуванням існуючих 

методик з метою обґрунтування стратегії розвитку. 
Експериментальна частина. Функціонування підприємства в умовах конкурентного середовища 

вимагає аналізу конкурентного потенціалу підприємства. Проте ключовим аспектом є саме конкурентні 
переваги підприємства як результат формування та використання конкурентного потенціалу підприємства. 
При цьому підприємство виступає як відкрита соціально-економічна системна одиниця, у якій виробляється 
продукція, створюються послуги, що можуть бути реалізовані завдяки адекватній системі загального 
менеджменту, менеджменту якості, компетенцій та обраних стратегій розвитку. Погоджуємося з точкою 
зору Л. В. Буценко, що «конкурентні переваги необхідно розглядати системно, адже кожна з окремих ланок 
є основою наступної» [3, с. 138]. Зміни в економіці, що супроводжуються посиленням конкуренції та 
глобалізацією ринків, вимагають формування конкурентних переваг господарюючих структур як цілісної 
системи у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства на регіональному, галузевому та державному 
рівнях. 

Конкурентний потенціал підприємства з позицій стратегічного управління доцільно розуміти як 
потенційну можливість зберігати і збільшувати конкурентні переваги в довгостроковому періоді, що 
визначається сукупністю параметрів, які зумовлюють можливість і здатність організації ефективно 
функціонувати на ринку в перспективі, утримувати чи збільшувати свою ринкову частку та високий рівень 
рентабельності. Також під конкурентним потенціалом розуміють сукупність виробничо-фінансових, 
інтелектуальних, трудових і екологічних можливостей підприємства, що забезпечують йому стійкі 
конкурентні позиції на ринку. В такому розумінні конкуренті переваги є пріоритетною ціллю підприємства, 
інтегральним показником його ефективності, що закладено в сам термін «конкуренції». Стратегія стає 
засобом розвитку конкурентного потенціалу підприємства. 

За результатами дослідження виявлено особливості конкурентного потенціалу підприємства: 
– характеризує внутрішні наявні та потенційні можливості підприємства, порівняно з конкурентами, 

тобто є відносним поняттям (залежно від конкретного конкурента (бази порівняння) рівень 
конкурентоспроможності може бути різним); 

– є комплексним поняттям, оскільки відображає взаємодію всіх елементів, з яких він складається 
(виробничий, фінансовий, маркетинговий, кадровий, інноваційний, екологічний (рис. 1);  

– рівень конкурентного потенціалу підприємства визначається рівнем розвитку (якістю) його 
складових та взаємозв'язками між ними. 

Кожне підприємство володіє певним потенціалом і намагається якнайефективніше його реалізувати. 
Забезпечення процесу управління конкурентним потенціалом вимагає дотримання певних умов: визначення 
місії та цілей управління конкурентним потенціалом; координація керуючої і керованої системи 
підприємства на основі причинно-наслідкових залежностей в процесі управління та надання послуг; 
забезпечення зворотного зв’язку між керуючою та керованою підсистемами, що забезпечує сприйняття 
інформації про стан об'єкта управління, результати його діяльності, збурення навколишнього середовища; 
своєчасно виробляти керуючі впливи і передавати їх об'єкту управління; об'єкт управління повинен бути 
здатним сприймати управляючі дії і виконувати дії, що відповідають їх змісту (рис. 1). 

Для постановки і рішення задач оптимізації управлінських рішень, спрямованих на ефективне 
використання та розвиток конкурентного потенціалу, потрібно враховувати такі основні принципи: 

– орієнтацію на основні цілі виробничо-господарського та соціально-економічного розвитку 
підприємства з чітким формулюванням критерію оптимальності;  

– оптимальне функціонування кожного з локальних потенціалів, які входять до складу 
конкурентного потенціалу; 

– врахування динамічності системних показників та обмеженості ресурсів; саморегулювання та 
саморозвиток відповідно до динаміки внутрішнього середовища. 

Ключовий аспект зовнішнього оточення підприємства – це вид економічної діяльності, у якому 
ведеться конкурентна боротьба. Структура галузі істотно впливає на визначення правил конкурентної гри, а 
також потенційних стратегій підприємства. Пропонуємо оцінити конкурентний потенціал сфери автосервісу 
на основі офіційної статистичної інформації (табл. 1).  

В наведених розрахунках для визначення рівня потенціалів за напрямами структуризації: 
виробництво (надання послуг), маркетинг, інновації, екологія, кадри, фінанси, – використано індексний 
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метод. Це дозволило привести оціночні показники до однакових одиниць виміру. Визначення рівня 
конкурентного потенціалу за кожним напрямом структуризації здійснено у вигляді узагальнюючого 
показника з використання ланцюгових індексів за допомогою середньо арифметичної. Якісну оцінку 
конкурентного потенціалу підприємств автосервісу пропонується ідентифікувати за шкалою: менше 1 – 
«погано» (гірше конкурента); дорівнює 1 – «задовільно» (однаково з конкурентом); більше 1 – «добре» 
(краще конкурента). Отже, конкурентний потенціал за видом економічної діяльності «Торгівля ремонт 
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку» є адекватним зовнішньому середовищу і у 
2011–2013 рр. може бути оцінений на рівні «задовільно – добре» і вказує на можливість застосування 
стратегії «послідовника».  
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Рис. 1. Конкурентний потенціал в системі стратегічного управління (розробка автора) 
 

Висновки. Враховуючи реалії сучасного ринку, для досягнення поставлених цілей необхідна чітка 
стратегія управління, узгоджена з конкурентним потенціалом підприємства. Шляхами стратегічного 
розвитку сфери автосервісу є: залучення провідних світових автомобілебудівників до створення нових та 
модернізації діючих потужностей, що дасть змогу організувати з оптимальними інвестиційними витратами 
виробництво запасних частин для внутрішнього та зовнішнього ринку. Впровадження ресурсозберігаючих, 
екологічно чистих інноваційних технологій дасть змогу зменшити матеріалоємність готової продукції на 
12–18 %, а обсяг енергоспоживання виробництва – на 20 %; зменшити застосування токсичних матеріалів;  
 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 
308 

Таблиця 1 
Оцінка конкурентного потенціалу за видом економічної діяльності «Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів особистого вжитку»  
№ Назва показника 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Виробничий потенціал (індекс) 0,96 0,95 1,01 1,09 1,13 0,96 

1.1 
Індекс виробництва автомобілів, причепів, 
напівпричепів, % до попереднього року 

107,4 19,2 123,8 119,0 100,5 79,6 

1.2 
Індекс зміни вартості основних засобів до 
попереднього року, % 

115,3 109,8 107,5 109,2 107,8 106,9 

1.3 Коефіцієнт оновлення основних фондів 0,15 0,10 0,09 0,11 0,17 0,17 
1.4 Ступінь зносу основних засобів, % 26,4 28,7 32,1 37,1 42,0 44,1 
2. Маркетинговий потенціал (індекс) 1,07 0,86 0,71 0,92 0,96 0,97 
2.1 Обсяг реалізованих послуг, млн грн.  1861,6 1544,7 1314,2 1578,4 1743,7 1637,3 
2.2 Частка продажу автомобілів, %  31,5 24,3 18,6 14,6 12,6 11,7 
2.3 Кількість підприємств, тис. од. 2396,4 2325,7 1197,3 921,5 843,1 890,9 
3. Інноваційний потенціал (індекс) 0,85 1,14 1,07 1,07 0,91 1,22 

3.1 
Кількість підприємств, що реалізували 
інноваційну продукцію, од. 

57 61 65 70 62 87 

3.2 
Кількість підприємств, що реалізували 
інноваційну продукцію за межі України, од. 

24 29 31 33 31 32 

4. Екологічний потенціал (індекс) 1,07 1,00 0,99 0,96 1,00 0,97 

4.1 
Частка викидів автомобільного транспорту 
в загальному обсягу викидів, % 

33,6 35,5 34,6 32,79 32,97 32,0 

4.2 Викиди автомобільним транспортом, тис. т 2420,3 2285,0 2313,7 2255,2 2249,0 2196,3 
5. Кадровий потенціал (індекс) 1,02 0,90 1,04 1,03 1,00 0,97 

5.1 
Середньооблікова кількість штатних 
працівників, тис. чол. 

947 852 902 909 978 911 

5.2 Використання фонду робочого часу, % 91,9 85,8 89,1 91,4 92,3 91,9 
5.3 Прийнято працівників, % 56,3 44,9 52,2 53,1 50,7 48,4 
5.4 Вибуло працівників, % 59,6 57,3 52,2 55,0 53,1 54,0 
6. Фінансовий потенціал (індекс) 1,01 0,99 1,01 1,11 1,04 0,94 
6.1 Загальний коефіцієнт ліквідності 1,017 1,018 1,041 1,076 1,074 1,039 
6.2 Коефіцієнт автономії 0,085 0,090 0,098 0,108 0,102 0,08 

6.3 
Коефіцієнт концентрації позикового 
капіталу  

0,915 0,911 0,902 0,893 0,898 0,919 

6.4 Частка прямих інвестицій в Україну, % 10,4 10,6 10,6 10,5 11,0 13,0 
6.5 Частка прямих інвестицій з України, % 2,3 2 1,9 2,7 3,2 2,4 
Конкурентний потенціал підприємств 
автосервісу (індекс) 

1,00 0,97 0,97 1,03 1,01 1,01 
 

Складено автором на снові [5, с. 306, 377; 6, с. 104, 7, c. 55, 72, 80–82, 99, 102, 249, 276, 300, 343, 351, 483] 

 
перейти до безвідходних технологій; підвищити надійність і довговічність продукції; удосконалити сервісну 
мережу. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 
 
Досліджено особливості системи управління якістю на підприємствах готельного господарства, розкрито основні 

чинники та проблеми формування системи управління якістю підприємств сфери готельного бізнесу України. Виявлено 
основні напрями та фактори підвищення якості послуг вітчизняних підприємствах готельного господарства. 

Ключові слова: система якості, готельні послуги, якість, оптимізація процесів надання послуг, системи управління 
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FORMATION OF SYSTEM QUALITY MANAGEMENT ENTERPRISES HOTELS 

 
To effectively ensure the quality and competitiveness of the hotel's actual problem is the management of service quality. 

This key role is not only to identify internal causes, but also explore customer needs and ways to meet those needs. The influence 
of various factors on quality of service rates to be considered in the management of the hotel business. The features of a quality 
management system in enterprises hotel industry, the basic factors and problems forming a system of quality management in 
hospitality business in Ukraine. The basic directions of improvement of service quality domestic enterprises hospitality industry. The 
features of a quality management system in enterprises hotel industry, the basic factors and problems forming a system of quality 
management in hospitality business in Ukraine. The basic directions of factors and improve services domestic enterprises hospitality 
industry. 

Keywords: quality hotel services, quality, optimize service delivery, management of the hotel. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та 

практичними завданнями. Готельний бізнес є однією із основних складових туристичної галузі України. 
Розвиток сфери туристичної галузі значною мірою пов’язаний з рівнем матеріально-технічної бази 
туристичних підприємств, розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, що 
пропонують підприємства готельного бізнесу. Готельні підприємства виконують одну з основних функцій 
сфери обслуговування – забезпечують житлом і побутовими послугами під час подорожі. 

Прискорений розвиток туристичної галузі, прагнення підприємств до отримання прибутку 
сприяють розширенню та урізноманітненню готельної діяльності. Поряд з послугами проживання й 
харчування можуть бути запропоновані додаткові послуги, такі як обслуговування ділових зустрічей, 
спортивні, медичні, посередницькі, комунально-побутові та ін. [1]. Разом з тим, існуюча інфраструктура 
туризму ще не відповідає вимогам міжнародних стандартів. В першу чергу це стосується рівня якості 
обслуговування. У більшості готелів відсутні сучасні засоби зв’язку та комунікацій, конференц-зали з 
відповідною аудіовізуальною технікою та технічними засобами для синхронного перекладу та ін. 
Подальший розвиток готельного господарства неможливий без сучасного обладнання, новітніх технологій, 
інноваційних методів управління, що є основою формування системи якості готельного бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій за проблемою. Проблема надання якісних готельних 
послуг, сутності якості відображена у роботах А. В. Дубодєдова, Й. М. Голик, О. Л. Ремеслова, І. В. 
Щоголєва, В. В. Окрепилов, А.В. Вакуленко, Д. І. Чернявський, Л. В, Мінкевич, Д. В. Рудаков, Д. Боуен, Л. 
Г. Агафонова, Л.В. Чорненька, М. П. Мальська, М. І. Кабушкін, Г. А. Бондаренко, О.С. Кусков, Л. Г. 
Лук’янова та інших науковців. Проте формування основних засад системи управління якістю підприємств 
готельного господарства потребує подальших досліджень. 
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Метою дослідження є дослідження проблем якісного обслуговування, чинників формування 
системи управління якістю підприємств готельного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. У наданні готельних послуг найважливішу роль відіграють питання 
якості. Без якісного обслуговування готель не здатний досягти своїх головних цілей. Історія розвитку різних 
готельних корпорацій, як правило, свідчить, що отримання прибутку є результатом якості [3]. 

Дослідження показують, що головною причиною того, що клієнт ще раз скористається послугами 
готелю, є якість наданого йому обслуговування. Якість обслуговування справляє найбільший вплив на 
життєздатність готелів. Успішна реалізація якісних послуг гостям є головним джерелом їхнього існування. 

Для ефективного забезпечення якості і конкурентоздатності послуг готелю актуальною проблемою 
є управління їх якістю послуг. При цьому ключову роль має не лише виявлення внутрішніх причин, але і 
вивчення потреб клієнтів, а також способи задоволення даних потреб. 

