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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті досліджено економічні та соціальні особливості і проблеми розвитку сільських територій. Визначено засоби та шляхи 
подолання соціально-економічних проблем розвитку сільських територій. Розширення ефективної моделі соціально-трудових 
відносин повинні стати важливим чинником прискорення соціально-економічного зростання галузі.

Ключові слова: сільська територія, соціально-економічний розвиток, сталий розвиток, зайнятість, безробіття, рівень життя 
населення. 

Невесенко А.В. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСЬКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В статье исследованы экономические и социальные особенности и проблемы развития сельских территорий. Определены 

средства и пути преодоления социально-экономических проблем развития сельских территорий. Расширение эффективной 
модели социально-трудовых отношений должны стать важным фактором ускорения социально-экономического роста отрасли. 

Ключевые слова: сельская территория, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие, занятость, безработи-
ца, уровень жизни населения.

Nevesenko А.V. ANALYSIS OF SOCIAL DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
Economic and social features and problems of development of rural territories are investigational in the article. Facilities and ways 

of overcoming of socio-economic problems of development of rural territories are certain. Expansion of an effective model of industrial 
relations have become an important factor in accelerating socio-economic growth of the industry.

Keywords: rural areas, socio-economic development, sustainable development, employment, unemployment and living standards.

Постановка проблеми. Соціально-економічний 
розвиток села визначають як процес змін, спрямо-
ваних на підвищення рівня розвитку економічної і 
соціальної сфер сільських регіонів, з мінімальними 
втратами для природного середовища і найбільшим 
рівнем задоволення потреб сільського населення 
та інтересів держави. Сільський розвиток потребує 
комплексного підходу до вирішення всіх проблем 
сільського регіону – економічних, соціальних, еко-
логічних, демографічних тощо.

Постановка завдання. Метою наукового дослі-
дження є аналіз актуальних питань соціально-еко-
номічного розвитку сільських територій України на 
прикладі Черкаської області з метою визначення за-
собів і шляхів подолання цих проблем.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. 
Вітчизняні вчені протягом багатьох років займають-
ся вивченням проблеми соціально-економічного роз-
витку сільських територій. Значних результатів у 
своїх наукових дослідженнях досягли В.Г. Андрій-
чук, О.Г. Булавка, М.Й. Малік, С.М. Кваша, І.І. Лу-
кінов, П.Т. Саблук, В.К. Терещенко, О.М. Шпичак, 
В.В. Юрчишин та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Вище згадані наукові розробки дуже важ-
ливі, проте ця проблема вимагає подальшого вивчен-
ня, особливо як на регіональному рівні, так і в країні 
в цілому.

Результати дослідження. Несприятливі тенденції 
щодо погіршення рівня та якості життя в сільській 
місцевості спостерігаються у різних сферах.

У демографічній: відбувається випереджальне 
зменшення чисельності населення в сільській міс-
цевості. Це веде до поступового зменшення частки 

сільського та зростання частки міського населення 
України. Причому цей процес відбувається з причин 
як природного скорочення за рахунок дисбалансу 
народжуваності та смертності, так і міграції. Хоча 
останнім часом в сільській місцевості фіксується 
деяке поліпшення ситуації з народжуваністю, про-
те високий рівень смертності, що перевищує рівень 
народжуваності в усіх регіонах України (за виклю-
ченням Рівненської та Закарпатської області), вказує 
на від’ємний природний приріст населення й зали-
шається однією з основних причин депопуляції сіль-
ського населення нашої держави. Частка сільського 
населення представлена рисунку 1, де частка сіль-
ського населення Черкаської області в 2010 р. стано-
вить 44,1% в порівняні з 31,4% в цілому по Україні.
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Рис. 1. Частка сільського населення України  
та Черкаської області

Скорочення сільської частини населення за ра-
хунок вищенаведених факторів призводить до збіль-
шення демографічного навантаження в сільській міс-

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
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цевості, що посилює ресурсні потреби для вирішення 
економічних і соціальних проблем, пов’язаних із 
соціальним забезпеченням непрацездатної частини 
населення та лягає додатковим тягарем на бюджети 
сільських районів.

Незважаючи на помітне нині зниження темпів 
міграції сільського населення, показовим цей про-
цес назвати неможливо, оскільки, на нашу думку, 
це зниження пов’язане з тим, що на даний час най-
більш активна та працездатна частина населення, 
що не знаходила можливостей для реалізації свого 
потенціалу в сільській місцевості, вже виїхала. На-
селення, що залишилося на сьогодні в селі, або не 
має змоги виїхати, або адаптувалося до сучасної си-
туації, відтак нездатне до активної міграції, яка фік-
сувалася раніше. Аналіз сальдо міграції за потока-
ми в 2006 та 2010 рр. показує помітне зменшення 
міжрегіональної міграції та зміну тенденції рівня 
внутрішнь орегіональної міграції, сальдо якої стало 
позитивним.

На ринку праці: за матеріалами вибіркових об-
стежень сільського населення України станом на  
1 січня 2010 р. рівень економічної активності сіль-
ського населення працездатного віку становив 73,1% 
загальної кількості населення відповідної вікової 
групи. При цьому в період 2007-2008 років зміни 
рівня майже не відбувалося, у 2009 році відбулося 
незначне підвищення економічної активності сіль-
ського населення – на 0,6%, тоді як активність місь-
кого населення знизилась на 1,3%.

Більш виражена негативна динаміка спостеріга-
ється щодо рівня зайнятості сільського населення 
працездатного віку. За даними Держкомстату за пе-
ріод 2007-2009 рр. Він знизився на 0,7 в.п. (рис. 2).

Специфіка зайнятості в сільській сфері в порів-
нянні з міською виражається в наступному: 

– домінуючою сферою зайнятості на селі є сіль-
ськогосподарське виробництво, де у окремих регіо-
нах частка працівників у ньому досягає 80%;

– одна з найважливіших особливостей сфер за-
йнятості на селі – це сезонність сільськогосподар-
ських робіт. Саме сезонність при сформованій на селі 
виробничій структурі створює тимчасові значні ре-
зерви праці, однак у визначені періоди з’являється 
потреба в додатковій робочій силі на деяких видах 
робіт, переважно ручних; 

– низьких показниках продуктивності та ефек-
тивності, фондо-, энерго– і электроозброєності праці;

– у сільській місцевості умови праці і життя сі-
мей тісно пов’язані, як правило, з одним господар-
ством і з результатами його діяльності, рівнем його 
економічного розвитку, що значно зменшує можли-
вості маневрування сільського трудового потенціалу;

– при нинішній структурі видів праці в сільсько-
му господарстві гостро постає проблема викорис-
тання жіночої праці на селі, тому що на багатьох 
сільськогосподарських роботах, у тому числі і меха-
нізованих, умови праці несприятливі для жінок; 

– у сільській місцевості недостатньо розвинута со-
ціальна інфраструктура, яка, на нашу думку, має до-
сить вагомий вплив на закріплення тут працівників, 
їх здатність до праці [5, с. 30].

Залишається гострою проблема безробіття. Струк-
турні зрушення‚ що відбуваються на сучасному ета-
пі розвитку національної економіки‚ призводять до 
суттєвих негативних змін на ринку праці‚ зокрема 
до достатньо значних обсягів і рівня безробіття еко-
номічно активного населення і, як наслідок, – до 
неефективного використання робочої сили. Голов-
ною причиною безробіття сільського населення є, на 
нашу думку, структурні чинники, пов’язані з різ-
ким падінням обсягів сільськогосподарського вироб-
ництва, про що свідчать різке зменшення посівних 
площ і поголів’я великої рогатої худоби як у пері-

Таблиця 1 
Зайнятість в сільському господарстві в деяких країнах світу та України 

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Австралія Зайнятість в с/г, млн. 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8

% всього економічно зайнятого населення 27.8 18.6 14.2 11.1 9.0 7.6

Канада Зайнятість в с/г, млн. 2.5 1.8 1.8 1.0 0.8 0.6 

% всього економічно зайнятого населення 38.0 20.6 14.5 6.9 4.7 3.4

Франція Зайнятість в с/г, млн. 10.1 6.9 4.4 3.1 2.0 1.3 

% всього економічно зайнятого населення 51.1 32.0 18.7 12.6 7.4 4.6

 Німеччина Зайнятість в с/г, млн. 10.9 6.8 5.4 3.2 2.1 1.3 

% всього економічно зайнятого населення 31.1 19.1 14.5 7.9 5.1 3.3

Нова Зеландія Зайнятість в с/г, млн. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

% всього економічно зайнятого населення 38.6 29.7 25.8 21.0 17.6 15.3

Україна Зайнятість в с/г, млн. - - - 7.9. 5.3

% всього економічно зайнятого населення - - - 31.2 21.4

США Зайнятість в с/г, млн. 13.1 9.6 8.5 7.7 6.3 5.2 

% всього економічно зайнятого населення 17.3 10.7 7.6 5.9 4.3 3.2 

 Джерело: FAOSTAT, Держкомстат України
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вікової групи, на кінець періоду) [4]
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од трансформаційної кризи, так і в останні роки, а 
також повільність упровадження ринкових перетво-
рень у сільській місцевості та диверсифікації еконо-
міки села, а також за наслідками світової фінансової 
кризи. За даними Держкомстату України протягом 
2008-2009 рр. Рівень безробіття сільського населення 
працездатного віку за методологією МОП збільшився 
на 1,7%, рівень безробіття міського населення збіль-
шився на 3,2% (рис. 3). 
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Рис. 3. Рівень безробіття населення працездатного 
віку (за методологією МОП) за місцем проживання 

у 2004-2009 рр. (% до кількості економічно 
активного населення відповідної вікової групи,  

на кінець періоду) [4]

У порівнянні з економічно розвинутими країна-
ми в Україні в процентному відношенні до загальної 
робочої сили відсоток працівників, зайнятих у сіль-
ському господарстві, є значно вищим (табл. 1). 