Проблема якості надання готельних послуг є дуже актуальною для готелів в умовах ринкової 
економіки, оскільки ті готелі, що не приділяють уваги забезпеченню якості, приречені на банкрутство. Будь-
які інвестиції у модернізацію готелів доцільні лише в тому випадку, якщо готель надаватиме якісні послуги, 
що користуватимуться попитом у споживачів. Приклади передових країн показують, що вирішення проблем 
якості послуг має стати головною ідеєю готелю, носити загальний характер, що вимагає навчання і 
професійної підготовки всього персоналу готелю [2]. 

Можна стверджувати, що якість обслуговування – це комплексна категорія, один з найважливіших 
показників ефективності функціонування готельних підприємств, об'єкт аналізу, планування і управління.  

Згідно з міжнародним стандартом ICO 9000, якість – це сукупність властивостей і характеристик 
послуг, які здатні задовольняти обумовлені або передбачувані потреби споживачів. Якість спонукає клієнта 
обрати той або інший продукт (якщо не брати до уваги фактор ціни), у деяких сегментах ринку, якість 
впливає на рішення клієнта скористатись послугами певного готелю, а не готелю-конкурента. Між якістю і 
успішною реалізацією готельних послуг існує прямо пропорційна залежність, тому погіршення якості 
зумовлює втрату клієнта. 

У міждержавному досвіді щодо визначення якості обслуговування виділяється два підходи [4]: 
- якість обслуговування визначається на основі оцінки корисних характеристик процесу надання 

послуг; 
- оцінка недоліків в процесі обслуговування клієнтів. 
Згідно з першим підходом критерієм високої оцінки якості обслуговування у готелях є наявність 

корисних властивостей і особливостей процесу надання послуг, які зумовлюють задоволення у клієнтів. 
Сутність другого підходу пов'язується з відсутністю недоліків обслуговування, що сприяє 

досягненню високого рівня якості обслуговування. 
Щодо визначення структури якості обслуговування насамперед виділяється японський і 

американський підходи (табл. 1). 
 

Таблиця 1  
Особливості визначення структурних категорій якості японської та американської моделей 

Підходи щодо визначення структури якості обслуговування 
Японський Американський 

Структурні категорії якості 
- внутрішня якість (непомітна для споживачів) – 
виявляється у якості організації послуг, технології 
обслуговування, функціональній взаємодії 
підрозділів 

- технічна якість – дотримання готельним 
підприємством стандартних вимог щодо 
матеріально-технічної бази: архітектури і 
планування будівлі, оформлення інтер'єру, 
забезпечення якісними меблями, необхідним 
обладнанням для водопостачання, постачання 
тепла, енергії, забезпечення інформаційними 
комунікаціями та ін. 

- матеріальна якість (помітна для споживачів) – 
відображається в особливостях оформлення 
інтер'єру – дизайні, умеблюванні, білизні, якості 
посуду, використовуваних матеріалах та ін. 
- нематеріальна якість – представлена рівнем 
загального комфорту, естетичним оформленням, 
наявністю музичного оформлення, реклами 
- психологічна якість – полягає у дотримуванні 
принципів гостинності обслуговуючим персоналом 
- тривалість обслуговування – охоплює час 
очікування, оперативність та швидкість 
обслуговування 

- функціональна якість пов'язується зі здатністю 
персоналу якісно виконувати професійні обов'язки, 
відображає ефектні елементи в процесі 
обслуговування клієнтів – оперативність процесу 
бронювання, реєстрації і поселення, 
обслуговування у номерах та ін.;  
- етична (соціальна) якість – це позиції 
підприємства на ринку, визначені на основі 
моніторингу ринку серед клієнтів, незалежних 
експертів, проведення соціологічних досліджень. 

 
 
Сьогодні одним з найважливіших напрямків у діяльності українських готелів є створення 

ефективної системи управління якістю, що дозволить здійснювати надання конкурентних готельних послуг. 
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Система якості важлива також і при проведенні переговорів із закордонними туроператорами та іншими 
корпоративними партнерами, що, як правило, вважають за обов'язкову умову перевірити перед підписанням 
контракту існуючу систему якості і наявність сертифікату на цю систему, що виданий авторитетним 
органом. Клієнт повинний бути впевнений, що якість послуг, що йому пропонується відповідає його 
потребам. 

Основою формування системи управління якістю є міжнародні стандарти ISO серії 9000. 
Слід зауважити, що на якість обслуговування у готелях впливає ряд факторів, які потрібно 

враховувати при веденні готельного бізнесу [2]: 
- матеріально-технічна база – зручне планування і якісне облаштування приміщень готелю, оснащення 

його громадських приміщень і житлових номерів комфортабельними меблями та устаткуванням, повні 
комплекти високоякісної білизни, сучасне високопродуктивне кухонне обладнання, зручні ліфти та ін.; 

- технологія обслуговування – порядок і способи прибирання громадських приміщень і житлових 
номерів; реєстрацію і розрахунок з клієнтами та ін.; 

- високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу; 
- управління якістю обслуговування, що передбачає розробку і впровадження стандартів якісного 

обслуговування, навчання персоналу, контроль, коригування, вдосконалення обслуговування шляхом 
розробки ефективної організаційної структури управління. 

Необхідною умовою управління якістю у готелі є наявність управлінських систем, що контролюють 
організацію і пропозицію послуг. В сучасному готельному господарстві така система включає у себе 
наступне: 

- Система підбору персоналу і його навчання. Адміністрація готелю повинна організувати кадрову 
службу, що забезпечує підбір працівників, які володіють необхідними знаннями, навиками надання послуг 
високої якості, постійно контролює підвищення кваліфікації персоналу. 

- Систему контролю якості, стандартизацію послуг. Під час розробки стандартів обслуговування у 
готелях власники і менеджери повинні чітко визначити ціль стандартизації. Стандарти повинні бути 
гнучкими, відповідати вимогам і побажанням клієнтів. 

- Система контролю ступеня задоволення клієнтів передбачає аналіз скарг і пропозицій клієнтів, 
порівняння якості послуг конкурентів з якістю власної пропозиції послуг. 

Таким чином, ефективне управління якістю послуг у готелях передбачає створення системи 
стратегічного планування, підвищення якості послуг, дотримання норм стандартів обслуговування, системи 
контролю пропонованих послуг, а також вдало сформовану корпоративну культуру. 

Відомі світові готельні корпорації сьогодні функціонують в межах власної корпоративної культури 
– системи цінностей і переконань, колективної свідомості, менталітету організації, якого дотримуються всі 
працівники. Корпоративна культура визначає поведінку працівників готелю, їхні стосунки з клієнтами, 
керівниками, постачальниками, іншими задіяними у бізнесі категоріями працівників. Корпоративна 
культура серед працівників створює почуття відданості організації, намагання досягти поставлених цілей. 

Важливою складовою корпоративної культури є система загального управління якістю (TQM), 
зорієнтована на задоволення попиту клієнтів. Принципи, що формують основу TQM, відображені у табл. 2. 

 

Таблиця 2  
Принципи системи загального управління якістю (TQM) 

Принцип TQM Характеристика 
Орієнтація на споживача Готельне підприємство повинно передбачити поточні і 

перспективні потреби своїх клієнтів, виконувати їхні побажання і 
намагатись перевершити їхні очікування 

Лідерство керівника Керівники забезпечують єдність цілі і напрямку діяльності 
організації. Вони повинні створювати і підтримувати внутрішню 
культуру, забезпечувати повне залучення персоналу готелю у 
вирішення завдань організації 

Залучення працівників Персонал усіх рівнів становить основу організації, повне 
залучення зумовлює найповніше використання їх здібностей 

Підхід до системи якості як процесу Цілі готельного підприємства досягаються значно швидше тоді, 
коли діяльність і управління ресурсами здійснюється як процесом 

Системний підхід до управління Управління якістю ефективне у випадку всебічного розуміння 
проблем і ефективного менеджменту взаємопов'язаних процесів 
як системи підвищення ефективності організації при досягненні її 
цілей 

Постійне підвищення результатів 
діяльності організації  

 В цілому необхідно розглядати як головну, незмінну ціль 
готельного підприємства 

  
Дослідження та аналіз основних тенденцій у сфері розвитку та формування системи якості 

готельного підприємства дали можливість виявити головні вимоги якісного обслуговування щодо його 
персоналу [3]: 
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- ввічливість – персонал повинен бути люб’язним, привітним, уважним у стосунках з клієнтами; 
- компетентність – незалежно від посадових обов’язків персонал повинен володіти необхідними 

знаннями і навиками здобутими в процесі професійного навчання і стажування; 
- комунікабельність – швидка реакція персоналу і виконання у найкоротші терміни побажань 

клієнтів; 
- розуміння темпераменту клієнта – обслуговуючий персонал готелів повинен розуміти особливості 

психології кожного клієнта; 
- готельні підприємства та готельні послуги повинні бути безпечними для життя та здоров’я клієнта, 

комфортними, персонал повинен користуватись довірою клієнта; 
- доступність – готельні послуги повинні бути доступними в потрібний час і потрібному місці в 

необхідному обсязі. 
Зрозуміло, що забезпечення усіх відповідних вимог щодо формування системи управління якістю 

готельного підприємства потребує певних витрат. Витрати на підвищення якості обслуговування являють 
собою внесок на перспективу, що виявляється у залученні нових та утриманні постійних клієнтів. Це 
твердження підтверджується дослідженнями згідно з висновками яких залучення нового клієнта зумовлює у 
п'ять разів більше витрат за утримання постійного клієнта шляхом надання якісного обслуговування.  

Таким чином, досягнення і підтримка певного рівня якості послуг в готелі залежить від системного 
підходу до управління нею, що покликаний забезпечити розуміння і задоволення потреб споживача. 
Досягнення певного рівня якості робить необхідним дотримання принципів якості на всіх рівнях в готелі, а 
також постійний аналіз і поліпшення створеної системи управління якістю. Саме на реалізацію цієї функції і 
спрямовані підприємства готельного господарства. Взагалі тенденцією сучасного соціально-економічного 
розвитку більшості країн, у тому числі й України, є розширення сфери послуг. Завдяки стрімкому розвитку 
сучасних технологій в готельному господарстві виникають можливості появи нових секторів та видів 
послуг. 

Основними проблемами, які сповільнюють розвиток готельного господарства в Україні, є 
недостатність готельних підприємств в окремих регіонах країни, їх недосконала структура, низький рівень 
популяризації нашої країни як місця для відпочинку, обмеженість спектру послуг та переважно низький 
рівень якості послуг. Крім того, нестабільна загальноекономічна та соціально-політична ситуація в Україні 
зменшують потоки інвестиційного капіталу, що стримує стрімкий розвиток готельного господарства. Такий 
стан речей викликає необхідність формування системи управління якістю спрямованої на підвищення якості 
готельних послуг.  
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ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
У статті досліджено теоретичні аспекти сутності понять фінансової самостійності, незалежності, автономії, 

визначено співвідношення цих дефініцій. Розраховано основні макроекономічні показники, що визначають рівень фінансової 
самостійності місцевого самоврядування, а саме частку доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету, частку 
трансфертів у сукупних доходах місцевих бюджетів та частку дотацій вирівнювання та субвенцій з державного бюджету до 
місцевих бюджетів України. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня фінансового забезпечення територій та 
запропоновано шляхи удосконалення в напрямі регулювання системи міжбюджетних відносин шляхом удосконалення 
методики розрахунку дотацій вирівнювання, посилення стимулюючої ролі міжбюджетних, скорочення частки та 
вдосконалення порядку надання субвенцій цільового призначення. 

Ключові слова: фінансова самостійність, фінансова незалежність, фінансова автономія, міжбюджетні відносини. 
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FINANCIAL INDEPENDENCE OF LOCAL GOVERNMENT AS THE EFFECTIVE 

BUDGET POLICY 
 
This article presents the theoretical aspects of concepts financial independence, autonomy, defined ratio of these 

definitions. Calculated key macroeconomic indicators that determine the level of financial autonomy of local governments, such as 
the share of local budget revenues in the consolidated revenues, the share of transfers in total local revenues and the percentage 
of equalization grants and subsidies from the state budget to local budgets Ukraine. The necessity of raising the level of financial 
security areas and suggests ways to improve the way of adjusting the system of intergovernmental relations by improving the 
method of calculating equalization grants, strengthening the enabling role of inter-budget, reducing the share and improve the 
procedure for subvention purpose. 

Keywords: financial independence, financial autonomy, intergovernmental relations 
 
Постановка проблеми. Ефективність бюджетної політики органів місцевого самоврядування 

визначається повнотою реалізації принципу самостійності. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується 
наявністю власних дохідних джерел територіальної одиниці, за рахунок яких з’являється можливість 
вирішення питань комплексного фінансового забезпечення економічного та соціального розвитку даної 
території. Тому проблема фінансової самостійності місцевого самоврядування є первинною передумовою 
проведення ефективної політики формування та використання фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні та правові питання фінансової самостійності, 
незалежності та автономії місцевого самоврядування розглядалися у роботах таких вітчизняних вчених, як 
О.Д. Василик, Л.К. Воронова, О.П. Гетманець, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, О.О. Кузьменко, І.О. 
Луніної, Л.О. Нікітіна, А.С. Нестеренко, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, К.В. Павлюк, О.О. Сунцова та інших 
українських вчених. Однак, у публікаціях вітчизняних учених спостерігається розбіжність у вживанні різних 
за назвою, але близьких або тотожних за змістом понять.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів сутності понять фінансової самостійності, 
незалежності, автономії, визначення співвідношення цих дефініцій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Концептуальна основа фінансової самостійності 
місцевого самоврядування полягає у незалежності місцевих органів влади від центральних органів щодо 
прийняття рішень проблем місцевого рівня та їхнього вирішення за допомогою власних фінансових 
ресурсів. В іншому випадку, місцеве самоврядування не в змозі задовольнити потреби населення, які 
склалися в залежності від особливостей даної території та місцевих інтересів. Таким чином, місцеві органи 
влади є агентами на місцевому рівні загальнодержавної влади, що надає змогу забезпечувати лише 
гарантовані державою блага, не враховуючи специфіки місцевих уподобань. Так, поняття «фінансова 
самостійність» та «фінансова незалежність» О.П. Кириленко ототожнюються та визначаються як 
незалежність органів місцевого самоврядування від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних 
рішень щодо місцевих проблем і забезпечення їхнього вирішення відповідними коштами [1, c.34]. 

О.В. Величко вважає, що фінансову незалежність місцевого самоврядування треба розглядати 
насамперед як економічний простір для діяльності місцевого самоврядування у межах певної території на 
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принципах економічної ефективності й економічної доцільності [2, c. 85]. Утім, сфера компетенції органів 
місцевого самоврядування не обмежується забезпеченням територіального розвитку й охоплює також 
функції, які пов’язані із задоволенням потреб місцевого населення й утриманням бюджетних установ. З 
огляду на це, слушним є також зауваження І. О. Луніної, що самостійність місцевих органів влади залежить 
не від фінансових ресурсів регіону взагалі, а від тих коштів, які перебувають у розпорядженні зазначених 
органів, тобто доходів відповідного бюджету [3, c.136]. 

К.В. Павлюк надає перевагу поняттю «фінансова незалежність» та розуміє її як можливість 
самостійного вирішення питань комплексного фінансового забезпечення економічного й соціального 
розвитку цієї території, що входять до компетенції відповідного рівня місцевого управління [4, c. 91]. Таким 
чином, К. В. Павлюк розкриває питання фінансової незалежності ширше та підкреслює самостійну здатність 
вибору пріоритетів фінансування соціально-економічного розвитку території. Однак, на нашу думку, в 
цьому визначенні доцільно було б врахувати ще одну важливу ознаку фінансової незалежності місцевого 
самоврядування: наявність достатнього рівня власних фінансових ресурсів для задоволення потреб громади. 

На думку А.В. Лучка, дефініція «фінансова незалежність» визначається, як «можливість і здатність 
органів місцевого самоврядування самостійно в законодавчо визначених межах провадити фінансову 
політику та формувати й витрачати фінансові ресурси з метою реалізації функцій цих органів і вирішення 
місцевих проблем» [5, c. 22]. У ній враховано дві важливі обставини: по-перше, окреслено сферу 
застосування фінансових повноважень органів місцевого самоврядування, які мають бути здійснені 
самостійно; по-друге, обумовлено необхідність фінансового забезпечення реалізації цих повноважень. 
Однак, на наш погляд, визначення фінансової незалежності А.В. Лучка обмежує права саме територіальної 
громади приймати участь у формуванні доходів місцевих бюджетів та визначенні напрямків використання 
акумульованих фінансових активів регіону. Тому визначення фінансової самостійності території потребує 
більш глибшого переосмислення, що надавало б можливість саме населенню впливати на вибір суспільних 
послуг, що відповідали б певним потребам в конкретний час. 

На нашу думку, під фінансовою самостійністю місцевого самоврядування необхідно розуміти 
можливість та реальну здатність територіальної громади самостійно або через органи місцевої влади 
впливати на процес формування достатнього рівня фінансових ресурсів та визначати напрямки їх 
використання з метою забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території. 

У науковому світі поряд з поняттям «фінансова незалежність» та «фінансова самостійність» широко 
вживаються поняття «фінансова автономія» . 

Слід зазначити, що в низці словників та інших енциклопедичних видань немає суттєвих 
відмінностей у семантичних значеннях слів «автономія», «незалежність» і «самостійність». Так, у 
тлумачному словнику В. І. Даля автономія ототожнюється із правом самоврядування, самостійністю народу, 
території, незалежністю; незалежним вважається той, що ні від кого не залежний, вільний, не 
підпорядкований, самостійний, «сам собі господар»; самостійним – той, що існує сам собою, незалежно від 
інших, від чогось іншого [6]. В академічному тлумачному словнику української мови автономія 
визначається як «самоврядування певної частини держави». Натомість згідно зі тлумачним словником 
української мови, передбачено рівнозначне застосування прикметників «самостійний – який не перебуває 
під чиєюсь владою; не підпорядкований, не підлеглий кому-, чому-небудь» і «незалежний – який не 
залежить від кого-, чого-небудь, не підкоряється комусь, чомусь, самостійний, рішучий у діях» [7]. Значення 
поняття стійкий визначається як здатний витримати зовнішній вплив, протидіяти чомусь, здатний 
зберігатися, існувати за несприятливих умов [7]. 

Отже, термін «автономія» передбачає самостійне законодавче регулювання власної діяльності 
автономним суб’єктом. Тому правильнішим вважаємо його трактування укладачами енциклопедичного 
словника Ф. А. Брокгауза та І. А. Ефрона, які ототожнюють автономію із правом керуватися власними 
нормами та правилами [8]. 

На наш погляд, уточнення дефініції «автономія» А.В. Лучка: «Вищий ступінь фінансової 
незалежності, передбачає право на самостійну законодавчу діяльність, яка здійснюється за власним правом , 
а не за дозволом органу вищого рівня» [9, c. 24], – відповідає сучасним реаліям. 

Рівень фінансової самостійності органів місцевої влади часто визначають на основі 
макроекономічних показників, які застосовуються для визначення ступеня фіскальної децентралізації. 
Найчастіше в цьому разі для оцінювання фінансової самостійності розраховують частки доходів і видатків 
місцевих бюджетів у ВВП й у зведеному бюджеті країни та частку урядових трансфертів у сукупних 
надходженнях органів місцевого самоврядування. 

Одним з головних індикаторів значущості ролі місцевого самоврядування у фінансовому 
забезпеченні суспільних витрат і наданні бюджетних послуг населенню є частка доходів місцевих бюджетів 
у доходах зведеного бюджету (рис.1). Цей показник характеризує ступінь децентралізації бюджетних 
надходжень до місцевих бюджетів. Чим частка доходів місцевих бюджетів більша, тим більша фінансова 
самостійність місцевих органів самоврядування у забезпеченні та наданні бюджетних послуг. Так, для 
України фінансові ресурси місцевого самоврядування визначаються високим рівнем централізації. Звідси 
постають проблеми несправедливого розподілу ВВП між регіонами, нездатністю органів місцевого 
самоврядування задовольняти у відповідному обсязі потреби громадян певної території. 
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Рис. 1. Співвідношення доходів місцевих та державного бюджетів у структурі доходів зведеного бюджету України [5] 

 
Запропонований показник дає змогу оцінити винятково масштаби перерозподілу суспільних доходів 

між бюджетами органів влади різних рівнів, не відображає ступінь самостійності територій у питаннях 
формування та витрачання бюджетних ресурсів і тому може бути застосований лише як допоміжний 
індикатор. 

Важливим індикатором фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є частка 
трансфертів у сукупних доходах їхніх бюджетів. Цю думку, з якою ми повністю погоджуємось, наведено в 
низці наукових публікацій. Наприклад, Г. Б. Поляк зазначає, що ступінь фінансової незалежності органу 
місцевого самоврядування є обернено пропорційним до частки трансфертів у сукупних надходженнях його 
бюджету [10, c. 54]. 

Дослідження цього показника на прикладі України засвідчує, що міжбюджетні трансферти 
складають близько половини доходів місцевих бюджетів, що демонструє залежність місцевих органів влади 
від центральних органів (рис. 2). Однак, трансферти в Україні внаслідок недосконалого розподілу доходів і 
видатків між бюджетами є нині головним засобом фінансового забезпечення потреб більшості 
територіальних спільнот. Зауважимо, що місцеві бюджети різних рівнів неоднаково залежні від 
міжбюджетних трансфертів. На тлі не багатьох відносно багатих бюджетів більшість місцевих бюджетів 
виглядають значно гірше. Неврахування економічного розвитку регіонів при визначенні розміру 
трансфертів (особливо дотацій вирівнювання), призводить до безпідставного та необґрунтованого 
перерозподілу фінансових активів держави на користь найбільш розвинених регіонів України, які 
акумулюють більше державних коштів, ніж регіони, які на основі економічної доцільності потребують їх в 
силу низької бюджетної стійкості. Рейтинг економічно розвинутих регіонів, розроблений за методикою 
Павла Кухти [11], очолюють Київська область, М. Київ, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області. 
Це означає, що саме ці регіони найменше потребують дотацій вирівнювання із Державного бюджету. 
Натомість, такі області, як Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, які зайняли останні позиції рейтингу, 
відносяться до «регіонів-реципієнтів», які, при дотриманні законодавчо встановленої стратегії регіонального 
розвитку, потребують найбільших грошових вливань з центру. 

 
Рис. 2. Динаміка частки трансфертів у доходах місцевих бюджетів, % [12] 

 
З огляду на це актуальною є необхідність зменшення обсягів трансфертів і збільшення обсягів 

власних і закріплених доходів місцевого самоврядування. З метою реалізації цього завдання необхідно 
зменшити фіскальні дисбаланси шляхом передання до місцевих бюджетів достатніх джерел доходів, 
адекватних видатковим потребам місцевого самоврядування, та здійснення послідовної і виваженої 
державної регіональної політики, спрямованої на зменшення значних відмінностей в економічному розвитку 
територій. 

Досі в нашій країні головне завдання міжбюджетних відносин полягає в забезпеченні “найбільш 
справедливого” розподілу бюджетних коштів між ланками бюджетної системи, тоді як стимулююча функція 
трансфертів реалізована недостатньо. Субвенції передбачають цільове використання одержаних коштів та 
пов’язані в основному з виконанням органами місцевого самоврядування саме делегованих державою 
повноважень. Застосування у переважній більшості субвенцій обмежує органи місцевого самоврядування у 
сфері фінансової самостійності та у задоволені ними уподобань населення певної територіальної одиниці 
(рис. 3). 

Також чинний порядок розрахунку міжбюджетних трансфертів не сприяє активізації зусиль 
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місцевих рад щодо розширення їхньої дохідної бази й економічного розвитку територій. Це викликає 
зростання утриманських настроїв серед органів місцевого самоврядування, яким вигідно залишатись 
реципієнтами коштів державного бюджету. 
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Рис. 3. Динаміка дотацій вирівнювання та субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів України [12] 
 
Отже, з метою забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування необхідно 

реформувати систему міжбюджетних відносин. Стратегія цього реформування має передбачати, зокрема, 
вирішення таких пріоритетних проблем: 

• удосконалення методики розрахунку дотацій вирівнювання, що враховувала б рейтинг 
економічного розвитку регіонів, в основі якого закладено показники Валового регіонального продукт (ВРП) 
на душу населення, динаміку реального ВРП, зайнятості на малих підприємства, рівня безробіття та 
валового нагромадження капіталу на душу населення; 

• посилення стимулюючої ролі міжбюджетних трансфертів і зменшення їх частки в доходах 
місцевих бюджетів за рахунок збільшення обсягів власних і закріплених доходів місцевого самоврядування; 

• скорочення частки та вдосконалення порядку надання субвенцій цільового призначення, що 
надасть самостійності органам місцевого самоврядування у питанні використання трансфертів та 
фінансування за їх рахунок потреб території. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що фінансова 
самостійність місцевої влади є однією з атрибутивних умов функціонування місцевого самоврядування. 
Забезпечення фінансової незалежності дає змогу підвищити ефективність діяльності місцевого 
самоврядування з метою більш повного задоволення потреб і реалізації інтересів територіальних громад.  

Зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування можливо за умови реформування 
системи міжбюджетних відносин, що сприятиме проведенню ефективної бюджетної політики. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Досліджено зв'язок ефективності, результативності діяльності підприємств та їх економічного зростання. 

Визначено сутність понять «ефективність» й «результативність» роботи підприємства. Простежено трансформацію 
зазначених понять та встановлено перспективи використання у вітчизняній практиці. Запропоновано удосконалити 
показники ефективності для оцінки ефективності діяльності підприємства, в контексті оцінки його конкурентоспроможності 
використовувати чотири групи показників у розрізі показників витратності, доходності, прибутковості, оборотності. 

Ключові слова: ефективність, результативність, сталий розвиток, економічне зростання, витратність, доходність, 
прибутковість, збитковість, оборотність. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF EVALUATION THEEFFICIENCYOF 

ENTERPRISESAND PROJECTS FOR ITS USE IN DOMESTIC PRACTICE 
 
There were explored the relation of effectiveness, efficiency of enterprises and economic growth in the article. The 

essence of the concepts of "efficiency" and "effectiveness" of the enterprise were determined. It is proposed to consider "efficiency" 
as one of the criteria for the success of the business entity, namely in terms of economy works. Besides, there was proved the 
necessity to evaluate the efficacy as one of the performance criteria, which determine the further development of the company. The 
article traces the transformation of these concepts and perspectives found use in domestic practice. Then necessity of using 
performance indicators for the company for its operational safety. It is proposed to evaluate the effectiveness of the company, in 
the context of competitiveness, using four groups in terms of performance indicators of spending, yield, profitability and turn over. 
Following the indicator groups’ results it is advisable to investigate the intensity of their dynamics, which will allow analysis the 
company’s success due to the characteristics of the business efficiency. 

Keywords: efficiency, productivity, sustainable development, economic growth, spending, yield, yield losses, turn over. 
 