Україна відстає сьогодні за рівнем середньомісяч-
ної заробітної плати щонайменше у 2 рази від Росії, 
у 4 рази – від Польщі, у 7 разів – порівняно із Слове-
нією. На фоні низької ціни робочої сили в цілому по 
економіці у деяких її галузях проблема знецінення 
робочої сили набула особливої гостроти. Йдеться про 
аграрний сектор економіки, де, попри всі підвищен-
ня номінального рівня заробітної плати, вона зали-
шається найнижчою (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка середньомісячної номінальної 
заробітної плати за видами економічної діяльності 

у 1995-2009 рр. Черкаської області [3]

Не дивлячись на істотні заходи, які останніми 
роками були зроблені Урядом України для стабілі-
зації агропромислового виробництва країни, основні 
параметри сільського господарства, що стосуються 
можливості відтворення, рівня оплати праці, дохо-
ду продовжують залишатися на найнижчому рівні. 
Одна з причин такого положення – низька ефектив-
на зайнятість, яку необхідно розглядати в зв’язку з 
прибутковістю праці. 

Нині сільськогосподарське виробництво в Укра-
їні є малоефективним сектором економіки. Низька 

ефективність галузі, її неконкурентоспроможність 
мають багато причин, серед яких не останнє місце 
займає відсутність дійової системи мотивації продук-
тивності праці зайнятих у галузі працівників. Не-
ефективність діючої системи мотивації, крім усього 
іншого, зумовлена низькою ціною праці аграріїв. 
Низька заробітна плата працівників аграрних під-
приємств є загальносвітовою тенденцією. В Україні 
також спостерігається відставання її рівня в ціло-
му по економіці. Аналізуючи причини низької ціни 
сільської робочої сили, слід визначити ряд факторів. 
Перше – це мізерність оплати праці, зумовлена не-
ефективністю сільськогосподарського виробництва, 
нижчою його прибутковістю порівняно з іншими га-
лузями. Серйозною проблемою підвищення заробіт-
ної плати є фінансові труднощі, що проявляються у 
нестачі оборотного капіталу. Крім того, підвищення 
заробітної плати стримується і через те, що це при-
зведе до зростання собівартості сільськогосподар-
ської продукції, яка і без того не відрізняється висо-
кою прибутковістю. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 
працівників, зайнятих в сільському господарстві 
Черкаської області вища, ніж в цілому по Україні 
(рис. 5).

Зберігає свою значущість чинник мотивації праці 
працівників села. Низька заробітна плата зовсім не 
сприяє ефективній праці селян. Для більшості пра-
цівників сільського господарства їх доходи не зна-
ходяться в прямій залежності від продуктивності 
праці, що є одним з чинників загострення проблеми 
сталості розвитку сільського господарства.
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та по Україні у 1995-2009 рр. [3-4]

Аграрний сектор економіки не може стало і 
ефективно функціонувати без працівників, що во-
лодіють технічними, агрономічними, зоотехнічно-
ветеренарними знаннями. Трудівники села повинні 
уміти проводити аналіз господарської діяльності, 
обґрунтовувати схвалювані рішення, правильно 
оцінювати результати роботи з позицій загально-
економічної і соціально-економічної ефективності 
виробництва і науково-технічного прогресу. Ком-
петентність працівників сільського господарства 
– найважливіший соціально-економічний чинник 
успішного функціонування аграрної сфери. Ситу-
ація, що склалася, негативно впливає на сталість 
розвитку сільського господарства. Важливим чин-
ником загострення проблеми сталості галузі зали-
шається майнове розшарування населення. Поси-
люється урбанізація територій, що приводить до 
скорочення чисельності сільських жителів, зокре-
ма тієї частини економічно активного населення, 
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яка безпосередньо пов’язана з виробництвом про-
довольства [2, с. 20].

Одним із шляхів подолання проблеми зайнятості 
сільського населення регіону може бути подальший 
розвиток власної справи, розширення самозайнятості 
на селі, в аграрному та обслуговуючому його секторах. 
Однак недосконала фінансово-кредитна політика, не-
сприятливе оподаткування, корупція, бюрократизм, 
низька конкурентоспроможність продукції гальмують 
розширення підприємницької діяльності.

Модель ринку праці в сільській місцевості має 
враховувати активну державну політику зайнятос-
ті, основу якої становитиме не сприяння заповненню 
вакантних робочих місць і сплата допомоги з без-
робіття, а запобігання її появі. Працевлаштування 
державною службою зайнятості безробітних на селі, 
їх перепідготовка, залучення до суспільних робіт на-
вряд чи можливо вважати найдієвішими методами 
регулювання зайнятості. Обмеженість фінансових і 
організаційних ресурсів служби зайнятості на селі, 
скорочення інвестицій і вакансій на селі перетворю-
ють її лише на посередника між роботодавцем і ро-
бочою силою, зменшуючи напругу на регіональних 
ринках праці, але не створюючи динамічну рівновагу 
попиту і пропозиції. Необхідні внутрішні зрушення 
в агросфері, зокрема підвищення капіталоозброєнос-
ті сільськогосподарської праці та механізації робіт, 
дієва підтримка розвитку високопродуктивного при-
ватного агровиробництва і бізнесу, а також кори-
гування структури економіки у напрямі розвитку 
споживчих галузей промисловості й сфери послуг, 
зокрема на селі, що забезпечить переміщення робо-
чої сили. Розв’язання зазначених проблем сприяти-
ме формуванню системи ефективного використання 
трудових ресурсів в аграрному секторі України.

Висновки. Виходячи із вищевикладеного, можна 
зробити висновок, що сільське господарство суттєво 
відстає від інших галузей за рівнем номінальної заро-
бітної плати, який тепер є найнижчим серед усіх га-
лузей економіки. Сільськогосподарські підприємства 
з низькою продуктивністю праці, низькими цінами 
на сільськогосподарську продукцію, не покриваючи 
виручкою понесених витрат, неспроможні забезпечу-
вати технологічні вимоги і належно оплачувати пра-
цю. Розбудова ефективної моделі соціально-трудових 
відносин повинна стати важливим чинником приско-
рення соціально-економічного зростання галузі. Най-
важливіший пріоритет соціально-економічної полі-
тики України – підвищення рівня життя населення, 
поліпшення його добробуту, зокрема через підвищен-
ня заробітної плати.
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Постановка проблеми. Оборотний капітал, як 
наймобільніший актив, що належить до грошових 
ресурсів або інших активів, які можуть бути швид-
ко перетворені у грошові ресурси, характеризується 

у двох аспектах – споживчої вартості та вартісного 
складу [1, с. 187].

При цьому, у аспекті споживчої вартості, оборот-
ний капітал – це ресурси, які сформуються на влас-
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ній і позичковій основі, та є складовою фінансового 
забезпечення поточних витрат виробництва та обігу 
продукції. Поряд з цим оборотний капітал у аспекті 
вартісного складу розглядається як вкладений у ма-
теріальні ресурси, незавершене виробництво, готову 
продукцію, грошові кошти тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
фахівців існують різні погляди щодо раціональних 
структурних пропорцій капіталу. Частина дослідни-
ків вважають, що частка власного капіталу повинна 
становити не менше 60%, для торгівлі – 50%, а інші 
вважають оптимальною пропорцію власного і позич-
кового капіталу 2:1. Досить поширеною серед нау-
ковців є думка, що співвідношення власного і позич-
кового капіталу має становити 1:1 [2, с. 494]. Таким 
чином, прийнятною може стати така структура капі-
талу, за якої досягається необхідне співвідношення 
між ризиковістю його структури та рентабельністю, 
що дозволить досягти максимізації корпоративних 
прав та посилення позицій суб’єктів як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринку.

Постановка завдання. Метою статті є вивчен-
ня структурних особливостей запасів та визначення 
причинно-наслідкових зв’язків процесу їх форму-
вання і розробка шляхів підвищення ефективності 
управління. Доцільно, виходячи з аналізу вартісних 
та структурних пропорцій оборотного капіталу Укра-
їни в цілому та власне оборотних активів в запасах 
товарно-матеріальних цінностей, дослідити тенденції 
капіталоутворення та за умови їх негативних проявів 
обґрунтувати напрями їх нівелювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід 
зазначити, що особливе місце при визначенні пла-
тоспроможності та кредитоспроможності суб’єктів 
господарювання посідає дослідження саме показни-
ків оборотного капіталу, а – кредитоспроможності, 
фінансової незалежності, стійкості, стабільності – рі-
вень власного капіталу, збільшення якого відобра-
жає ефективність діяльності та здатність підтриму-
вати фінансову рівновагу. 

Власний капітал, оприлюднений у балансі, є для 
зовнішніх інвесторів мірилом рівня відповідальності 
та захисту кредиторів від можливих втрат, оскільки 
за його рахунок відбувається компенсація збитків, 
фінансуються ризики та вкладення у венчурні про-
екти [1, с. 189], тому при наданні кредитів або пла-
нуванні інвестиційних проектів перевага надається 
тим підприємствам, які мають меншу частку креди-
торської заборгованості й більший обсяг власного ка-
піталу. 

Відповідно до Національного положення (стан-
дарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» [3] власний капітал – частина 
в активах підприємства, що залишається після ви-
рахування його зобов’язань, тобто чисті активи під-
приємства. 

У господарській практиці використовується до-
сить матеріальні його визначення: реальний капітал –  
основні та оборотні активи, та абстрактний – сукуп-
ність усіх позицій пасиву балансу. 

З економічної точки зору, капітал за своєю приро-
дою – це самозростаюча вартість, де номінальна вар-
тість має постійно збільшуватися. Проте для укра-
їнських підприємств ця вимога капіталоутворення 
є нехарактерною [4]. При відображенні розмірів 
статутного капіталу існує два підходи, один з яких 
базується на динамічній концепції, яка передбачає 
відображення лише фактично внесеного статутно-
го капіталу, а інший – на статичній концепції, яка 
передбачає відображення в обліку як оголошеного 
розміру статутного капіталу, так і заборгованості за 
внесками. Статична концепція, якої дотримуються в 
Україні, дозволяє контролювати погашення внесків 
учасниками та володіти інформацією про повний 
розмір заявленого власного капіталу. 

Аналіз динаміки власного капіталу та вартіс-
них показників, які характеризують його скла-
дові (табл. 1) свідчить про те, що неоплачений 
та вилучений капітал становив на кінець 2012 р. 
101,6 млрд. грн. (близько 11% загального обсягу ста-

Таблиця 1
Власний капітал суб’єктів господарювання України у 2005-2012 рр.*

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ВВП, млрд. грн. 441,5 544,2 720,7 948,1 913,4 1082,6 1302,1 1411,2

Власний капітал, 
% до ВВП 152,5 147,4 145,8 119,6 139,0 131,8 121,8 135,0

млрд. грн.

Власний капітал, 
у т.ч.: 673,0 801,9 1050,6 1133,6 1269,5 1426,7 1586,3 1904,9

статутний капітал 388,3 461,6 552,0 648,5 742,9 767,0 854,0 909,6

додатковий капітал 263,0 302,5 402,5 503,9 599,6 734,6 776,5 992,8

резервний капітал 14,6 19,7 23,8 35,0 34,3 39,3 43,6 47,1

нерозподілений прибуток 
(не покритий збиток) 36,7 65,7 138,7 49,6 -7,1 -17,7 16,1 57,0

неоплачений та вилучений капітал (-) 29,7 47,6 66,5 103,4 100,1 96,6 103,8 101,6

% загальної вартості власного капіталу

Власний капітал, 
у т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

статутний капітал 57,7 57,6 52,5 57,2 58,5 53,8 53,8 47,8

додатковий капітал 39,1 37,7 38,3 44,4 47,2 51,5 49,0 52,1

резервний капітал 2,2 2,5 2,3 3,1 2,7 2,8 2,7 2,5

нерозподілений прибуток 
(не покритий збиток) 5,5 8,2 13,2 4,4 -0,6 -1,2 1,0 3,0

частка, яка зменшує суму власного 
капіталу, % -4,4 -5,9 -6,3 -9,1 -7,9 -6,8 -6,5 -5,3

Примітка: * – без банків та бюджетних установ

Джерело: розраховано за даними статистичних збірників «Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті» за 2005-2008 рр. та статистичних збірників «Діяльність суб’єктів господарювання» за 2009-2012 рр.
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тутного капіталу). Якщо у 2005 р. номінальний обсяг 
власного капіталу переважав ВВП у 1,5 рази, то на 
кінець 2008 р. – в 1,2 рази, що відображає тенденцію 
до звуження каналів капіталоутворення власного ка-
піталу.

Аналогічна тенденція відношення власного ка-
піталу до ВВП була властива й для періоду 2009-
2011 р., а 2012 р. знову відбулося його зростання –  
до 1,4 рази. Це свідчить про чутливість процесів фор-
мування власного капіталу у досліджуваний період, 
які відбулися на фоні поступового збільшення від-
ношення оборотних активів у запасах товарно-мате-
ріальних цінностей у 2005-2012 р. з 37,2% у 2005 р. 
до 48,8% у 2012 р. в цілому, однак прямо кореспон-
дувалося з питомою вагою у їх структурі виробничих 
запасів з запізненням на рік. 

Обсяг статутного капіталу суб’єктів господарю-
вання України становить більше 50% власного капі-
талу, й протягом 2005-2012 рр. загалом має спадну 
тенденцію відповідно до даних структури їх балан-
сів на кінець року. Так, у 2005 р. він дорівнював 
388,3 млрд. грн. (57,7% від загального обсягу влас-
ного капіталу), а 2012 р. – при збільшені вартості до 
909,6 млрд. грн. втратив вагу до 47,8% на користь 
додаткового капіталу, питома вага якого у власному 
капіталі, навпаки, зросла з 39,1% у 2005 р. до 52,1% 
у 2012 р. Це може свідчити про недостатність у його 
номінальної вартості корпоративних прав, прав влас-
ності на частку в статутному капіталі, включаючи 
права на управління, отримання відповідної частки 
прибутку, а також частки активів у разі ліквідації.

Незважаючи на низький рівень у структурі влас-
ного капіталу, така його складова, як резервний 
капітал, має важливе значення як сума резервів, 
створених за рахунок нерозподіленого прибутку під-
приємств відповідно до чинного законодавства або 
установчих документів. Однак протягом досліджува-
ного періоду на фоні збільшення вартісної величи-
ни резервного капіталу з 14,6 млрд. грн. у 2005 р. 
до 47,1 млрд. грн. на кінець 2012 р., його струк-
турні параметри не зазнали суттєвих змін у складі 
власного капіталу – частка резервного капіталу ста-
новить на кінець 2012 р. 2,5% у власному капіталі 
суб’єктів господарювання України, порівняно з 2,2% 
у 2005 р., що фактично відображає відсутність пози-
тивних зрушень у його формуванні.

Слід зазначити, що в Україні законодавчо вста-
новлено обов’язкову норму створення резервного ка-
піталу для господарських товариств [5; 6]; зокрема, 
5% чистого прибутку вони повинні відрахувати в ре-
зервний фонд, поки його розмір не збільшиться до 
25% статутного фонду для ПАТ або розміру визна-
ченого засновницькими документами. Таким чином, 

обсяг резервного капіталу у 2012 р, враховуючи обсяг 
статутного фонду – 909,6 млрд. грн., мав би досягти 
227,4 млрд. грн. проти фактичного 47,1 млрд. грн., 
що майже у 5 разів менше обов’язкової норми.

Для поповнення капіталу та створення резерву 
виплати процентів акціонерам та власникам може 
бути використаний прибуток після сплати податку, 
виплати дивідендів, відрахувань до резервного фон-
ду, який на кінець 2012 р. як непокритий збиток 
становив 57,0 млрд. грн. Однак, незважаючи на на-
явність особливого інтересу власників до нерозподі-
леного прибутку, оскільки він є складовою власного 
капіталу, напрями його використання законодавчо 
не регламентуються, що відкриває необмежені мож-
ливості для власників розпоряджатися прибутком і 
при цьому не дотримуватися обов’язкової виплати 
дивідендів акціонерам.

Незважаючи на негативну тенденцію звуження 
чинників капіталоутворення, погіршення диспро-
порцій власного капіталу та фінансової залежності 
суб’єктів господарювання, у фінансуванні господар-
ської діяльності досить значну роль відіграють борго-
ві інструменти. Залежність від позичкового капіталу 
характеризує коефіцієнт заборгованості, який пока-
зує, скільки залучених коштів припадає на одиницю 
власних (табл. 2).

Показовим у цьому контексті є розрахований зі 
складових сукупного капіталу суб’єктів господарю-
вання України коефіцієнт заборгованості, рівень 
якого й у 2005 р. становив 1,14, при допустимому 
значенні менше 1, а до 2012 р. збільшився до 1,77  
(на 1 грн. власних коштів припадало 1,77 грн. по-
зичкових), що свідчить про їх значну залежність від 
кредиторів та її посилення за результатами досліджу-
ваного періоду, тобто про зниження фінансової стій-
кості через нездатність до повернення зобов’язань. 

Оскільки суми власного та позичкового капіталу 
мають не повністю порівняні значення [7, с. 166], до-
цільно при оцінюванні їх співвідношення враховува-
ти, що наданий позичковий капітал у грошовій або 
товарній формі зазвичай оцінюється в цінах, набли-
жених до ринкових, що впливає на вартісні характе-
ристики складових сукупного капіталу. Крім того, не-
обхідно враховувати, що через відображення у балансі 
за історичною вартістю власний капітал фактично є 
заниженим відносно поточної ринкової вартості. 

Однак відомі підходи до оцінювання власного ка-
піталу шляхом вираження його вартості через по-
точну ринкову [7, с. 168] застосовувані лише для 
оцінювання в масштабах окремого суб’єкту госпо-
дарювання. Для оцінювання загальної величини су-
купного капіталу суб’єктів господарювання України 
такий метод, на жаль, непридатний.

Таблиця 2
Рівень заборгованості позичкового капіталу (млрд. грн.; на кінець року)

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Позичковий капітал (довгострокові 
та поточні зобов’язання) (ПК),
 у т. ч. : 763,5 988,2 1372,4 2028,0 2314,3 2566,9 2958,0 3370,0

довгостроковий позичковий капітал 
(зобов’язання) (ДК) 136,9 213,7 350,8 578,6 608,8 675,6 774,7 897,2

короткостроковий позичковий капі-
тал (зобов’язання) (КК) 626,6 774,5 1021,6 1449,4 1705,5 1891,3 2183,3 2472,8

Власний капітал (ВК) 673,0 801,9 1050,6 1133,6 1269,5 1426,7 1586,3 1904,9

Коефіцієнт заборгованості (Кз), 
Кз= ПК/ВК 1,14 1,23 1,31 1,79 1,82 1,80 1,87 1,77

Примітка: допустиме значення менше 1

Джерело: розраховано за даними статистичних збірників «Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті» за 2005-2008 рр. та статистичних збірників «Діяльність суб’єктів господарювання» за 2009-2012 рр.
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Аналіз статистичних даних свідчить про те, що 

частка власного капіталу є досить незначною й по-
стійно зменшується (див. табл. 1), що підтверджу-
ється динамікою коефіцієнта заборгованості, яка по-
стійно погіршується, на що впливають особливості 
галузевого формування капіталу, форма організа-
ції бізнесу, обсяги господарської діяльності підпри-
ємств, темпи накопичення заборгованості, рівень 
прибутковості активів, розмір відсоткових ставок, 
умови оподаткування розподіленого і нерозподіле-
ного прибутку, а найголовніше – політика капітало-
утворення та формування вартісних оцінок власного 
капіталу підприємств.

Вихід за рамки допустимого обмеження рівня 
заборгованості свідчить не лише про зниження фі-
нансової стійкості і формування залежності від зо-
внішніх інвесторів та кредиторів, а й звужують мож-
ливості для залучення нових інвестицій у розвиток.

Більш детальний аналіз динаміки вартісних па-
раметрів власного капіталу по відношенню до ВВП 
свідчить про його постійне зменшення на користь по-
зичкового практично без коливань.

Якщо на кінець 2005 р. обсяг власного капіталу 
перевищував ВВП в 1,5 рази, то на кінець 2008 р. – 
1,2 рази, у 2009 р. – 1,4 й дещо знизився у 2012 р. 
За період з 2005-2012 рр. ВВП зріс у 3,2 рази, а влас-
ний капітал – 2,8 рази. Позичковий капітал за цей 
час збільшився 4,4 рази. Це підтверджується динамі-
кою позичкового та власного капіталу протягом до-
сліджуваного періоду.