Постановка проблеми. Сталий розвиток підприємства та його подальше економічне зростання є 

наслідком ефективності та результативності функціонування підприємства. Саме ефективність 
функціонування підтримує відповідний рівень конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Питання 
ефективності функціонування і проблеми економічного зростання займали центральне місце у дослідженнях 
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усіх часів. Ефективність та результативність функціонування господарюючого суб’єкта, з одного боку, тісно 
пов’язана з його економічним зростанням та обумовлює його. З іншого боку, існує зворотній зв'язок: рівень 
стійкого постійного розвитку підприємств обумовлює ефективність та результативність їх функціонування. 
Крім того ефективність функціонування напряму пов’язана її результативністю. На сьогодні є частим стан 
нестабільності, який і обумовлює розбіжності в розумінні ефективності і результативності, що досить часто 
визначає економічне зростання підприємств [13, c. 115– 118]. 

За сучасних умов ринкової економіки господарюючі суб’єкти функціонують в основному з однією 
метою, а саме – отримання максимального прибутку при мінімальних витратах. За умов господарювання, 
що ускладнюються конкурентною боротьбою, управлінців всіх рівнів цікавлять, в першу чергу, не кількісні 
показники діяльності підприємства, а більшою мірою їх якісні характеристика, а саме ефективність 
діяльності суб’єкта господарювання. Правильність стратегії функціонування підприємства, її 
перспективність значною мірою залежать від результативності діяльності підприємства, що в кінцевому 
рахунку обумовлює ефективність його функціонування. Умови господарювання вимагають подальших 
досліджень щодо розуміння понять «ефективність» та «результативність», розмежування їх економічного 
наповнення, а також встановлення зв’язку та залежності між ними.  

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Даній проблемі присвячено велику кількість 
робіт зарубіжних вчених, серед них такі, як Менкью Н., Макконнел К., Брю С., Друкер П., Тендер А., Сінк 
Д. та ін. Питання ефективності та результативності вивчали Войнаренко М., Загородній А., Іванілов О., 
Кулішов В., Ларіна Я., Мельник Л., Мних Є., Осіпов В., Пєліхов Є., Поддєрьогін А., Кулішов В. та ін. 

Проте, незважаючи на велику кількість публікацій, щодо окреслених проблем, залишається багато 
спірних моментів та дискусійних питань. Так, на сьогодні, є актуальним розмежування понять 
результативності діяльності підприємства та ефективності його функціонування за умов загострення 
конкурентної боротьби. 

Метою даної статті є дослідження провідних наукових праць зарубіжних вчених, в яких висвітлено 
точки зору щодо розуміння поняття«ефективності» та «результативності» підприємства, окреслення 
особливостей їх застосування в процесі оцінки діяльності підприємства та визначення перспектив їх 
використання у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність та результативність діяльності 
підприємств була і є категорією, що напряму пов’язана з метою діяльності господарюючих суб’єктів за 
ринкових умов господарювання. Основою формування підходів до розуміння ефективності та 
результативності функціонування підприємства є праці зарубіжних науковців. Серед зарубіжних вчених-
економістів зустрічаються як схожі, так і відмінні погляди на визначення ефективності та результативності.  

Так, ще у 19 ст. Вільфредо Парето ввів таке поняття, як «парето-оптимум» або «парето-
ефективність», що означає такий стан системи, при якому значення кожного окремого критерію, що описує 
стан системи, не може бути поліпшено без погіршення стану інших елементів. Ситуація, коли досягнута 
ефективність за Парето — це ситуація, коли всі вигоди від обміну вичерпані [12, с. 110]. 

На необхідність розмежування двох фундаментальних категорій: «результативність», з якою 
пов'язував відповідь на запитання «як робити правильні дії (речі)?», та «ефективність», під якою розумів 
відповідь на запитання «як правильно робити дії (речі)?», було вказано П.Ф. Друкером [5, с. 112]. 

Пол Хейне говорив, що ефективність – це позитивний чинник, який найбільш послідовно 
підноситься економістами. Це не повинно дивувати, оскільки ефективність (effectiveness) і економічність 
(efficiency) – майже синоніми. Обидва терміни характеризують «результативність» використання засобів для 
досягнення цілей [16, с. 430]. 

Відповідно до поглядів Макконнел К. Р. і Брю С. Л., ефективність розподілу означає, що ресурси 
використовуються для виробництва тих товарів і послуг, які в найбільшій мірі необхідні суспільству. Дана 
ефективність досягається, коли підприємством виробляється найоптимальніший асортимент товарів та 
послуг [6, c. 27]. 

Борисов Є.Ф., Петров А.А. та Стерліков Ф.Ф. визначають ефективність як співвідношення між 
отриманими результатами виробництва (продукції і послуг), з однієї сторони, та трудовими витратами і 
засобами виробництва – з іншої. 

Внесок у розвиток категорії ефективності зробилитакож такі зарубіжні вчені, як Т. Пітерс, Р. 
Уотермен, Дж. Харрінгтон, А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд та ін. Однак вони не дослідили 
ефективність як самостійне економічне поняття, а лише використовували його у значенні результативності 
управління. 

У книзі Менкью Н. Г., ефективність – це якість розподілу ресурсів, направлена на максимізацію 
загального надлишку, отриманого всіма членами суспільства. Якщо розподіл ресурсів максимізує загальний 
надлишок, то кажуть, що такий розподіл є ефективний. Розподіл неефективний в тих випадках, коли деяка 
вигода, яку приносить торгівля, зникає [9, c. 169]. 

Райзберг Б. А. та Лозовський Л. Ш. визначають ефективність як відносний ефект, результативність 
процесу, операції, проекту, обумовлені як відношення ефекту, результату до затрат, витрат, які зумовили, 
забезпечили його отримання [11, c. 404]. 
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Моріс Алле стверджує, що ефективність виробництва – джерело прогресу людства. Тобто ця 
економічна категорія відбиває здатність підприємства досягти відтворення затрат і створити резерви, 
необхідні для розв’язання всіх проблем розвитку виробничої сфери. Також він розробив теорію 
максимальної ефективності і економічної рівноваги. В цій теорії відмічено, що ціль економічної діяльності, 
по суті, – задоволення практично необмежених потреб людей при обмежених ресурсах, якими вони 
розпоряджаються у вигляді трудових, природних ресурсів, та обладнання з урахуванням їх обмежених 
технічних знань [1, c. 33–40]. 

Франсуа Кене, вважав, що товари попадають у відносини обміну із попередньо визначеною ціною. 
Купівля зрівнюється з обох боків таким чином, що взаємодія перетворюється на обмін цінності на 
рівнозначну цінність, тобто обмін в дійсності нічого не створює. Тому на думку Кене, ефективні методи 
збагачення полягають у матеріальному виробництві – переважно сільському господарстві. Особливою 
відзнакою Кене можна назвати те, що саме він навчив економічну думку розрізняти дві категорії витрат: 
разові та поточні [8, c. 107–109]. 

Д. Сінк під ефективністю організаційної системи розуміє результативність її функціонування, яка 
містить такі сім складових: 

– дієвість — рівень досягнення поставленої мети; 
– економічність — рівень використання ресурсів; 
– якість — рівень відповідності специфікаціям та призначенню; 
– прибутковість як співвідношення між валовим доходом і сумарними витратами; 
– продуктивність — співвідношення кількості виробленого продукту до спожитих ресурсів; 
– якість трудового життя — ступінь задоволення особистих потреб і запитів працівників у процесі 

трудової діяльності; 
– впровадження нововведень як характеристика перетворення науково-технічного потенціалу 

організації [7, c. 285]. 
Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. визначають економічну ефективність, як: а) відношення між 

затратами рідкісних ресурсів і виробленим в результаті їх використання об’ємом товарів чи послуг; б) 
виробництво продукту конкретної вартості за найменших затрат ресурсів; в) досягнення найбільшого об’єму 
виробництва товару чи послуги з використанням ресурсів конкретної вартості; г) отримання якомога більше 
із доступних підприємству обмежених ресурсів; д) міра затрат на досягнення поставлених цілей [4, c. 346]. 

Азриліян А.Н. визначає економічний ефект як корисний результат економічної діяльності, що 
зазвичай вимірюється різницею між грошовим доходом від діяльності підприємства та грошовими 
витратами на її здійснення, а ефективність – здатність приносити ефект, надавати дію [2, c. 1220]. 

Самуельсон та Нордхаус, зазначали, що ефективність має місце в тому випадку, коли суспільство 
забезпечує максимальне задоволення потреб споживача під час використання доступних ресурсів. Іншими 
словами ефективна ситуація – це така ситуація, за якої ніхто не може стати багатшим, не зробивши когось 
біднішим [14, c. 254–255]. 

Відомий російський академік Осипов В.И, вважає, що для забезпечення несуперечливого та 
надійного визначення складу показників ефективності, треба додержуватися п’яти правил: 

1) розглядати питання теорії ефективності в розрізі окремих сторін (виробничої, основної, 
операційної) і видів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а не щодо підприємства в цілому; 

2) сутність, критерій та показники ефективності діяльності підприємства встановлювати залежно 
від мети даного її виду; 

3) виділяти ефективність даного виду діяльності підприємства (коли це потрібно) у зв’язку з її 
конкретною сутністю, функціональним значенням; 

4) усі складові частини діяльності підприємства, її критерій та показники мають перебувати в 
логічних і сутнісних взаємозв’язках, тобто становити структурно й ієрархічно завершені системи; 

5) оскільки відбивати ефективність діяльності підприємства можуть багато які показники, остільки 
необхідно ранжувати всі дані за ознаками повноти та безпосередності характеристики [10, c. 15–22]. 

На сьогодні категорія «ефективність» може розглядатись як один з критеріїв успішної діяльності 
господарюючого суб’єкта, саме з погляду економічності робіт, тому проаналізувавши дослідження різних 
зарубіжних авторів, можна зробити висновок, що ефективність є одним із критеріїв результативності, а 
результативність синтезує в собі більш глибокі якісні явища, що є підсумковими показниками роботи 
підприємства., які обумовлюють їх подальший розвиток. 

Таким чином доцільно відзначити, що існує тісний взаємозв'язок рівня конкурентоспроможності, 
економічного розвитку (зростання), ефективності та результативності діяльності, які є одночасно і 
особливістю і наслідком функціонування один одного. Так, економічний розвиток формує відповідний 
рівень конкурентоспроможності підприємства, який у свою чергу забезпечує належний процес розвитку 
підприємства, що відображається у динаміці показників фінансової звітності. На рівні суб’єкта 
господарювання формується оптимальний взаємозв’язок і взаємозалежність темпів зростання основних 
фінансових показників; встановлюються та підтримуються відповідні зміни (позитивна динаміка) обраних 
характеристик рівня конкурентоспроможності; повне й ефективне використання ресурсів підприємства 
(факторів виробництва), що обумовлюють динаміку економічного зростання. 
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Діяльність суб’єктів господарювання за ринкових умов, які постійно змінюються, вимагають 
постійного удосконалення і розвитку показників, взаємозалежність та взаємозв’язок темпів зростання яких є 
запорукою їх ефективного функціонування, оптимізації рівня конкурентоспроможності, економічного 
зростання тощо. Економічні перетворення сприяють подальшому розвитку існуючих залежностей, темпів 
зростання показників фінансової звітності, що обумовлено відповідними напрямками та завданнями 
дослідження. 

Опрацювання й узагальнення основних положень щодо розуміння суті економічного зростання та 
ефективності функціонування дало нам змогу запропонувати відповідну залежність показників, 
взаємозв’язок і взаємозалежність яких є однією із характеристик рівня конкурентоспроможності 
підприємства – оцінки його операційної безпеки.  

Важливо зауважити, що є доцільним аналізувати рівень конкурентоспроможності не тільки на 
основі показників балансу підприємства, а і на основі показників звіту про фінансові результати. Системне 
дослідження показників фінансової звітності є вагомою складовою оцінки показників операційної безпеки, 
що є складовою характеристики рівня конкурентоспроможності підприємства, відповідно до запропонованої 
нами концепції [13, с.169].  

Значущим у досліджені операційної безпеки є не тільки оцінка і порівняння темпів зростання 
показників витрат, доходів і фінансових результатів, а і встановлення їх зв’язку із потенціалом підприємства 
та встановлення певних залежностей, що свідчать про можливі тенденції рівня конкурентоспроможності 
підприємства. 

Розглянемо основні етапи оцінки операційної безпеки, як однієї з характеристик 
конкурентоспроможності підприємства(КП). Доцільно наголосити, що оцінка операційної безпеки 
складається з трьох етапів. Саме два перших етапи характеризують одну з основних характеристик КП – 
операційну безпеку, якій властивий певний взаємозв’язок і взаємозалежність темпів зростання показників 
собівартості продукції, активів підприємства, доходу (виручки) реалізації, прибутку від реалізації, чистого 
прибутку. На третьому етапі досліджується динаміка показників ефективності функціонування суб’єкта 
господарювання: доходності, витратності, прибутковості (збитковості), оборотності. У разі необхідності 
зазначені показники можуть бути розширені відповідно до мети та завдань дослідження. Зупинимось більш 
детально саме на показниках ефективності функціонування підприємств. 

Аналіз існуючих теоретичних підходів як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та власні 
дослідження оцінки ефективності функціонування дали змогу встановити, що ефективність функціонування 
представляє собою якісний результат діяльності суб’єкта господарювання, що розраховується як 
співвідношення конкретного результату до витрат, які спричинили його отримання.  