Таким чином, на основі виявлених негативних 
тенденцій втрати власного капіталу, можна зробити 
висновок про звуження фінансових ресурсів еконо-
мічного зростання. 

З метою підтримання необхідного рівня фінансо-
вої незалежності питома вага власного в структурі 
сукупного капіталу повинна бути на рівні 50% і біль-
ше. У зв’язку з цим для досягнення оптимальних 
пропорцій капіталу актуалізується необхідність на 
державному рівні вироблення механізмів нарощення 
власного капіталу суб’єктів господарювання.

Оптимальною прийнято вважати структуру капі-
талу, що мінімізує загальні капітальні витрати, тоб-
то мінімізує його вартість [8, с. 205-212].

Провідними фахівцями визначено основні осо-
бливості розроблення та впровадження в практику 
методики оптимізації структури власного капіталу 
суб’єктів господарювання України за конкретними 
аспектами [9, с. 66].

Крім того, доцільно на державному рівні визна-
чити стратегічні пріоритети економічного розвитку 
та механізми формування достатнього рівня власних 
фінансових ресурсів реального сектору, шляхи залу-
чення до інвестиційних напрямків співпраці з Міжна-
родними фінансовими організаціями, активне законо-
давче формування інститутів ринку капіталу, а також 
ринку фондового та цінних паперів тощо (рис. 1). 

Тенденцією корпоративного фінансового сектору ба-
гатьох країн є застосування позичкового капіталу як 
одного з основних фінансових регуляторів кругообігу 
оборотного капіталу, однак це веде до зниження інвес-
тиційних можливостей та диспропорційності в розмі-
щенні вільних грошових капіталів за різними сектора-
ми економіки, що, за теорією М. Туган-Барановського, 
є головною причиною економічних криз [10]. 

Оскільки, за результатами аналізу вартісних оці-
нок та структурних характеристик оборотного капі-
талу, у фінансуванні діяльності суб’єктів господарю-
вання України переважає позичковий капітал, тобто 
у сфері фінансового забезпечення переважають від-

носини зобов’язально-кредитного характеру, що за-
сновані на принципах повернення, строковості, плат-
ності, майнового забезпечення. 

Крім того, слід зауважити, що набули розповсю-
дження відносини між капіталодавцями і суб’єктами 
господарювання на правах залучення позичкового ка-
піталу, що перевищує суму власного, що призводить 
до того, що кредитори набувають фактичного права 
контролю над ними, де капіталодавцями виступають 
банки та інші фінансово-кредитні установи, поста-
чальники та клієнти, власники підприємств, персо-
нал, держава, які надають капітал на правах позич-
ки як у грошовій, так і в товарній формі.

Загалом позичковий капітал суб’єктів госпо-
дарювання характеризує сукупний обсяг фінансо-
вих зобов’язань, тобто загальну суму боргу підпри-
ємства. Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності», зобов’язання визначено як за-
боргованість підприємства, яка виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 
очікується, призведе до зменшення ресурсів підпри-
ємства, що втілюють у собі економічні вигоди [3], 
яка виражається сумою зобов’язань внаслідок при-
йнятих у минулому фінансових зобов’язань, що є 
підставою для вилучення коштів у суб’єктів госпо-
дарювання в майбутньому і можливої втрати від та-
кого вилучення економічної вигоди.

Однією з характеристик структурних пропорцій 
позичкового є коефіцієнт його концентрації, який ві-
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дображає її рівень в цілому по економіці. Коефіцієнт 
концентрації позичкового капіталу відображає част-
ку залучених коштів у загальній сумі коштів, аван-
сованих у діяльність суб’єктів господарювання, яка 
нормативно не повинна перевищувати 0,5. Чим мен-
ша частина позичкового капіталу в загальній сумі 
пасивів, тим менший ризик. Досить поширеним є 
переконання, що частка власного капіталу повинна 

бути достатньо великою з нижньою межею – 0,6 [11]. 
За результатами розрахунків коефіцієнту концен-

трації позичкового капіталу, свідчать, що його рівень 
протягом 2005-2012 рр. має тенденцію до зростання з 
0,52 у 2005 р. до 0,62 у 2009 р. (табл. 3), дає підстави 
зробити висновок, що підприємства активізували ви-
користання кредитного ресурсу, та не зацікавлені у 
нарощенні власного капіталу. 

Таблиця 3
Рівень концентрації позичкового капіталу (млрд. грн.; на кінець року)

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Позичковий капітал (довгострокові та 
поточні зобов’язання) (ПК) 763,5 988,2 1372,4 2028,0 2314,3 2566,9 2958,0 3370,0

Баланс (Б) 1477,9 1842,4 2494,1 3245,4 3676,1 4097,0 4676,1 5420,0

Коефіцієнт концентрації позичкового 
капіталу (Ккпк) Ккпк=ПК/ Б 0,52 0,54 0,55 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62

Примітка: оптимально допустиме значення менше 0,5

Джерело: розраховано за даними статистичних збірників «Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті» за 2005-2008 рр. та статистичних збірників «Діяльність суб’єктів господарювання» за 2009-2012 рр.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-
вуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 
у фінансуванні діяльності суб’єктів господарювання 
України переважає позичковий капітал, що відносно 
формування структури оборотного капіталу, й, від-
повідно, оборотних активів у запасах товарно-матері-
альних цінностей: 

– по-перше, сприяє тимчасовому поліпшенню фі-
нансового стану за умови, що кошти не заморожу-
ються на тривалий час в обороті і вчасно поверта-
ються;

– по-друге, створює підстави фактичного права 
контролю кредиторів над суб’єктом господарюван-
ня, оскільки відносини зобов’язального-кредитного 
характеру, що засновані на принципах повернення, 
строковості, платності, які перевищують суму влас-
ного капіталу.
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Постановка проблеми. В умовах формування ін-
новаційної економіки людський потенціал є най-
важливішим чинником економічного зростання. 
Зазначений факт актуалізує дослідження комплек-
су проблем, що мають безпосередній вплив на люд-
ський чинник. Перш за все, це стосується питань 
визначення основних цілей, пріоритетів та механіз-
му здійснення такої соціальної політики, яка б від-
повідала соціальній орієнтації економіки країни у 
короткотерміновому та довготерміновому періодах; 
рівню і якості життя всіх категорій населення кра-
їни. У системі регулювання соціально-трудових від-
носин найголовніше місце належить методам впли-
ву на чинники стану соціально-трудової сфери, що 
визначають тенденції зміни рівнів номінальних та 
особливо реальних доходів населення всіх вікових та 
соціальних груп (заробітної плати, пенсій, допомо-
ги на випадок безробіття тощо). Оскільки механізм 
формування та регулювання цих процесів в Україні 
знаходиться в процесі трансформації (пристосуван-
ня) до змін умов сучасної моделі інноваційної еко-
номіки, особливої уваги та дослідження заслуговує 
досвід країн з розвинутою ринковою економікою, а 
в світлі чітко визначеного європейського шляху роз-
витку України – досвід країн Європейського Союзу 
щодо вирішення цих питань. Дослідження всіх ас-
пектів соціальної політики країн ЄС та порівняння з 
вітчизняною практикою є найважливішою передумо-
вою визначення нових шляхів її розвитку в Україні, 
пошуку ефективних дій як на макро-, так і на мікро-
рівні управління чи господарюванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ню підходів до вирішення проблем удосконалення 
соціальної та інноваційної політики ЄС присвячена 
низка сучасних наукових досліджень: М. Прадіпа 
[12], Дж. Фагерберга та Б. Верспагена [9], Дж. Кау-
льє-Грайса, Л. Кана, Дж. Малгена, Л. Пулфорда та 
Д.Васконселоса [7], Е. Хаберта [11], Дж. Бассета [6], 
а також вітчизняні фахівці О. Амоша, О. Білорус, 
О. Власюк, З. Герасимчук, В. Гошовська, І. Гнібіден-

ко, Е. Лібанова, О. Новікова, О. Іляш, Г. Андрощука 
та Р. Еннана [1], О. Чернеги та В. Білозубенка [3] 
та ін. Однак більш детального вивчення потребують 
проблеми, характерні для поточного, посткризового 
етапу регулювання розвитку інноваційної сфери Єв-
росоюзу, яке орієнтоване на прискорення соціальної 
динаміки та економічної конвергенції його держав-
учасниць.

Постановка завдання. Метою написання даної 
статті є аналітичне узагальнення досвіду ЄС у зазна-
ченій сфері та визначення доцільності його адаптації 
до умов України.

Виклад основного матеріалу дослідження. В остан-
ні роки Європа, та й увесь світ, зіткнулися з важким 
економічною кризою з часів Великої Депресії. У ре-
зультаті Європа зробила крок назад в економічному 
плані і в загальному розвитку ЄС. Високий рівень без-
робіття, повільне економічне зростання, зростаючий 
рівень зовнішнього боргу – такі проблеми виділяє ЄС 
на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що еконо-
мічна ситуація починає виправлятися, вона поки за-
лишається нестабільною. Все це відбувається на тлі 
участі Європи у вирішенні довгострокових загально-
світових завдань: глобалізація, брак природних ресур-
сів, зміна клімату, старіння нації [7].

У березні 2010 року була схвалена нова європей-
ська стратегія економічного розвитку на найближчі 
10 років – «Європа 2020: стратегія розумного, стало-
го і всеосяжного зростання», що приходить на зміну 
попередній «Лісабонській стратегії» (2000-2010 рр.).

На глибоке переконання лідерів ЄС, тільки спіль-
ні дії всіх держав-членів допоможуть Європі успішно 
вийти з кризи. Стратегія «Європа 2020» розкриває 
європейську соціально-економічну концепцію 21-го 
століття. Стратегія дає зрозуміти, як Європа збира-
ється виходити з кризи і як повернути сьогоднішню 
нестабільність в бік розумного, сталого і всеосяжно-
го росту і розвитку. «Європа 2020» встановлює три 
основні чинники зміцнення економіки: розумне зрос-
тання: розвиток економіки, засноване на знаннях та 
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інноваціях; стійке зростання: створення економі-
ки, заснованої на доцільному використанні ресурсів, 
екології та конкуренції; всеохоплююче зростання: 
сприяння підвищенню рівня зайнятості населення, 
досягнення соціальної згоди.