Таке визначення є слушним і актуальним, але, враховуючи умови часу та зміни в економіці, 
потребує удосконалення. На нашу думку, доцільно розширити зміст поняття «результат», оскільки в ролі 
результату можуть виступати не лише показники обсягу випуску продукції, доходу (виручки) від реалізації 
товарів робіт послуг, фінансові результати (прибутки, збитки) за видами діяльності, а і показники витрат 
підприємства та ін. Зазначимо, що при аналізі показників ефективності функціонування потребує 
удосконалення не тільки чисельник, а й знаменник формули. Так, в якості знаменника, відповідно до 
запропонованої концепції оцінки наслідків конкурентної боротьби, буде доречним використовувати 
середньорічну суму активів підприємства, власного та запозиченого капіталу. Ми бачимо доцільним, 
відповідно до запропонованого удосконалення, використовувати при оцінці ефективності функціонування 
підприємства в контексті його конкурентоспроможності чотири групи показників.  

Так, до першої групи показників належать показники витратності, що розраховуються як 
відношення повної собівартості до середньорічної суми активів за балансом підприємства (власного або 
запозиченого капіталу) і показують рівень витрат, які припадають на одну гривню використаних активів, 
власного або запозиченого капіталу (позитивною є динаміка щодо зменшення показників витратності). 

До другої групи відносяться показники доходності, які розраховуються як відношення доходу 
(виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг до середньорічної суми активів за балансом 
підприємства, (власного або запозиченого капіталу) і показують рівень доходу (виручки) від реалізації 
продукції, товарів, робіт, послуг, який припадає на одну гривню використаних активів, власного або 
запозиченого капіталу (позитивною є динаміка щодо зростання показників доходності).  

До третьої групи показників відносимо показники прибутковості (збитковості), рентабельності, що 
показують рівень чистого прибутку (збитку), отриманих на одну гривню використаних активів, власного або 
запозиченого капіталу (позитивною є динаміка щодо зростання показників прибутковості).  

До четвертої групи зараховуємо показники оборотності, які розраховуються як відношення доходу 
(виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг до середньорічної суми оборотних активів, запасів, 
готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованості та ін. (зазначені показники показують 
швидкість обертання ресурсів підприємства, а саме: скільки оборотів ресурсів підприємства відбувається за 
звітний період (позитивною є динаміка щодо зростання показників оборотності). 

Запропонована система показників дасть змогу здійснювати аналіз рівня успішності 
функціонування підприємства через характеристики його ефективності, а також знаходити слабкі місці у 
процесі його функціонування та вишукувати резерви й шляхи їх реалізації щодо оптимізації рівнів 
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конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та покращення результатів ефективності його 
функціонування.  

Висновки. Запропонована система показників ефективності дала змогу виділити такі її  
особливості:  

1. Характеризує системний та комплексний підхід до аналізу успішності функціонування 
підприємства в контексті оцінки його конкурентоспроможності, що ґрунтується на показниках фінансовій 
звітності. 

2. Передбачає застосування системи показників, що сформована за напрямами досліджень, охоплює 
зазначені об’єкти досліджень і відповідає запропонованій концепції.  

3. Здійснює аналітичне дослідження за встановленими напрямами в динаміці, відповідно до обраних 
баз порівняння, що базуються на показниках фінансової звітності підприємств. 

4. Реалізує аналітичній підхід до обраних показників з їх деталізацією відповідно до етапів 
аналітичної роботи, що ґрунтуються на характеристиках ефективності та результативності функціонування. 

5. Проводить узагальнення результатів аналітичних досліджень з метою розробки варіантів 
оперативних управлінських рішень з перспективою їх використання. 

Використання зазначених груп показників дасть змогу: 
– здійснювати оперативний аналіз і постійний контроль на рівні підприємства в розрізі 

запропонованих напрямів оцінки ефективності у розрізі зазначених груп показників;  
– встановити, за рахунок яких підприємств спостерігається зазначена тенденція розвитку галузі, а 

саме: визначити, які підприємства вимагають термінових оперативних рішень та кардинальних заходів, 
спрямованих на стабільне покращення ситуації на перспективу;  

– визначити підприємства, на яких вже спостерігається позитивна тенденція щодо рівня їх 
конкурентоспроможності (з метою надання відповідної підтримки), оскільки саме ці підприємства можуть 
бути пріоритетними для розвитку галузі та економіки у майбутньому. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 
Розраховано проект вирощування органічних яблук. Запропоновано впровадження проекту з вирощування 

органічної продукції в діяльності товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма «Нібас» Петропавлівського району 
Дніпропетровської області.  
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ECOLOGICAL-ECONOMIC ASPECTS OF PRODUCTION ORGANIC PRODUCTION 
IN THE CONTEXT OF RURAL TERRITORIES 

 
Understanding the growing environmental threat due to intensive farming requires introduction of alternative economic 

model that will reproduce soil fertility, promote rural development and improve the efficiency and profitability of agricultural 
production. In this case, step meeting should be the same greening of agriculture. Growing environmentally friendly crops is a 
complex process, which is impossible without organic fertilizers, crop rotation due crops, use of plant residues, legumes to improve 
soil fertility and improve soil structure. Calculated project growing organic apples. A project on cultivation of organic produce in firm 
"Nibas" of Dnipropetrovsk region. Partial shift on organic farming and growing organic apples. Project Rationale: Organic agriculture 
is minimal tillage and complete renunciation of the use of GMOs, pesticides and fertilizers. 

Keywords: gardening, organic products, village agriculture, greening, international standards. 
 
Вступ. Екологізація є напрямом розвитку сільського господарства, що базується на освоєні 

екологічних методів господарювання, забезпечує розширене відтворення природних і антропогенних 
ресурсів за рахунок формування стійких еколого-економічних систем, спрямованих на збільшення обсягів 
виробництва конкурентоспроможної продукції через створення стійкого агроландшафту за використання 
екологічних методів господарювання на основі впровадження адаптивно-ландшафтних систем 
землеробства, раціонального залучення до господарського обороту і підвищення ефективності використання 
природних, матеріальних і трудових ресурсів сільської місцевості [2].  

Постановка завдання. Усвідомлення зростаючої екологічної загрози внаслідок інтенсивного 
ведення землеробства вимагає впровадження альтернативної моделі господарювання, що дозволить 
відтворити родючість ґрунтів, сприятиме розвитку сільських територій та підвищенню ефективності і 
прибутковості сільського виробництва. В цьому випадку кроком на зустріч має стати саме екологізація 
сільського господарства. Вирощування екологічно чистих сільськогосподарських культур – це досить 
складний процес, який неможливий без внесення органічних добрив, дотримання належної сівозміни 
культур, використання рослинних решток, бобових рослин з метою підвищення родючості та поліпшення 
структури ґрунтів. Таким шляхом давно та успішно розпочало рухатися світове сільське господарство [1].  

Метою статті є впровадження проекту по вирощуванню органічної продукції в діяльності аграрного 
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підприємства в контексті розвитку сільських територій. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчивши основні особливості технології 

вирощування, що використовується в ТОВ АФ «Нібас» Петропавлівського району Дніпропетровської 
області, нами запропоновано проект впровадження органічного виробництва в досліджуваному 
підприємстві. Мета проекту – частковий перехід підприємства до органічного землеробства та вирощування 
органічних яблук. Обґрунтування проекту: органічне землеробство полягає у мінімальному обробітку 
ґрунту і повній відмові від застосування ГМО, отрутохімікатів та мінеральних добрив. 

Міжнародним інститутом ISO (The International Organization for Standardization) розроблені 
стандарти серії ISO 14000, що мають забезпечувати зменшення негативних впливів на навколишнє природне 
середовище на організаційному, національному та міжнародному рівнях. Міжнародні стандарти цієї серії, на 
відміну від інших природоохоронних стандартів, орієнтовані не тільки на кількісні параметри (обсяг 
викидів, концентрація шкідливих речовин тощо) і на технології, а на створення на підприємстві системи 
екологічного менеджменту, яка є невід'ємною частиною загальної системи управління підприємством. 

Основним документом серії ISO 14000 є стандарт ISO 14001:2004 “Системи управління 
навколишнім середовищем - Вимоги і управління до застосування” може бути застосований до будь-якої 
галузі організації. Даний стандарт оснований на двох принципах – постійне поліпшення і відповідність 
нормативним вимогам. Стандарт містить основні ключові елементи, які необхідні для ефективної системи 
екологічного менеджменту. В стандарті ISO 14001:2004 не висуваються кількісні вимоги до технічних 
параметрів або до екологічної ефективності підприємства [3]. Основна вимога – керівництво підприємства 
повинно взяти на себе зобов'язання у відповідності зі своїми можливостями постійно покращувати 
екологічну ефективність підприємства. Для цього на підприємстві повинні бути виділені аспекти його 
діяльності, що впливають на навколишнє середовище, і побудована система управління такими аспектами. 
Система екологічного менеджменту дає можливість підприємству структурувати та об'єднати процеси, що 
направлена на досягнення постійного послідовного поліпшення, бажана ступінь якого визначається самим 
підприємством, враховуючи економічні та інші обставини. 

Запровадження органічного виробництва на підприємстві полягає, передусім, у підвищенні 
родючості ґрунтів та відновленні їх природної здатності до самовідтворення, а також у вирішенні проблеми 
забезпечення населення якісними та екологічними продуктами харчування. Адже попит на органічну 
продукцію у світі постійно зростає і фактично задовольняється поки що тільки на третину. Крім того, 
орієнтація України до вступу в ЄС передбачає створення її іміджу як країни з виробництва екологічної 
продукції сільського господарства, що, відповідно, передбачає розвиток органічного виробництва [4]. 

Метою екологізації садівництва є виробництво екологічно безпечної продукції за рахунок 
часткового (а в перспективі і повного) усунення хімічних засобів захисту рослин і мінеральних добрив, 
особливо азотних. А сільськогосподарське підприємство, що екологізує частину свого виробництва за 
рахунок існуючих ресурсів, отримає додаткове стабільне джерело прибутку та поліпшення стану земельних 
ресурсів. Вже у конверсійному періоді можна отримувати екологічну продукцію, вироблену частково за 
органічним технологіями, та реалізовувати її за цінами, вище за середні по регіону. 

Процес переходу вітчизняних сільгосптоваровиробників на екологічне агровиробництво обтяжений 
певними проблемами, які пов’язані з формуванням сприятливої державної політики і відповідної 
законодавчо-нормативної бази. 

Слід зауважити, що належний стимулюючий вплив на формування вітчизняного сектора 
екологічної та органічної продукції можуть також справляти: необхідність дотримання нашою державою 
глобальних угод щодо навколишнього природного середовища;гармонізація і взаємне визнання 
національних органічних стандартів на міжнародному рівні; розвиток знань у галузі органіки та інноваційні 
винаходи у сфері ресурсного забезпечення органічного агровиробництва. 

Внаслідок відмови від застосування добрив і пестицидів урожайність в органічному саду спочатку 
різко знижується порівняно з інтенсивним садом. Наприклад, урожайність яблук в інтенсивному саду в 
середньому становить від 30 до 40 т/га. За такої врожайності й вихід товарних плодів є відповідним. В 
органічному саду врожайність тієї самої яблуні за використання всіх досягнень світової науки становить 15–
20 т/га, у конверсійному ж періоді урожайність становитиме 20–25 т/га. Але в цьому випадку ми одержуємо 
екологічно чистий урожай. 

Для органічного саду потрібно розробити власний повний технологічний ланцюжок, що включає: 
підбір сортів і підщеп, систему удобрення ґрунтів, мульчування, систему захисту від хвороб і шкідників. 
Головна роль у цьому ланцюжку належить сорту. Не кожен сорт підходить для виробництва екологічно 
безпечної плодової продукції. Основними перевагами сортів для екологічного та органічного саду є їх 
стійкість до абіотичних факторів середовища. Ці сорти мають бути імунними до різних захворювань, 
особливо до парші, якщо йдеться про яблуні. В органічному саду можна вирощувати низку сортів німецької, 
французької селекції, а також російської та української, резистентних до хвороб. Імунні сорти мають різне 
призначення і певні показники якості плодів. Їх можна використовувати як у технологіях вирощування 
сировинних садів, так і вирощування для споживання свіжими. За правильної технології органічного саду 
товарність таких плодів може бути дуже високою. Кращими для вирощування в Україні є інтродуковані 
імунні сорти для споживання свіжими – Флоріна, Ліберті, Пріам, Фрідом, Імрус, Редфрі, Топаз, Солнишко; 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 
324 

перспективними можуть бути Регліндіс, Ретіна, Реанда, Резі, Релейка, Реколор, Рекарда, а також вітчизняні: 
Амулет, Гарант, Перлина Києва, Едера.  

Слід відзначити, що для вирощування яблуні на органічну продукцію потрібні певні підготовчі етапи. 
Хибною є думка про те, що закладання насаджень з імунних сортів забезпечує створення органічного саду.  

На підприємстві ТОВ агрофірма «Нібас» заплановане створення високопродуктивних насаджень 
дерев яблуні, які мають великий продуктивний потенціал, після чого планується розпочати переведення цих 
насаджень в органічні – замінити мінеральні добрива органічними, хімічні методи боротьби зі шкідниками 
та хворобами – біологічними, застосування гербіцидів – механічним способом знищення бур’янів. Для цього 
також потрібен певний час – за вимогами Асоціації швейцарських виробників органічної продукції (BIO 
SUISSE), від 3 до 6 років залежно від показників якості кінцевої продукції [1].  

Проект розроблено на базі ТОВ агрофірма «Нібас», де планується створити виробничий підрозділ, 
який буде займатись екологічним вирощуванням фруктових садів яблуні для виробництва яблуневої 
продукції та його подальшої реалізації на внутрішній ринок – оптовим покупцям та плодопереробним 
підприємствам. 