Необхідно відзначити, яких результатів Європа 
збирається домогтися до 2020 року. У зв’язку з цим 
ЄС ставить перед собою наступні головні цілі у сфері 
соціальної політики: 75% населення у віці від 20 ро-
ків до 64 років повинне бути працевлаштоване; частка 
учнів, що кинули школи, не повинна перевищувати 
10%, не менш 40% молоді повинен мати вищу освіту; 
скорочення числа людей, що знаходяться в небезпеці 
опинитися за межею бідності, на 20 млн [3].

Для того, щоб держави-члени змогли адаптувати 
стратегію «Європа 2020» до своєї конкретної ситуа-
ції, Європейська Комісія пропонує державам транс-
формувати цілі ЄС в свої національні стратегії.

Цілі відображають основну суть розумного, ста-
лого і всеосяжного зростання, але вони не є вичерп-
ними, ЄС ставить перед собою велику кількість за-
вдань в ході виконання стратегії «Європа 2020». Для 
якнайшвидшого розвитку і досягнення поставлених 
цілей ЄС вважає пріоритетними наступні напрямків 
діяльності: «Рух Молоді» для посилення результа-
тивності освітніх систем і сприяння залученню моло-
дих людей на ринок праці; «План з розвитку нових 
здібностей і збільшенню кількості робочих місць», 
щоб провести модернізацію ринків праці, дати лю-
дям можливість отримувати нові знання та нави-
чки, щоб збільшити можливість працевлаштування, 
поліпшення співвідношення попиту і пропозиції на 
ринках праці, включаючи трудову мобільність; «Єв-
ропейська політика проти бідності», щоб соціальне 
та територіальне взаємодія була поширена на всій 
території і досягнення у сфері економічного розви-
тку та зайнятості населення допомагали знижувати 
рівень бідності по всьому ЄС.

Основні напрям діяльності, викладені вище, є 
пріоритетними як для ЄС, так і для держав-членів. 
Політичні, економічні та соціальні інструменти ЄС, 
особливо внутрішній ринок, фінансові важелі, ін-
струменти зовнішньої політики, будуть задіяні в усу-
ненні перешкод і досягненні цілей «Європи 2020». 
Метою цього напрямку є створення необхідних умов 
для вдосконалення ринку праці, для збільшення за-
йнятості і гарантії стабільності суспільства. Наділя-
ючи європейців новими можливостями за допомогою 
отримання ними нових знань і навичок, ЄС націлює 
майбутню робочу силу на адаптацію до мінливих 
умов на ринку праці, що призведе до зменшення без-
робіття і зростання продуктивності діяльності пра-
цівників.

Стратегія «Європа-2020» – стратегія соціально-
економічного розвитку Євросоюзу на період до 2020 
року. Нова стратегія базується на таких ключових 
сферах: знання та інновації, стала економіка, вища 
зайнятість і соціальне залучення. Практика Євросо-
юзу в останні роки показує, що з точки зору повноти 
суспільного розвитку, макроекономічний вимір ін-
новацій, які відіграють надзвичайно важливу роль 
у забезпеченні національної конкурентоспромож-
ності, повинен доповнюватися соціальним виміром, 
в контексті якого розглядається поняття «соціальні 
інновації». Цей термін науковцями трактується в 
межах постіндустріальної парадигми та передбачає 
соціальне спрямування технологічних й економіч-
них інновацій, необхідне для забезпечення соціаль-
них змін на краще, поліпшення якості життя людей 
і розвитку суспільства в цілому, враховуючи викли-

ки глобалізації. У зв’язку з цим соціальні інновації 
стосуються не тільки процесів і тенденцій розвитку 
громадянського суспільства, але й державного управ-
ління, діяльності політичних, правових, економіч-
них інститутів, асоціацій соціальних партнерів.

Соціальні інновації в сучасній об’єднаній Євро-
пі орієнтовані, перш за все, на вирішення низки со-
ціальних та екологічних проблем – таких, як зміна 
клімату, безробіття, злочинність, соціальне відчужен-
ня, матеріальна бідність, міграція, нерівність у роз-
поділі добробуту, старіння населення та інші. Причо-
му, в сучасних умовах соціальні інновації не мають 
фіксованих меж, охоплюють всі сектори економіки 
(державний, приватний, некомерційні організації, 
домогосподарства) і зачіпають найрізноманітніші га-
лузі, в т.ч. енергетику, житлове господарство, охо-
рону здоров’я, освіту, науку, культуру та мистецтво. 
Спектр дії соціальних інновацій в ЄС досить значний –  
від нових моделей навчання, соціального захисту чи 
догляду за людьми похилого віку, – до нових способів 
зменшення кількості екологічно шкідливих речовин 
і відходів, переходу до низьковуглецевої економіки, 
розширення прав і можливостей громад тощо [4].

Важливо, що ідея поширення соціальних іннова-
цій в Євросоюзі активно підтримується на рівні про-
відних європейських політиків. Протягом останніх 
трьох років поняття «соціальні інновації» міцно за-
кріпилося в регуляторній діяльності головних інсти-
туцій ЄС [5]:

– в січні 2009 р. у Брюсселі на семінарі, орга-
нізованому Бюро європейських політичних радни-
ків (BEPA), Президент Єврокомісії Ж.М. Баррозу 
заявив, що фінансова та економічна криза робить 
інноваційну діяльність в цілому, та соціальні інно-
вації зокрема, ще більше важливими для забезпечен-
ня стійкого зростання, збереження робочих місць і 
підвищення конкурентоспроможності Європейського 
Союзу; 

– в 2010 р. соціальні інновації як галузь дослі-
джень включені до Тематичної програми соціаль-
них і гуманітарних наук Сьомої Рамкової програми 
в сфері досліджень, технологічного розвитку та де-
монстраційної активності. Ще більш важливо, що 
соціальним інноваціям відведено провідну роль у 
Стратегії ЄС «Європа-2020» як джерелу акумуляції 
соціального капіталу об’єднаної Європи;

– з 2011 р. Європейська Комісія підтримує широ-
ку програму досліджень щодо соціальних інновацій 
у державному секторі та висвітлює їх результати за 
допомогою Інноваційного табло ЄС.

Сучасними прикладами таких стратегічних підхо-
дів ЄС є реалізація у 2007-2013 рр. Сьомої Рамкової 
Програми в сфері досліджень, технологічного розви-
тку та демонстраційної активності з бюджетом понад 
53 млрд. євро. На зміну їй, на період 2014-2020 рр. 
Єврокомісія вже розробила «Горизонт-2020 – Рамко-
ва програма з наукових досліджень та інновацій» та 
передбачила її фінансування на рівні 80 млрд. євро, з 
яких приблизно 6 млрд. євро буде спрямовано в аку-
муляцію промислового потенціалу ЄС шляхом розви-
тку найбільш перспективних технологій (фотоніка, 
мікро– та наноелектроніка, нанотехнології, біотехно-
логії) [8]. 

На сьогодні чимало ініціатив та інструментів ре-
алізації соціальних інновацій уже впроваджуються 
ЄС на практиці. Зокрема, йдеться про заходи, що 
реалізуються за рахунок коштів Європейського соці-
ального фонду і мають на меті створення необхідного 
інституційного потенціалу ЄС на всіх рівнях. Соці-
альні інноваційні фонди на національному рівні та-
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кож відіграють дуже важливу роль у просуванні со-
ціально-орієнтованих інновацій. Окремі країни ЄС, 
незважаючи на досить короткий проміжок часу, вже 
змогли накопичити позитивний досвід роботи таких 
фондів, що може слугувати орієнтиром для інших 
країн-учасниць [7]:

1) SITRA, Фінляндія. Цей фонд створений на базі 
Фінського інноваційного фонду і є незалежним гро-
мадським фондом під контролем парламенту Фін-
ляндії. Мета діяльності SITRA полягає у сприянні 
системним змінам шляхом заохочення стійкого та 
збалансованого розвитку Фінляндії, якісного й кіль-
кісного зростання її економіки та підвищення кон-
курентоспроможності на світовому ринку. На сьо-
годні фонд SITRA реалізує п’ять основних програм: 
інновацій, охорони здоров’я, продовольства і харчу-
вання, захисту довкілля та підтримки машинобу-
дування. Річний бюджет фонду становить близько 
40 мільйонів євро і поповнюється в основному за ра-
хунок внесків приватних корпорацій;

2) Естонський фонд розвитку (Argengufond).  
Діяльність Естонського фонду розвитку спрямова-
на на ініціювання та підтримку позитивних змін в 
економіці Естонії шляхом інноваційних проектів і 
венчурних інвестицій. Фонд орієнтований на іннова-
ційні ініціативи з міжнародним потенціалом і наразі 
забезпечує підтримку чотирьох проектів, пов’язаних 
з інформаційними технологіями та сервісною еконо-
мікою;

3) Фонд соціальних інвестицій підприємств, Ве-
ликобританія. Фонд соціальних інвестицій підпри-
ємств підтримує соціальний інвестиційний бізнес 
від імені Міністерства охорони здоров’я Великобри-
танії. Фонд був створений в 2007 р. для сприяння 
інноваціям у сфері охорони здоров’я і соціального 
захисту. Фінансування проектів надається насампе-
ред, некомерційним структурам, діючим соціальним 
підприємствам, а також працівникам сфери охорони 
здоров’я. 

Важливо, що практична реалізація більшості із 
зазначених ініціатив вже розпочата країнами-техно-
логічними лідерами ЄС. Саме вони протягом остан-
ніх років впроваджують якісно новий механізм – 
сталу інноваційну політику (Sustainable Innovation 
Policy), яка приходить на заміну традиційній політи-
ці регулювання в інноваційній сфері. Так, у 2010 р. 
ученими Фінського інноваційного фонду SITRA під-
готовлено спеціальний аналітичний звіт «Сталі інно-
вації. Нова ера інновацій та інноваційної політики 
Фінляндії» [10, с. 31], який містить виклад основних 
засад і підходів сталої інноваційної політики. До-
слідники зазначають: головна відмінність між тради-
ційною та сталою інноваційною політикою полягає у 
тому, що кінцевою метою першої є забезпечення еко-
номічного зростання, зокрема шляхом підвищення 
продуктивності праці, тоді як другої – забезпечення 
соціального добробуту, що потребує сталого суспіль-
ного розвитку. Якщо традиційна інноваційна модель 
ґрунтується на засадах зростання економіки, то ста-
ла модель – на засадах сталого розвитку.