Планується екологізувати сад площею 10 гектар на карликовій підщепі М–9, яку фахівці 
рекомендують вирощувати у лісостепній та степній зонах України. Для того, щоб окупити усі затрати 
потрібно, щоб 85 % площі займали пізньоосінні та зимові сорти, тоді затрачені інвестиції повертаються 
через 4–5 років. 

Виробничий підрозділ здійснює свою діяльність на засадах самоокупності, самофінансування, 
самозабезпечення, матеріальної зацікавленості, економічної відповідальності, свободи господарської 
діяльності, конкуренції, контролю за діяльністю. Розпочали проект у березні 2015 року. Тривалість проекту 
складає п’ять років. 

Специфіка даного процесу полягає в тому, що продукцію з елементами органічного виробництва 
будуть отримувати лише в другій половині 2-го року, а до цього необхідно спрямувати всі кошти на 
поліпшення якості земельних ресурсів, щоб отримати в майбутньому якісну продукцію та окупити понесені 
витрати. Першого року в березні планується здійсняти найбільші витрати, що стосуються проведення 
лабораторних аналізів, застосування органічних добрив та засобів захисту рослин. Урожайність поступово 
збільшуватиметься після періоду зниження. У 2019 році планується одержати урожайність 25 тонн яблук з 1 
га, а прибуток на кінець 2019 року становитиме 4574110,8 грн. Загальна вартість проекту складає 2000000 
грн. Планується взяти кредит на суму 2000000 грн в КБ «Приватбанк» під 21 % річних. 

Нові саджанці, у разі потреби, купуватимуться у плодовому розсаднику «ім. В.О. Мічуріна» поряд з 
м. Синельникове Дніпропетровської області. Органічними добривами виробництво забезпечить 
безпосередньо ТОВ агрофірма «Нібас», оскільки тваринництво підприємства дає таку можливість. 
Доставкою та налагодженням системи краплинного зрошення займатиметься ТОВ «Далас» 
Дніпропетровської області. Систему органічного захисту рослин забезпечить компанія «Фермеру України» 
Київської області. Залізобетонні стовпчики та металевий дріт буде придбано в ТОВ «Укрметсервіс» (м. 
Кривий Ріг). Інвентар буде куплено в м. Дніпропетровськ на оптових базах чи в супермаркетах. 

Моделювання процесів виробництва є важливим аспектом менеджменту виробничого підприємства, 
оскільки дає змогу виявити недоліки планування на підготовчому етапі прийняття управлінського рішення. 
Запропонована модель імітує процес переходу від інтенсивного ведення господарства до екологічного. На 
жаль, вже існуючий сад, згідно з вимогами ЄС до органічного землеробства, не може стати повністю 
органічним. Застосування органічних технологій вирощування яблук у саду, що раніше розроблявся за 
інтенсивною технологією дозволить поліпшити чистоту та якість отриманих плодів, а також поліпшити 
якість земельних ресурсів. Модель процесу екологізації яблучного саду в ТОВ агрофірма «Нібас» 
побудована у вигляді схематичного переходу від інтенсивних до екологічних технологій: 

1. Перший етап екологізації виробництва яблук – це проведення лабораторних аналізів ґрунтів та 
кінцевої продукції з метою виявлення рівня впливу мінеральних та азотних добрив. Окрім цього, потрібно 
провести аналізи на наявність хвороботворних бактерій та важких металів, щоб зрозуміти чи взагалі 
можливо застосовувати елементи органічних технологій на даній території. Один аналіз коштує від 100 грн. 
Отже, стартові витрати на даному етапі становитимуть від 800 грн. 

2. Другий етап представляє собою вибір системи поліпшення якості земель. За допомогою 
експертної думки агрономів потрібно обрати органічні добрива та органічні засоби захисту рослин та 
розробити технологію їх системного застосування у саду. При цьому потрібно враховувати і вплив даної 
системи на якість кінцевого продукту. Вартість стороннього консультування становить від 2500 грн, а 
матеріали та впровадження системи захисту саду коштують від 30000 грн для саду ТОВ агрофірма «Нібас». 

3. Крім добрив та препаратів захисту рослин органічне рослинництво потребує застосування 
спеціальних машин, дозволених спеціально для органічного виробництва. У разі неможливості 
використання спеціалізованої техніки, усі операції потрібно проводити вручну. Політика застосування МТП 
та наймання сезонних робітників для садового підрозділу аналогічна до інших підрозділів підприємства. 
Використання спеціалізованих матеріалів та механізмів необхідні для розрахунку участі органічних 
технологій у формуванні кінцевого продукту. За результатами розрахунку обирають маркування згідно з 
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кодексом «Аліментаріус»: «вироблено за органічними технологіями», «вироблено з елементами органічних 
технологій» та ін. 

4. Наступним етапом є перший сезон екологізації саду – він включає в себе обробку ґрунту та 
рослин. Цей сезон формує тенденцію для рослин для переходу на природну систему захисту. Цього року 
врожайність різко знизиться через відмову від використання мінеральних добрив та неорганічних засобів 
захисту рослин. 

5. Другий сезон екологізації саду включає в себе наступний етап замісної системи органічних 
добрив та органічних засобів захисту рослин. Цей рік є ризиковим, оскільки виникає загроза захворювання 
рослин, можливо потрібно буде застосувати бактеріальний препарат для лікування рослин. В кінці другого 
періоду потрібно провести аналіз для констатування факту поліпшення якості яблук. Якщо показники 
недостатньо поліпшились, то для сертифікації потрібно чекати наступного сезону. 

6.  Отримання сертифікату, що засвідчує якість та екологічність яблук у порівнянні з попередніми 
періодами вирощування за інтенсивною технологією. 

Виробничий підрозділ ТОВ агрофірма «Нібас» екологізує власний яблуневий сад. Строк реалізації 
проекту 5 років, вартість інвестицій складає 2000000 грн. Проект фінансується за рахунок кредиту на суму 
2000000 грн. в КБ «Приватбанк» під 21 % річних. Відсотки нараховуються щомісячно, починаючи з 
першого року реалізації проекту, кредит починає виплачуватися з початку третього року частинами і 
повністю буде виплачений в кінці п’ятого року разом з усіма відсотками. 

У табл.1 показано розраховані показники, спираючись на які, розроблено проект переходу від 
інтенсивного виробництва яблук до екологізованого. Ціна реалізації яблук щороку збільшується, цей процес 
пояснюється реакцією на ріст рівня інфляції у світі, подорожчання матеріалів та послуг. Ще одним 
об’єктивним фактором збільшення реалізаційної ціни продукції є підвищення її екологічної чистоти. 
Кількість реалізованих яблук також з роками збільшуватиметься, оскільки після зниження урожайності при 
відмові від інтенсивних технологій, вона поступово підвищуватиметься. Собівартість продукції також після 
різкого підвищення має тенденцію до спаду. У 2018 році вона підвищиться до первинного рівня через те, що 
підприємство у даний рік планує розрахуватися за кредитом з КБ «ПриватБанк». Адміністративні витрати у 
таблиці вказують на затрати стосовно управлінського апарату, який відіграє важливу роль інвестиційному 
проекті підприємства, адже, контроль, який він здійснює забезпечить додержання планів впровадження 
даного проекту. Ставка дисконтування потрібна для розрахунку коефіцієнту дисконтування, який вкаже на 
рівень здатності повернення інвестованих коштів.  

 

Таблиця 1 
Інформація для здійснення проектного аналізу 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 
Ціна реалізації яблук, грн./ц 1200 1300 1500 1600 1800 
Кількість реалізованих яблук, ц 1000 1200 1800 2200 2500 
Собівартість яблук, грн./ц 1471,7 1329,5 877,6 1469,3 422,5 
Адміністративні витрати, грн. 101360 104772 94414 104602 104602 
Ставка дисконту  20  20  20   20  20 

   
У розрахунку витрат на екологізацію по роках розраховані матеріальні, трудові, адміністративні 

витрати, витрати на погашення кредиту. Усі витрати розраховано за ринковими цінами на травень 2014 року. 
Із планового балансу видно, що грошовий потік по операційній діяльності протягом першого року 

проекту мав від’ємне значення, це пояснюється тим, що в першому році надходжень від операційної 
діяльності були низькими, у зв’язку з відсутністю звичного рівня урожаю та значними витратами на 
екологізацію саду, а у 2016 та 2017 роках витрати перевищили доходи, так як яблуні тільки починають 
відновлювати плодоносність і виручка від реалізації не покрила понесених витрат. Далі спостерігається 
відновлення грошового потоку від операційної діяльності, оскільки роками зростає урожайність яблук і 
відповідно виручка. На кінець 2019 року операційний грошовий потік склав 3761305,4 грн. У фінансовій 
діяльності спостерігаємо від’ємний фінансовий потік, головною причиною цього явища є відсутність 
доходів по фінансовій діяльності. Грошовий потік по всіх видах діяльності на початку проекту мав від’ємне 
значення, а саме протягом перших трьох років, це пояснюється тим, що саме в цей період необхідно 
здійснити великі затрати, не отримуючи такої виручки, яка б могла їх покрити. Але вже у 2018 році 
грошовий потік за всіма видамих діяльності має позитивне значення і зберігає таку тенденцію до кінця 
проекту. Спираючись на такі значення грошових потоків, можна зробити висновок, що проект доцільно 
реалізовувати, так як понесені витрати окупаються за п’ять років і на шостий рік підприємство одержує 
прибуток в розмірі 4574110,8 грн. 

Висновки. В результаті застосування даного бізнес проекту буде спостерігатись підвищення 
конкурентоздатності підприємства в декілька разів, а також можливість виходу на міжнародну арену з 
екологічно чистою продукцією, що дає можливість підвищувати ціни на продукцію, та в деяких випадках, 
навіть диктувати власну цінову політику. 
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ  

ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ 
 
Досліджено сутність трансферу технологій та особливості його регулювання згідно з Законом України. Розкрито 

проблеми фінансування інноваційних досліджень та розробок в Україні. Розглянуто еволюційні процеси трансферу 
технологій. Охарактеризовано трансфер технологій з урахуванням територіального аспекту.  

Ключові слова: трансфер технологій, інновації, інноваційний процес, інноваційна діяльність, державне 
регулювання. 

 
A. G. CHERNOMAZIUK, Y. V. ZUBRYTSKA 

Khmelnytskyi National University  

 
TECHNOLOGY TRANSFER AS AN IMPORTANT INSTRUMENT DIFFUSION OF 

INNOVATIONS 
 
The essence of technology transfer and the peculiarities of its regulation is investigated according to the Law of Ukraine. 

The problems of financing innovative research and development in Ukraine are disclosed. The evolutionary processes of technology 
transfer is considered. There is characteristic of technology transfer based on the territorial aspect. The regional, corporate, inter-
regional, international, transnational technology transfers are considered. It is established that the creation of political, international 
legal, economic and other conditions of mutually beneficial trade establishing, technology exchange are the responsibility of central 
government and state institutions, but mostly these processes depend on their own efforts regions. 

Keywords: technology transfer, innovation, innovation process, innovation, technological development. 
 
Постановка проблеми. Основним завданням реалізації інноваційного процесу є встановлення 

ефективного зв’язку науки з виробництвом і налагодження дієвих механізмів доведення наукових знань до 
рівня товару. Міжнародна практика переконливо показує, що приріст промислового виробництва в 
більшості промислово розвинених країн забезпечується за рахунок використання нових технологій і 
впровадження науково-технічних досягнень. Тому, впровадження науково-технічних досягнень у різні 
галузі промисловості України є однією з початкових умов розвитку вітчизняної економіки. 

Взаємозв’язок між науковою розробкою і її освоєнням у виробництві здійснюється через трансфер 
технологій, який є однією з основних складових науково-технологічного розвитку країн світу. Сьогодні можна 
говорити про глобальний характер процесу трансферу технологій у світі. Цей процес розвивається на фоні 
розповсюдження результатів наукових досліджень, постійного поглиблення науково-технічних відносин 
різних країн і нових можливостей сучасних комунікаційних засобів, організації взаємних інформаційних 
обмінів. На сучасному етапі розвитку світової економіки трансфер технологій виступає одним із джерел 
економічної незалежності, оскільки надає господарюючим суб'єктам стратегічні можливості у сфері розвитку 
внутрішнього ринку і нових зростаючих галузей, запозичення і адаптації досягнень більш розвинених країн, 
сприяє їх залученню до транснаціональної інфраструктури світових ринків. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечення ефективного трансферу 
технологій як невід’ємної складової інноваційної діяльності знайшли своє відображення у працях багатьох 
вітчизняних науковців-економістів, таких як О. Андросова, Л. Антонюк, В.Денисюк, М. Йохна, П. 
Іжевський, О. Лапко, П. Перерва, Н. Рудь, В. Стадник, В. Соловйов, Л. Федулова, Н. Чухрай та ін. Проте, 
незважаючи на наявність значної кількості публікацій за цією тематикою, все ще залишається багато 
дискусійних питань, які стосуються процесів залучення технологій на підприємства. В умовах сучасної 
кризи актуальним є прискорення інноваційного розвитку підприємств, що неможливо без систематизації 
процесу трансферу технологій в країні. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів трансферу технологій та 
ролі держави і господарюючих суб’єктів у цьому процесі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні головним фактором розвитку будь-якої 
господарської системи є інновації. Інновації є результатом наукової креативної діяльності, кінцевим 
продуктом інноваційного процесу. Більшість вітчизняних промислових підприємств не мають необхідного 
наукового потенціалу для здійснення інноваційної діяльності на початкових стаціях інноваційного процесу. 
Тому, інноваційна діяльність таких підприємств може ґрунтуватися на вдосконаленні та модифікації 
існуючих товарів, надані їм нових властивостей, пошуку нових сфер їх застосування, а також на 
використанні готових науково-технологічних розробок через їх комерційне придбання, тобто трансфер.  