Потреба у переході до новітньої моделі інновацій-
ної політики Євросоюзу виникла у зв’язку з тим, що 
традиційна політика у цій сфері уже не здатна ви-
рішити існуючі протиріччя – практика показує, що 
навіть тривале зростання економіки в багатьох краї-
нах ЄС не призвело до суттєвого зростання добробуту 
їх громадян, навпаки, з часом їх соціальні проблеми 
отримали тенденцію до загострення. І в умовах гло-
балізації та посткризового розвитку світової еконо-
міки, які виявили нові серйозні виклики для кон-

курентоспроможності ЄС, ці проблеми потребують 
ефективного врегулювання, що планується забезпе-
чити шляхом провадження нової моделі інноваційної 
політики. 

Порівняння параметрів традиційної та сталої ін-
новаційної політики ЄС (табл. 1) дає уявлення про 
переваги останньої, особливо в контексті соціеталь-
ного розвитку об’єднаної Європи. 

Таблиця 1
Відмінності між традиційною та новітньою сталою 

інноваційною політикою Європейського Союзу

№ Традиційна інноваційна 
політика

Новітня стала 
інноваційна політика 

1.
Основна мета – забезпе-
чення економічного зрос-
тання країни (ЄС). 

Основна мета – забезпе-
чення сталого розвитку 
та підвищення добробуту 
населення. Економічне 
зростання розглядається 
лише як інструмент.

2.
Основний елемент: на-
ціональна інноваційна 
система. 

Основний елемент: інно-
ваційна екосистема.

3.
Управління та контроль 
за принципом «зверху 
вниз». 

Через включення стихій-
них процесів, експери-
ментів, конкуренції, 
управління та контроль 
йде за принципом «знизу 
вверх».

4. Творче накопичення, ба-
зові інновації. 

Творче руйнування, ра-
дикальні інновації.

5. Інноваційна «ізоляція» 
державних установ. 

Системний розвиток і со-
ціальні інновації.

6. Орієнтація на пропози-
цію.

Орієнтація на попит, 
кінцевий споживач – у 
центрі уваги.

7. Парадигма закритості 
інновацій. 

Парадигма децентралізо-
ваних інновацій. 

8.
Корпоративні моделі біз-
несу: підхід «замовник-
виконавець».

Мережева модель бізне-
су: партнерський підхід. 

9. Акцент на технології. Акцент на знання і ком-
петенції.

10. Центральне поняття: 
продукт. 

Центральне поняття: по-
слуга.

11. Домінує національний 
рівень. 

Регіональний рівень 
отримує автономію. 

12. Національне поле діяль-
ності. 

Глобальне поле діяль-
ності. 

13.

Культура перебуває поза 
межами уваги інновацій-
ної політики, інновації 
обмежуються звичайним 
промисловим дизайном. 

Культура як основна та 
динамічна частина інно-
ваційного середовища. 
Розвивається індустрія 
творчості та дизайн мис-
лення.

Джерело: [10, c. 138]

Негативна динаміка зазначених показників для 
інших новоінтегрованих європейських держав свід-
чить про неоднорідність і спричинене кризою галь-
мування конвергенційних процесів в економіці Єв-
росоюзу.

Висновки з проведеного дослідження. Аналізую-
чи європейський досвід і підходи до формування та 
здійснення соціальної політики, можна дійти висно-
вку, що у сучасних умовах країни Європейського Со-
юзу втілюють у життя принцип активної соціальної 
політики інноваційного характеру. Саме завдяки за-
ходам цієї політики будується соціально-орієнтована 
модель інноваційної економіки на єдиному Європей-
ському просторі. Така активна соціальна політика 
створює умови для гідної праці та відтворювання ро-
бочої сили. Дієві заходи активної та ефективної соці-
альної політики сприяють перетворенню суспільних 
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відносин у дусі соціальної справедливості; зв’язку 
поколінь, вирівнюванню доходів та вирішенню ін-
ших гострих економічних проблем сьогодення, вони 
є інструментом ослаблення соціальної напруженості, 
нейтралізації різного роду суспільних антагонізмів 
та конфліктів. Більшість країн ЄС вже здійснили 
комплекс заходів щодо реформування власної соці-
альної політики та окремих її складових (зокрема 
модернізація пенсійної системи), інші країни тільки 
розпочали свої реформи. Але головне – країни розу-
міють не тільки важливість цих дій, а й необхідність 
пошуку спільних стратегій (наприклад, щодо пошу-
ку шляхів уніфікації) побудови окремих систем со-
ціальних виплат, на які мають право всі громадяни 
об’єднаної Європи. Крім того (і це є найголовнішим 
чинником), вони спільно діють за напрямом подолан-
ня протиріч та підвищення якості життя населення 
країн ЄС.

Стратегія щодо соціально-економічного зростання 
та зайнятості ЄС «Європа-2020» передбачає, що на-
ука, технології та інновації забезпечать значний вне-
сок у вирішення зростаючих соціально-економічних 
проблем, з якими нині стикається Європа. У цьому 
контексті соціальні інновації, мета яких полягає у 
поліпшенні якості життя населення та стимулюванні 
соціальної динаміки через створення та реалізацію 
нововведень [3], відіграють важливу роль в процесі 
конвергенції (зближення за основними кількісними і 
якісними параметрами) європейських економік. 

Вивчення досвіду державної політики Євросоюзу 
зі сприяння соціальним інноваціям є досить актуаль-
ним для України, враховуючи законодавчо закріпле-
ні євроінтеграційні пріоритети розвитку нашої дер-
жави.

В Україні хоча і зроблено чимало у вирішенні 
проблеми побудови ефективної соціальної політики, 
залишається ще багато невирішених питань. І голов-
ною проблемою на сьогодні є відсутність зважених 
дій щодо формування інноваційної економіки. Крім 
того, все це ускладнюється недостатністю фінансо-
вих ресурсів, існуючою непрозорістю та надмірною 
складністю програм соціально-економічного та інно-
ваційного розвитку. І тому ситуація в Україні є на-
багато складнішою та гострішою, ніж це є у країнах 
ЄС, особливо, коли мова йде про ефективність (та ра-
ціональність) використання наявних бюджетних ко-
штів. Сприяти оптимізації та підвищенню ефектив-
ності цих процесів у першу чергу повинні би заходи 
державного рівня: обґрунтована стратегія соціаль-
но-економічного та інноваційного розвитку країни; 

удосконалення існуючої законодавчої бази; розбу-
дова інноваційного суспільства та економіки знань. 
Як раз ці заходи і стануть механізмом наближення 
нашої країни до країн Європейської спільноти з їх 
високим рівнем соціального захисту та уваги до люд-
ського чинника.
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Вступ. Закон України «Про особливості створен-
ня Публічного акціонерного товариства залізнично-
го транспорту загального користування» (далі – За-
кон), який набув чинності з 22 березня 2012 року, 
опублікований в газеті «Голос України» 21 берез-
ня 2012 року [1], визначає правові, економічні та 
організаційні особливості створення Публічного 
акціонерного товариства залізничного транспорту 
загального користування(далі ПАТ) 100% акцій 
якого належать державі, на базі державної адмі-
ністрації залізничного транспорту України («Укр-
залізниця»).

Створення ПАТ здійснюється за рішенням Кабі-
нету міністрів України відповідно до законодавства 
з урахуванням особливостей, визначених цим Зако-
ном, і не потребує попереднього дозволу Антимоно-
польного комітету України.

Товариство утворюється на базі Державної ад-
міністрації залізничного транспорту України, а та-
кож підприємств, установ і організацій залізничного 
транспорту загального користування, які реорга-
нізують шляхом злиття. Статут Товариства затвер-
джується Кабінетом міністрів України. Товариство є 
правонаступником усіх прав і обов’язків Державної 
адміністрації залізничного транспорту України і під-
приємств залізничного транспорту.

Реформування залізничного транспорту України 
відбуватиметься, відповідно до Державної цільової 
програми, затвердженої постановою Кабінету міні-
стрів України від 26 жовтня 2011 року № 1106 [2], 
в три етапи.

На першому етапі (2010–2012 роки) необхідно 
було удосконалити нормативно-правову базу для ре-
формування галузі; створити єдину державну акці-
онерну компанію та впровадити механізм розподілу 
фінансових потоків за видами діяльності. 

На другому етапі (2013–2015 роки) необхідно 
утворити вертикально інтегровані виробничо-техно-
логічні системи залізничного транспорту, структуро-
вані за видами діяльності. 

До першого та другого етапів ведеться підготовка, 
тому що це дуже важливі етапи, які потребують чіт-
кого нормативно-правового забезпечення, над яким 
доцільно серйозно працювати. Від першого етапу, 
саме від його підготовки та методологічного забезпе-
чення залежить сама система формування статутного 
капіталу і системи управління галуззю залізничного 
транспорту [3; 4].

На третьому етапі (2016–2019 роки) буде ліквідо-
вано перехресне субсидування пасажирських переве-
зень за рахунок вантажних і утворено господарське 
товариство у сфері пасажирських перевезень.

Практика створення холдингової компанії на базі 
державного акціонерного товариства у міжнародній 
практиці відповідає вимогам міжнародних організа-
цій та Європейського Союзу. Зокрема, аналогічна ре-
форма залізничного сектора проводилася у Великій 
Британії, Німеччині, Росії та інших державах світу.

Необхідність перебудови галузі залізничного 
транспорту України(далі ГЗТУ), що належала до 
централізованих планових економік, широко визна-
на. Очевидною є також кінцева мета перебудови –  
галузь повинна стати прибутковою. Проте процес 
реструктуризації ГЗТУ дуже складний, хоча іс-
нує думка, що їх керівники повинні вжити захо-
дів щодо реструктуризації самостійно [5, с. 4-20; 
6, с. 105]. Галузева реструктуризація, яка прово-
диться на основі Державної Цільової програми, ви-
ходить за можливості ГЗТУ і потребує підтримки та 
втручання держави, особливо формування законо-
давчого, нормативно-правового забезпечення та фі-
нансування.
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Аналіз досліджень і публікацій. Структурна тео-
рія економічного розвитку виходить з того, що зрос-
тання агрегованого продукту (наприклад ВВП) як ін-
дикатора економічного розвитку можливе за умови 
широких структурних перетворень усіх або майже 
усіх складових економічного об’єкта, у даному ви-
падку – галузі залізничного транспорту. Структурна 
політика ГЗТУ має враховувати умови та перспекти-
ви розвитку національної економіки. З прийняттям 
Державної Цільової моделі розвитку галузі залізнич-
ного транспорту уряд визначився з державною стра-
тегією її економічного розвитку, яка має стати осно-
вою структурної перебудови. Хоча ця програма не 
дає конкретних індикаторів економічного розвитку 
галузі, проте висуває цілком слушні принципові по-
ложення і настанови щодо структурних змін підви-
щення економічної стійкості галузі, розвитку ринку 
транспортних послуг на основі її реструктуризації. 
Економіка ГЗТУ залежить від розвитку промисло-
вості, сільського господарства та добробуту населен-
ня, тому необхідно на державному рівні, посилити 
дієвість промислової політики, визначити пріоритет-
ні галузі та додаткові механізми державного впливу 
на них, щоб подолати негативні тенденції посткризо-
вого розвитку. Наявність зв’язків між економічною 
динамікою та структурними процесами, як основа 
економічної теорії, базис якої створили М. Кондра-
тьєв, Й. Шумпетер, С. Кузнець. Наукове осмислення 
причин і наслідків дає підстави бачити в її систем-
них проявах роль структурного чинника.

Мета статті. Сформувати цільову організацій-
ну бізнес-модель Холдингу «Українські залізниці» 
з визначенням концепції управління галуззю, яка, 
за державної підтримки, могла б узяти на себе роль 
«локомотива» з активізації промислового розвитку, 
формування ефективної структури та подолання не-
гативних тенденцій посткризового розвитку.

Виклад основного матеріалу. Для галузі заліз-
ничного транспорту пошук галузевого вектора струк-
турної політики є дуже актуальним. За 20 років 
економічних перетворень структура ГЗТУ стала фун-
даментом галузевого і економічного розвитку краї-
ни, витримала перевірку часом в умовах лібераліза-
ції, глобалізації та відкритого ринку, несе відповідне 
економічне і соціальне навантаження, має всі підста-
ви претендувати на державну підтримку. 

Стратегія державної політики, щодо підтримки 
ГЗТУ повинна врахувати економічну ситуацію, що 
склалась у країни. У 2012 р., вдруге після кризи 
2008-2009 рр., відбулося падіння промислового ви-
робництва (98,5%), стагнація експорту (100,6%), 
розбалансування внутрішнього ринку і зростання 
імпортної залежної економіки, наслідком чого ста-
ло від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 
промислової групи (25,3 млрд. дол.). За 2012 р. за-
лізницями перевезено 457,5 млн. т вантажів, що на 
25% менше звіту 2011 р. Такий же відсоток падіння 
вантажообігу, який становив 237,7 млрд. тонно-км. 
Обсяг транзитних перевезень у 2012 р. зменшився 
проти звіту 2011 р. на 17,8% і склав 41,9 млн. тонн. 
Тенденція падіння вантажних перевезень спостері-
гається і в 2013 р. та 2014 р. Так за січень (звіт –  
17,0 млрд. тонно-км.), до січня минулого року, па-
діння вантажообігу становить 8,3%, а транзиту – 
17,4%. Крім того в галузі зберігається технологічна 
відсталість. 

Державна цільова програма реформування заліз-
ничного транспорту [2] передбачає створення нової 
організаційно-правової та економічної моделі управ-
ління залізничним транспортом, розвиток конку-

рентного середовища на ринку залізничних послуг, 
підвищення ефективності його функціонування, за-
доволення потреб національної економіки і населен-
ня в перевезеннях, покращенні його якості та змен-
шення розміру транспортної складової у вартості 
товарів та послуг.

Для розв’язання проблеми передбачається утво-
рення акціонерного товариства загального корис-
тування як національного перевізника вантажів та 
пасажирів на ринку транспортних послуг (далі –  
Товариство), у володінні якого перебуватимуть 
об’єкти інфраструктури залізничного транспорту за-
гального користування. Слід звернути увагу на те, 
що структурна перебудова такого масштабу в держа-
ві проводиться вперше. 

Галузь залізничного транспорту загального ко-
ристування – це залізниці та державні підприємства, 
заклади охорони здоров’я, навчальні заклади, що на-
лежать до сфери управління Укрзалізниці, забезпе-
чують формування та реалізацію державної політики 
у сфері транспорту, підлягає реструктуризації. Саме 
на їх основі утворюється публічне акціонерне това-
риство, сто відсотків якого закріпляється у держав-
ній власності [1].

До статутного капіталу товариства вносяться:
• Майно залізничного транспорту загального ко-

ристування;
• 100% акцій акціонерних товариств, що прово-

дять ремонт тягового рухомого складу та виготовля-
ють залізобетонні конструкції і шпали;

• Акції (частки, паї), що належать державі у ста-
тутному (складеному) капіталі господарських това-
риств, утворених за участю підприємств залізнично-
го транспорту;

• Право постійного користування земельними ді-
лянками, наданими для розміщення підприємств за-
лізничного транспорту;

• Право господарського відання магістральними 
залізничними лініями загального користування та 
розміщеними на них технологічними спорудами, пе-
редавальними пристроями, що безпосередньо вико-
ристовуються для забезпечення процесу перевезень, 
а саме: залізничні станції та колії загального корис-
тування, тягові підстанції, контактна мережа та інші 
пристрої технологічного електропостачання, системи 
сигналізації, централізації, блокування та управлін-
ня рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпо-
середньо для виконання аварійно-відновлювальних 
робіт [1].

Термінологічно слід розділити державні підпри-
ємства і акціонерні товариства з участю держави. 
Державні підприємства – це організаційно-правова 
форма юридичної особи, яка відсутня в праві закор-
донних держав. Державні підприємства не є власни-
ками свого майна, а володіють державним майном, 
яке належить їм на права господарського відання. 
У даній статті такі підприємства розглядатись не 
будуть. Акціонерне товариство, на відміну від дер-
жавних підприємств володіє своїм майном на правах 
власності. Їм не потрібен дозвіл держави на розпо-
рядження тим чи іншим майном. Держава, яка при-
ймає участь в акціонерному товаристві, виступає як 
акціонер і має ті ж права, що і всі акціонери. Слід 
враховувати особливий статус акціонерного товари-
ства, яке планується утворити, коли держава володіє 
акціонерним капіталом опосередковано (через контр-
оль над товариством, володіючи 100% акцій). Крім 
того, Законом передбачені обмеження щодо розпоря-
дження майном товариства. Так державною власніс-
тю є магістральні залізничні лінії загального корис-
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тування та розміщенні на них технологічні споруди, 
передавальні пристрої, що безпосередньо використо-
вуються для забезпечення процесу перевезень та за-
кріпляються за Товариством на праві господарського 
віддання. Крім того Товариство не може відчужува-
ти, передавати в користування, оренду, лізинг, та 
інше зазначене вище майно. Порядок списання, від-
чуження, передачі в користування вище вказаного 
майна, визначається Кабінетом Міністрів України 
[ст. 1, п. 10 1, 2, 3, 4]. Ці особливості вимагають 
розробки методологічного забезпечення формування 
статутного капіталу галузі. Насправді, формально 
такі підприємства не відносяться до українських ак-
ціонерних товариств з державним управлінням.

Підприємства, в яких, держава має свою долю – 
100% акцій, представляють, на думку державного 
керівництва, стратегічну значимість для української 
держави – як у плані обороноздатності, так і у пла-
ні державного контролю над важливими елементами 
інфраструктури. В тому числі держава зберігає свій 
контроль над природними монополіями. 

Стаття 9 Закону передбачає що «…зведені пере-
давальний акт та акт оцінки складаються на осно-
ві узагальнених даних передавальних актів оцінки, 
складених стосовно цілісно майнового комплексу 
(далі – ЦМК) кожного підприємства залізничного 
транспорту» [1].

Таким чином, в цілому по галузі та, практично, 
по кожному підприємству залізничного транспорту 
загального користування, залізницям та державним 
підприємствам, установам та організаціям, що нале-
жать до сфери управління Укрзалізниці, буде сфор-
мована комісія з утворення Товариства під керівни-
цтвом якої будуть розроблятись передавальні акти, 
а також проект статуту товариства. Зведені переда-
вальний акт та акт оцінки складаються на основі 
узагальнення даних передавальних актів та оцінки, 
складених стосовно ЦМК кожного підприємства за-
лізничного транспорту. Розмір статутного капіталу 
товариства визначається під час його утворення згід-
но із зведеним актом оцінки майна загального корис-
тування [1, ст. 2 п. 9].

З точки зору автора, законодавець має можли-
вість по кожному ЦМК чітко сформувати та зареє-
струвати акціонерні товариства, а до статуту ком-
панії вноситься 100% акцій кожного підприємства. 
У цьому варіанті кожне підприємство залишається 
юридичною особою, що важливо для діяльності га-
лузі. 

Нині в галузі залізничного транспорту України 
проводиться підготовка підприємств до великомасш-
табних структурних перетворень, які корінним чи-
ном міняють діючий механізм його функціонування, 
формують нову ідеологію роботи галузі, транспорт-
ний ринок і нові взаємовідносини між учасниками 
ринку. Особливість реструктуризації визначається 
не тільки в зміні форми власності, але й в зміні ар-
хітектури управління компанією. Побудова системи 
управління ГЗТУ в умовах реструктуризації вима-
гає адекватного підходу до утворення господарсько-
го комплексу – Публічного акціонерного товариства 
загального користування та цільової моделі ринку. 
На основі ПАТ автор пропонує створити Холдингову 
компанію.