Трансфер технологій (франц. transfert, від лат. transfero – переношу, переміщую) – це передавання 
суб'єктам, які не є авторами технологічних новацій, права на їх використання через продаж ліцензій і 
надання інжинірингових послуг [1, с.71]. В.В. Стадник, М.А. Йохна зазначають, що трансфер нововведень 
(технологій) здійснюється лише у разі отримання економічної вигоди обома сторонами, які беруть у ньому 
участь. Покупця технології приваблюють можливості виготовлення продукту, що має ринковий попит, без 
значних витрат часу на власні науково-технічні дослідження, а також можливість налагодження бізнесу за 
наявності ресурсів, але відсутності технології. Для значної кількості українських підприємств трансфер 
технологій є єдиною можливістю підняти свій техніко-технологічний рівень і наблизитися до потреб ринку. 
Продавцеві трансфер вигідний як спосіб отримання доходу від продажу технології іншим фірмам, які 
сплачуватимуть йому відсоток від обсягу виготовленої та реалізованої продукції.  

Правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій визначає Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій». Його дія спрямована на забезпечення ефективного використання науково-технічного та 
інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорону майнових прав на 
вітчизняні технології та їх складові на території держав, де планується або здійснюється їх використання, 
розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері [2]. 

Відповідно до статті 1.13 цього Закону трансфер технології визначається як «передача технології, 
що оформляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або 
багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та 
обов'язки щодо технології та/або її складових».  

Сьогодні в Україні реалізується підхід, який дозволяє змінити ставлення в науково-технологічному 
середовищі до промислової власності, активізувати процеси комерціалізації та трансферу технологій і дати 
додаткові стимули для використання та розвитку науково-технічного потенціалу. Це пов’язано з внесенням 
змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 02.10.12 
р. № 5407-VI, в результаті чого прийнята норма згідно якої майнові права на технологію та/або її складові 
належать установам, організаціям і підприємствам – виконавцям цих робіт відповідно до Цивільного 
кодексу України, крім випадків, якщо створена технологія та/або її складові віднесені до державної 
таємниці, а також в інших випадках, визначених законом (ст. 11.1.). 

Таким чином, в Україні законодавчо реалізовано основне положення закону Бейя-Доула, 
прийнятого у США у 1980 р., який дозволив університетам, некомерційним організаціям і суб'єктам малого 
бізнесу отримувати право власності на винаходи, розроблені за підтримки уряду. Крім того, у статті 23 
Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» встановлено, що 
кошти, отримані у результаті трансферу технологій, створених за рахунок бюджетних коштів, підлягають 
використанню організацією-розробником для виплати винагороди авторам технологій та/або об'єктів права 
інтелектуальної власності, для розвитку інноваційної діяльності та трансферу технологій організації, 
зокрема оплати закордонного патентування [2]. 

Трансфер технологій – це основна форма просування інновацій, яка включає [3] передачу патентів 
на винаходи; патентне ліцензування; торгівлю безпатентними винаходами; передачу технологічної 
документації; передачу «ноу-хау»; передачу технологічних відомостей, що супроводжують придбання чи 
оренди (лізинг) устаткування і машин; інформаційний обмін у персональних контактах на семінарах, 
симпозіумах, виставках тощо; інжиніринг; наукові дослідження і розробки під час обмінуі вченими та 
експертами; проведення різними фірмами спільних розробок і досліджень; організацію спільного 
виробництва; організацію спільного підприємства. 

Особливістю інноваційної системи України, що відрізняє її від технологічно передових країн, є 
висока частка витрат державного сектора на дослідження і розробки (рис. 1) та відносно слабкий розвиток 
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малого інноваційного бізнесу [4]. 
Більшість загальнонаціональних асигнувань на дослідження і розробки у розвинених країнах 

залучається з приватного сектору (понад 60 %). При цьому держава не залишається стороннім спостерігачем 
цих процесів. Органи державного управління розвинених країн зацікавлені у збільшенні асигнувань у науку 
з усіх можливих джерел, намагаються робити все можливе для того, щоб стимулювати виділення таких 
коштів, зробити ці, невиробничі і неприбуткові на початкових етапах, витрати менш обтяжливими.  

В Україні за роки незалежності наука втратила функції впливу на соціально-економічний розвиток 
держави, до критичного рівня знизився показник вітчизняного науково-технічного потенціалу, що стало 
загрозою національній безпеці України. На сьогодні серед зайнятого населення України частка вчених 
становить 0,49 відсотка, що у 3,5 разу менше, ніж 20 років тому. У 2011 році цей показник у Фінляндії 
становив 3,27 відсотка, у Данії – 3,16 відсотка, Ісландії – 2,96 відсотка, Туреччині – 0,68 відсотка. 
Втрачається зв’язок поколінь та перспективи сучасного розвитку науки. Питома вага загального обсягу 
витрат на науково-технічну сферу в Україні у 2013 році становила 0,77 відсотка ВВП, у тому числі за 
рахунок коштів державного бюджету – 0,33 відсотка ВВП. Стійка тенденція до зменшення частки ВВП на 
витрати вітчизняної науки особливо загострилася упродовж 2010–2013 років. Як наслідок, у 2014 році на 
науку заплановано видатки на рівні 0,27 відсотка ВВП [5]. Це найнижчий показник фінансування науки за 
весь час незалежності України. Загальновідомо, що для самовідтворення наукової сфери її фінансування має 
проводитися на рівні не нижче 0,9 відсотка ВВП. Брак коштів та застарілість матеріально-технологічної бази 
науки суттєво обмежують можливості проведення в Україні наукових досліджень та їх виконання на 
світовому рівні. Проблема має системний характер і обумовлена загальними принципами організації 
соціально-економічної діяльності України. За таких умов трансфер інновацій може стати тією рятівною 
соломинкою, яка дозволить вивести сферу наукової та технологічної діяльності на більш високий рівень. 
Трансфер інновацій у міжнародному бізнесі розглядають як найважливіший ринково-регулюючий 
інструмент дифузії інновацій.  
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Рис. 1. Розподіл обсягу витрат на дослідження і розробки у 2010 р. за джерелами у % до загального обсягу витрат  
 
Аналізуючи процеси трансферу інновацій і технологій, слід звернути увагу на те, яким чином ці 

процеси еволюціонували з часом, видозмінюючи існуючі і набуваючи нові якісні характеристики. 
Процес передачі технологій має більш ніж столітню історію, в якій можна виділити кілька етапів, 

що вирізняються змістом передачі інформації, методами її передачі, формами, умовами і механізмом 
поширення технологій [6]. 

Перший етап розвитку трансферу технологій та інновацій проходив наприкінці XIX – середині XX 
століття. Це були прямі закордонні інвестиції в країни, що розвиваються і колонії з дешевою робочою 
силою і великими сировинними ресурсами, «ноу-хау» на цьому етапі ще не передавалися. 

Другий етап протікав у 50–70-і роки минулого століття, коли вкладення в технологію прямували в 
основному в розвинені країни, стала широко розповсюджуватися практика передачі «ноу-хау», почалася 
розробка механізму трансферу технологій. Змінилася і форма даного механізму – стали розвиватися спільні 
підприємства, широко застосовувалися ліцензійні угоди, проводилися маркетингові дослідження, 
використовувалися угоди про надання технічної допомоги, договори «під ключ», «міжнародний субпідряд», 
змінилося поняття «пакету» технологій – в ньому головне місце зайняли «ноу-хау» з управління та 
маркетингу, контролю якості інноваційних продуктів. 
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З 70-х років почався новий етап у розвитку трансферу технологій, змінилася його технічна база, 
нові технології стали впроваджуватися в складі особливих ланцюгів технологічного трансферу. На початку 
80-х років краща форма трансферу технологій – створення спільних підприємств – поступилася місцем 
продажу ліцензій, міжнародній кооперації у сфері НДДКР, яку здійснювали консорціуми, в тому числі 
транснаціональні. Стали багатосторонніми міжфірмові потоки технологій. Чітко виділилися стрижневі «ноу-
хау», які використовувались декількома галузями. Наукоємні виробництва перетворилися на 
високоінтегровані, що використовують загальні стандарти, де співробітництво фірм носить 
взаємодоповнюючий характер. 

Для формування ефективної інноваційної політики важлива класифікація трансферу технологій за 
рівнями взаємодії господарюючих суб'єктів, насамперед з урахуванням територіального аспекту [7]. 

Регіональний трансфер технологій торкається правових, управлінських та економічних аспектів 
регіональних інститутів і регіональних господарюючих суб'єктів. Він включає трансфер технологій між 
господарюючими суб'єктами і всередині господарюючих суб'єктів – між їх самостійними структурами, 
підрозділами. Насамперед, внутрішній ринок розвивається безпосередньо в рамках цього трансферу 
технологій: виробництво нових товарів і послуг, залучення населення у виробничі відносини, розширюється 
база оподаткування, з'являються нові можливості вирішення проблем регіону. 

Корпоративний трансфер технологій всередині господарюючих суб'єктів виконується за рахунок 
коштів розвитку господарюючих суб'єктів. Однак він може бути прискорений чи розширений, завдяки 
зацікавленості регіональних інститутів, шляхом координації діяльності господарюючих суб'єктів з 
напрямками регіональної інноваційної політики. Корпоративний трансфер технологій в залежності від 
секторів ринку, на яких здійснюється діяльність господарюючого суб'єкта, може бути міжрегіональним і/або 
транснаціональним, тому такі господарюючі суб'єкти можуть бути стратегічними інвесторами технологій по 
відношенню до регіону. Залучення таких господарюючих суб'єктів до реалізації програм регіональної 
інноваційної політики представляється вкрай важливим. 

Міжрегіональний трансфер технологій передбачає спільну зацікавлену діяльність правових, 
керуючих, економічних структур, інститутів і господарюючих суб'єктів декількох регіонів. Такий трансфер 
забезпечується єдиним правовим полем і єдиними основними нормами ведення економічної, господарської 
та іншої діяльності всередині країни. 

Міждержавний і транснаціональний трансфери технологій ґрунтуються на розвинених політичних, 
економічних, науково-технічних і гуманітарних зв’язках між країнами і здійснюється через наступні канали 
[7]: 

1. Зовнішньоторговельний – передача технології разом з поставками машин і устаткування. 
2. Внутріфірмовий. Нові технології надаються в рамках ТНК своїм філіям або дочірнім компаніям. 

Трансфер технологій в рамках ТНК сприяє широкому застосуванню нової технології без побоювань втрати 
монопольної власності на науково-технічні досягнення; скороченню питомих витрат на НДДКР; 
збільшенню прибутку материнської компанії, так як у багатьох країнах платежі за отриману нову 
технологію звільняються від оподаткування. 

3. Міжфірмовий. Мова йде про трансфер за ліцензійними, коопераційними, управлінськими і іншим 
угодам із зарубіжними фірмами. 

Створення політичних, міжнародно-правових, економічних та інших умов налагодження 
взаємовигідної торгівлі та обміну технологіями є компетенцією центральних органів влади та державних 
інститутів, але значною мірою ці процеси залежать і від власних зусиль регіонів.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Ефективна діяльність підприємств залежить від 
використання сучасних технологій. Економічно розвинені країни успішно використовують трансфер 
технологій для регулювання взаємовідносин між наукою і промисловістю, знаннями та досвідом, 
технологічним процесом і продукцією, що випускається. Цей механізм інноваційного процесу створює 
умови для використання наукового та науково-дослідницького потенціалу у різних секторах економіки. На 
відміну від практики інших країн в Україні трансфер технологій поки ще не одержав необхідного розвитку. 
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СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Здійснено дослідження регулятивного інструментарію впливу на процеси формування та використання 

експортного потенціалу вітчизняних підприємств. З метою забезпечення всебічності і повноти аналізу узагальнено та 
систематизовано методи регулювання експортної діяльності, що застосовуються в Україні і за кордоном. 

Ключові слова: експортний потенціал, державне регулювання, регулятивний інструментарій. 
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ENVIRONMENT OF ENTERPRISE'S EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT OF IN 

THE SYSTEM OF UKRAINIAN EXPORT ACTIVITY GOVERNMENT CONTROL 
 
The analysis of oversee experience of the use of influence on export potential development adjusting tool has been 

carried out. A policy of highly developed countries in relation to forming and effective use of export potential is complex, touches all 
spheres of socio-economic development it was grounded. Government control in the field of export activity of Ukraine is 
characterized imperfection of the normative and legal providing, lack of development of the systems of crediting, insurance and 
guaranteeing of export activity, insufficiency of the use of administrative and institutional tool of support it has been ascertained. 
With the purpose of providing of comprehensiveness and plenitude of analysis regulating methods of export activity, which are used 
in Ukraine and abroad are generalized and systematized. 

Keywords: export potential, government control, adjusting instruments. 
 
Вступ. Світовий досвід переконує, що політика формування та ефективного використання 

експортного потенціалу високорозвинених країн носить комплексний характер, охоплює всі сфери 
соціально-економічного розвитку, а започатковувалася, як правило, з реалізації принципів раціонального 
протекціонізму і лише після укріплення становища вітчизняних виробників відбувався перехід до 
фритредерства. Відтак, вважаємо, що одним із ключових завдань політики регулювання у сфері розвитку 
експортного потенціалу України залишається створення сприятливих умов для забезпечення формування та 
ефективної реалізації експортних можливостей підприємств як у короткостроковому, так і в 
довгостроковому вимірі.  

Важливість сприяння розвитку експортного потенціалу вітчизняних підприємств, як запоруки 
економічного зростання, підвищення економічної та політичної потужності країни визнається чисельною 
когортою українських економістів та політиків [1–5]. Попри це розгорнутого аналізу середовища розвитку 
експортного потенціалу підприємства за існуючої системи державного регулювання експортної діяльності 
України, не було здійснено. Знайти окремі напрацювання із зазначеного питання можливо у працях 
вітчизняних науковців: Байрак В. М., Коровайченко Н. Ю., Петренко Л. А., Пирець Н. М., Скорнякова І. В. 
[6–9] та інших. 

Метою нашого дослідження є аналіз середовища розвитку експортного потенціалу підприємства за 
існуючої системи державного регулювання експортної діяльності України. 

Основний розділ. Аналіз тенденцій розвитку міжнародної торгівлі протягом другої половини ХХ 
сторіччя та початку нинішнього свідчить про те, що співіснування напрямів лібералізму та протекціонізму у 
зовнішньоторговельній політиці країн є звичайним явищем. Успішний закордонний досвід підтверджує, що 
відкритість та лібералізація торгівлі характерні для держав, переважно, у періоди високих темпів 
економічного зростання, сильного експортного потенціалу, але за несприятливих економічних умов, 
слабкого експортного потенціалу активізується застосування політики протекціонізму. 

Загалом за кордоном застосовуються такі засоби державного впливу на суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності, як економічні (кредитно-грошові – експортне кредитування, страхування, 
гарантування; фінансово-бюджетні – пряме та непряме субсидування, пільгове оподаткування та податкові 
канікули); адміністративні (адміністративно-організаційна підтримка); правові (законодавство у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності). 

Далі почергово розглянемо їх детальніше. Одним з основних методів стимулювання розвитку 
експортної діяльності національних виробників у світі є експортне кредитування. Цей інструмент сприяння 
реалізації експортного потенціалу конкретного підприємства у міжнародній практиці почав застосовуватися 
ще з середини минулого століття і використовувався, насамперед, для підтримки наукоємних галузей.  

Експортним кредитуванням країн, що розвиваються, зазвичай, займаються міжнародні банківські 
організації та ряд регіональних фінансових інститутів, серед яких: Міжнародний банк реконструкції і 
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розвитку разом з Групою світового банку; Європейський банк реконструкції і розвитку; Міжамериканський 
банк розвитку; Азіатський банк розвитку; Фонд розвитку та Інвестиційний банк Європейського Союзу тощо. 

Більше 70 країн світу, у тому числі майже всі країни Східної Європи (Польща, Чехія, Угорщина, 
Болгарія, Словаччина, Румунія, Словенія, Хорватія), країни Прибалтики (Литва, Естонія) [13] мають 
відповідні спеціалізовані державні, недержавні або гарантовані державою приватні експортні кредитні 
агентства, експортно-імпортні банки, інші організації, силами яких розробляються та впроваджуються 
різноманітні програми з фінансування зовнішньої торгівлі. 

Експортні кредитні організації надають підтримку в середньому 12 % [14] експортних операцій, що 
здійснюються у країнах їх заснування, але розмір цієї частки може значно коливатись, залежно від держави. 

Невід’ємною складовою сучасної системи експортного кредитування є страхування та гарантування 
експортних позик. На сьогодні основним видом діяльності експортних кредитних організацій є саме 
страхування кредитів, у зв’язку з чим такі організації стали називатися експортними кредитно-гарантійними 
агентствами. Деякі експортні кредитно-гарантійні агентства обмежують свою діяльність лише страхуванням 
кредитів, наприклад у Чеській Республіці, Угорщині, але в кожній з цих країн паралельно функціонує 
установа, що підтримується урядом і надає експортерам спеціалізовані форми фінансування [12].  

Ще одним важливим інструментом активізації формування та використання експортного потенціалу 
підприємств є пряме та непряме субсидування експортної діяльності. Щоправда нині частота застосування 
цього методу дещо знизилася, адже окрім корисного ефекту, він може спровокувати виникнення умов, за 
яких гальмуватиметься підвищення конкурентоспроможності підприємства, до того ж реакцією на таку 
політику стимулювання експорту можуть бути надто жорсткі захисні заходи з боку інших країн і 
міжнародних організацій (Антидемпінговий кодекс ГАТТ, Угода про субсидії та компенсаційні заходи 
СОТ), а це в свою чергу може призвести до загальної дестабілізації міжнародної торгівлі. 

В умовах всеохоплюючої глобалізації та незникаючих кризових явищ особливої актуальності 
набуває адміністративно-організаційна підтримка національних експортерів, найперше тих, які 
виготовляють наукоємну продукцію і тих, які лише планують розпочати використання свого експортного 
потенціалу. З цього питання звернемося до закордонного досвіду. 

В ході дослідження з’ясувалося, що у 119 країнах світу [14] функціонують організації, метою яких є 
сприяння експортній діяльності. Назвемо окремі з них: JETRO (Організація розвитку зовнішньої торгівлі 
Японії); MATRADE (Корпорація розвитку зовнішньої торгівлі Малайзії); IES (Міжнародна компанія 
Сінгапуру); IGEME (Робочий центр розвитку експорту) в Туреччині; UKTI (Торгівля та інвестиції 
Великобританії); KOTRA (Агентство з розвитку торгівлі та інвестицій Кореї); AUSTRADE (Австралійська 
комісія торгівлі); APEX BRASIL (Бразильське агентство розвитку торгівлі та інвестицій) тощо. Протягом 
останніх 20 років у світі кількість організацій зазначеного спрямування збільшилася вдвічі, причому, їхня 
діяльність регулюється окремим законодавством відповідних країн і фінансується, переважно, за рахунок 
державних коштів. В середньому бюджет таких організацій складає 0,11 % обсягів експорту товарів та 
послуг країни [14]. 

Що ж стосується української системи підтримки та стимулювання експортної діяльності 
підприємств, то, беручи до уваги результати діяльності у цій сфері, цілком можна стверджувати про 
наявність низки серйозних проблем. В основному вони торкаються питань необхідності удосконалення 
відповідної законодавчої бази, яка до того ж не до кінця сформована. Коротко охарактеризуємо суть цих та 
окремих інших недоліків у сфері регулювання експортної діяльності, особливо в частині підтримки 
експортної діяльності вітчизняних підприємств, відобразивши відповідну інформацію за допомогою схеми 
(рис. 1). 

З метою отримання цілісної картини середовища, на тлі якого відбувається розвиток експортного 
потенціалу машинобудівних підприємств України за існуючої системи державного регулювання експортної 
діяльності, пропонуємо схему, що відображає основні проблемні аспекти у цій сфері, у тому числі 
невирішені питання щодо застосування правових, адміністративних, фінансово-бюджетних методів 
регулювання експортної діяльності, а також щодо надання консалтингових, інформаційних, кредитних та 
страхових послуг (рис. 2). 

Висновки. Узагальнюючи вище викладене, зазначимо, що Україна з її численними проблемами, у 
тому числі й у сфері експортної діяльності, знаходиться лише на старті непростої інтеграції у світовий 
економічний простір. Просуваючись у цьому напрямі та враховуючи певний досвід, аналізуючи власні та 
«чужі» помилки, досягнення і можливості, Україна зобов’язана здійснити тотальний наступ на світові 
ринки. На нашу думку, починати варто з перегляду, удосконалення або заміни механізмів, засобів та 
важелів, здатних забезпечити ефективність регулювання процесами формування і реалізації експортного 
потенціалу вітчизняних підприємств, особливо тих, що виготовляють продукцію з високою доданою 
вартістю. При цьому необхідно активно використовувати той інструментарій, ефективність якого 
підтверджує світовий досвід. Однак не йдеться про абсолютне його копіювання, адже Україна має свої, 
притаманні лише їй, геополітичні, державницькі, економічні, ресурсні, суспільні, виробничі та інші 
характеристики, які знаходяться на певному етапі розвитку. Відтак, їй потрібна власна модель державної  
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1. Недостатність нормативно-правого забезпечення здійснення експортної діяльності 

 
- законопроект «Про систему державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження» потребує 
доопрацювання, оскільки деякі його положення суперечать міжнародним зобов’язанням України – положенням Угоди про субсидії 
та компенсаційні заходи системи СОТ, а саме статті 3 з урахуванням параграфів j та k Додатку І [17]; 
- окремі положення вищезазначеного законопроекту передбачають створення: у першому – державної акціонерної страхової 
компанії «Українська компанія страхування експорту» та Уповноваженої фінансової установи, що здійснюватиме кредитування 
національного експорту; у другому – спеціалізованої фінансової установи страхування експорту та визначення уповноваженого 
банку з реалізації державної підтримки національного експорту. Як бачимо, простежується певне дублювання деяких положень цих 
законопроектів та наявні певні суперечності між ними. Потребує додаткового обґрунтування і законодавча пропозиція щодо 
створення уповноваженої фінансової установи, яка надає експортні кредити, здійснює рефінансування українських банків, що 
надають експортні кредити, забезпечує здешевлення вартості експортних кредитів тощо, оскільки зазначені функції міг би 
виконувати державний банк, до прикладу «Укрексімбанк». Одним з основних напрямів його діяльності і є підтримка реального 
сектора економіки, у першу чергу експортоорієнтованого [17]; 
- у проекті Закону України «Про систему державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження» йдеться 
лише про фінансову підтримку експорту і недооцінюються інші, не менш дієві, на нашу думку, механізми стимулювання 
експортної діяльності [17]; 
- Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва рекомендував парламенту 
направити на доопрацювання проект Закону України «Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у 
промисловості України» (реєстраційний № 9310 від 19.10.2011) [18], посилаючись при цьому на висновок про те, що положення 
проекту щодо пільг із сплати мита при ввезенні на митну територію України товарів, що використовуються для потреб розробки 
та/або виробництва продукції машинобудування, призначеної виключно для реалізації на експорт, не узгоджуються з нормами 
статті 3 Угоди СОТ про субсидії і компенсаційні заходи, згідно з якими забороняються субсидії, що де-юре чи де-факто обумовлені 
показниками експорту [18] 

2. Нерозвиненість системи кредитування, страхування та гарантування експортної діяльності 
 
- згідно з висновками експертів Світового банку в Україні відсутнє спеціалізоване експортне кредитно-гарантійне агентство. 
Укрексімбанк, який створювався для функціонування саме в якості зовнішньоторговельного банку, згодом трансформувався в 
банк, операції якого в частині зобов’язань, в основному, зосереджувалися на організації двостороннього та багатостороннього 
зовнішньоторговельного фінансування. При цьому в частині активів замість того, щоб бути системним всеохоплюючим 
провайдером експортних фінансових продуктів та послуг для всієї фінансової системи, Укрексімбанк практично перетворився на 
роздрібний комерційний банк, що виконує функцію з фінансування незначних проектів. Таким чином, у час, коли Укрексімбанк 
значною мірою своєї цінності завдячує перебуванню у державній власності та сприймається на міжнародній арені як установа, що 
виконує функції експортного кредитно-гарантійного агентства, основна частина його фінансування (близько 60%) та прибутків 
(близько 68%) одержуються за рахунок роздрібного комерційного бізнесу. Отже, на відміну від більшості країн Центральної 
Європи, Україна дійсно ще не має функціонуючого урядового або такого, що підтримується урядом, експортного кредитного 
агентства, що надає спеціалізовані фінансові та страхові послуги на користь спільноти українських експортерів [14] 

3. Недостатність використання адміністративно-інституційного інструментарію підтримки експортної діяльності 
 

- Рада експортерів, що є постійно діючим дорадчо-консультативним органом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, займається, в основному, підготовкою пропозицій щодо створення нових або вдосконалення існуючих законодавчих актів 
у сфері експорту, обґрунтовує необхідність здійснення певних заходів стимулювання експортної діяльності, це орган, зауваження 
якого носять рекомендаційний, а не обов’язковий, характер; 
- діяльність державного підприємства «Держзовнішінформ», на сайті якого зазначено, що це провідний аналітичний, інформаційно-
аналітичний та експертний центр України у сфері зовнішньої торгівлі, насправді не зовсім відповідає наданій характеристиці, 
оскільки в описі його дій йдеться лише про надання актів цінової експертизи, експертиз цінових умов експортно-імпортних угод, 
кодів УКТ ЗЕД та щодо можливості придбання періодичних видань, що є інформаційно-аналітичним продуктом діяльності 
Компанії [20]; 
- інтернет-портал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Державна підтримка українського експорту», як 
зазначено на його сайті, мав би надавати інформаційно-консультативні послуги, однак на практиці, у порівнянні з закордонними 
аналогами, він виконує лише інформаційну функцію [21]; 
- Державне агентство України з інвестицій та розвитку, що є центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної 
діяльності, відповідно до своїх основних завдань, які передбачають сприяння залученню інвестицій, забезпечення підвищення 
потенціалу з експорту продукції, що виробляється українськими підприємствами, стимулювання вітчизняного виробництва 
продукції, імпорт якої становить значну частку на ринку України, фактично спеціалізується на реалізації державної політики у 
сфері інвестиційної та інноваційної діяльності, що певною мірою дійсно підвищує реалізацію експортного потенціалу вітчизняних 
підприємств, проте не характеризує цей орган як ключовий з питання сприяння експортній діяльності [10] 

 
 
Рис. 1. Характеристика окремих проблем у сфері державного регулювання експортної діяльності (cкладено автором на основі 

опрацювання джерел [12–21]) 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 2, Т. 2 
 
334 

 
Рис. 2. Середовище розвитку експортного потенціалу підприємства за існуючої системи державного регулювання експортної 

діяльності України (запропоновано автором на основі опрацювання джерел [21, 22]) 
 

експортної політики, орієнтована, як уже зазначалося, саме на прорив українського експорту у світ та 
прискорене завоювання його торговельно-економічного простору.  
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