Для процесу становлення холдингової системи, 
як основної організаційної форми управління в на-
шій державі з перехідною економікою, необхідні змі-
ни суспільних, економічних і організаційних відно-
шень. В даний час не тільки організація управління, 
а і старі традиційні методи господарської діяльності 

повинні змінюватись новими підходами які врахову-
ють вимоги ринка.

Концепція управління Холдинговою структурою, 
як соціально орієнтованою організацією, означає, що 
Холдинг функціонує в ринковому середовищі, са-
мостійно вирішує питання не тільки внутрішнього 
будівництва, але і формування всієї сукупності зо-
внішніх зв’язків: здійснення маркетингової страте-
гії досліджень, створення додаткових акціонерних 
товариств та інших логістичних систем, залучення 
сторонніх інвесторів, розширення співпраці з інозем-
ними партнерами і т. п. Соціально орієнтація такої 
організації визначається її роллю в забезпечені по-
треб як усього суспільства, так і власного персоналу.

Для ефективної підтримки цільової бізнес-моде-
лі Холдингу необхідне формування якісно нової ор-
ганізаційної системи доповненої не лише рядом но-
вих функцій, процедур і структур, які забезпечують 
управління діяльністю, відносинами з клієнтами, 
партнерами і органами влади, яка забезпечує більш 
високий рівень якості управління і синергетичного 
ефекту.

В організаційному плані передбачається концен-
трація вищого керівництва на задачах забезпечення 
досягнення довгострокових цілей, рішення страте-
гічних задач і виключення надмірної участі в управ-
лінні операційною діяльністю бізнес-одиниці.

Пропонується наступна організаційна модель 
Холдингу, яка складається із наступних об’єктів 
управління:

• Правління Холдингу;
• Корпоративний центр;
• Залізниці;
• Бізнес-блоки, які включають органи управлін-

ня ними;
• Бізнес-одиниці.
Для збереження управління на всіх рівнях, заліз-

ниці – юридичні особи, АТ, як філіали ПАТ увійдуть 
в Корпоративний центр і будуть реалізовувати части-
ну його функцій на регіональному рівні. 

Управління кожним таким об’єктом відрізняєть-
ся специфічним набором задач, реалізованих функ-
цій, компетенцій управлінського персоналу, інстру-
ментів процесів і технологій управління. 

Будівництво організаційної схеми Холдингу за-
безпечує дотримання принципу спеціалізації по 
об’єктам управління за рахунок формування у складі 
центрального апарату Корпоративного центра-блоку 
підрозділів, орієнтованих на управління Холдингом 
в цілому як набором бізнес-одиниць, і блока управ-
ління бізнесом залізничних перевезень – групи під-
розділів, які керують бізнес-одиницями, зв’язаними 
зі спільністю майнового комплексу і разом забезпе-
чують основну діяльність Холдингу.

Дослідження показують, що основним і єдиним 
джерелом додаткових інвестицій в галузь не можуть 
бути лише займи, реалізація майна і продаж акцій 
дочірніх компаній. Необхідні нові суб’єкти рин-
ка, які стануть самостійними центрами і одночасно 
джерелами інвестицій в розвиток і модернізацію за-
лізничного транспорту. Інвестиції досягнуть достат-
нього рівня, коли у інвесторів буде можливість здій-
снювати як вклади в цінні папери Холдингу, так і 
самостійно вести підприємницьку діяльність безпосе-
редньо на залізничному транспорті. Рішення цих та 
інших проблем неможливе без будівництва високо-
ефективної диверсифікованої холдингової структури 
залізниць України.

Реалізація цілей у сфері корпоративного будів-
ництва ПАТ передбачає поетапне перетворення його 
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до кінця третього етапу реформування в транспорту 
компанію, яка надає багатофункціональні види по-
слуг, – Холдинг. 

З одного боку ПАТ позиціонується в довготермі-
новий перспективі як ефективний власник інфра-
структури і забезпечує рівний доступ всіх суб’єктів 
господарювання до об’єктів інфраструктури, а з дру-
гої – основний власник бізнесу здійснюваного в ука-
заний період по наданню послуг з перевезення.

Перехід до даного цільового стану досягається 
шляхом відокремлення потенційно конкурентних 
видів діяльності в області спеціалізованих перевезень 
вантажів і пасажирів, а також сфери додаткових по-
слуг, які сприяють розвитку діяльності перевезень, 
ремонту рухомого складу і виробництву запасних 
частин, ремонту колійної техніки, будівельних та 
проектних робіт, суспільному харчуванню, експеди-
торським, спеціалізованим та іншим послугам.

Досягнення цілей корпоративного будівництва 
Холдингу здійснюється шляхом рішення наступних 
основних задач:

• здійснення на основі аналізу і оцінки необхід-
ності, доцільності і можливості організаційно-струк-
турних перетворень, в тому числі по видам діяльності;

• здійснення заходів по структурному відокрем-
ленню конкурентних видів діяльності і створенню на 
їх основі відокремлених залежних акціонерних това-
риств (далі ВЗАТ) ПАТ «Українські залізниці» шля-
хом відчуження;

• створення ВЗАТ ПАТ, здатних ефективно осво-
ювати та розвивати нові сегменти ринку послуг на 
залізничному транспорті;

• розвиток нового сегменту ринку послуг на за-
лізничному транспорті; 

• вдосконалення організаційної структури і сис-
теми управління ПАТ «УЗ» відповідно до принципів 
корпоративного управління і переходом до управлін-
ня за видами діяльності, оптимізації управлінських 
витрат; 

• підвищення якості менеджменту ПАТ «УЗ» і на-
вчання персоналу для роботи в умовах корпоративно-
го розвитку Компанії та освоєння нових ринків; 

• розвиток системи корпоративного управління 
на основі впровадження нових технологій управлін-
ня з використанням автоматизованих систем і сучас-
них інформаційних технологій. 

Найважливішою тенденцією розвитку корпора-
тивних відносин являються становлення Холдингу 
і комплексне вдосконалення практики регулювання 
внутрішньо холдингових відносин. 

Основним принципом становлення Холдингу має 
стати посилення акціонерного контролю Головною 
компанією над іншими учасниками корпорації з ме-
тою виключення прийняття дочірніми компаніями 
господарських рішень, які суперечать стратегії і так-
тиці ПАТ «УЗ».

При цьому слід враховувати ступінь фактичної 
контрольованості ВЗАГ з боку ПАТ «УЗ», а саме: 

• наявність абсолютного стовідсоткового акціо-
нерного контролю діяльності дочірнього товариства; 

• володіння більше 75% акцій, що означає по-
вний контроль за наявності інших власників (пакет 
гарантує можливість зміни Статуту, ліквідацію і ре-
організацію товариства); 

• володіння більше 60% акцій, що відповідає за-
гальноприйнятому розумінню контрольного пакета, 
гарантує контроль за кадровими призначеннями, 
можливість здійснення особливо великих угод; 

• володіння «блокуючим» пакетом (більше 25% 
акцій), що дозволяє Головній компанії реально пере-
шкоджати прийняттю дочірнім товариством рішень, 
які не відповідають загально корпоративним інтер-
есам; 

• володіння більше 20% акцій, при якому това-
риство визначається за законодавством як залежне. 

Визначення подібного роду градацій контролю 
для кожного учасника Холдингу дозволить Головній 
компанії здійснювати цілеспрямоване планування і 

ПАТ «Українські залізниці» - головне товариство, 
100% акцій якого закріплені в державній 
власності на базі Державної адміністрації 
залізничного транспорту України, а також 

підприємств, установ та організацій залізничного 
транспорту загального користування, які 
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Рис. 1. Організаційна структура управління холдингу ПАТ «Українські залізниці» 
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реалізацію заходів щодо вдосконалення внутрішньо 
холдингових відносин. Одночасно необхідно широко 
використовувати відому в світовій практиці формулу 
«децентралізації операцій при централізації контр-
олю» стосовно до структури органів управління акці-
онерних товариств. 

Виробничо-технологічна та фінансово-економіч-
на взаємодія між ПАТ «УЗ» та його дочірніми і за-
лежними товариствами, які здійснюють окремі види 
діяльності, буде будуватися з урахуванням спільних 
програм, планів дій та технічних (технологічних) ре-
гламентів, а також ефективної цінової політики та 
єдиної політики конкурсного відбору підрядників і 
постачальників товарів, робіт і послуг. 

Цільовий стан ПАТ «УЗ» – це ефективний ди-
версифікований змішаний Холдинг, конкуренто-
спроможний на світовому транспортному ринку, що 
забезпечує утримання і розвиток залізничної інфра-
структури, яка належить основному акціонерному 
товариству Холдингу, і раціональне управління до-
чірніми компаніями, які здійснюють діяльність у 
сфері перевезень, логістики, ремонту технічних засо-
бів та інших видів діяльності. 

На рисинку 1 схематично представлена планетар-
на модель Холдингу «Українські залізниці». 

Основою Холдингу, є Головна компанія ПАТ «УЗ» 
що здійснюватиме такі основні види діяльності: 

• надання послуг інфраструктури, утримання та 
ремонт інфраструктури; 

• надання послуг локомотивної тяги, утримання і 
експлуатація локомотивів; 

• технічне обслуговування та деповський ремонт 
локомотивного парку; 

• технічне обслуговування вантажних і пасажир-
ських вагонів на шляху прямування. 

Решта видів діяльності будуть повністю або част-
ково виведені з Головної компанії і будуть здійсню-
ватися дочірніми і залежними товариствами ПАТ 
«УЗ». Управління дочірніми і залежними товари-
ствами забезпечуватиметься корпоративними мето-
дами, включаючи управління пакетами акцій. Го-
ловна компанія на основі договорів з дочірніми і 
залежними товариствами, які увійдуть до Холдин-
гу «Українські залізниці», буде грати роль керуючої 
компанії в інтересах усього Холдингу. 

Система взаємодії з дочірніми і залежними това-
риствами ПАТ «УЗ» в рамках Холдингу буде здій-
снюватися за двома основними напрямами.

1. Основою Холдингу повинна стати Головна ком-
панія ПАТ «Укрзалізниця», яка провадить єдину по-
літику в рамках холдингу на основі договорів з до-
чірніми і залежними товариствами, що входять до 
складу Холдингу «Українські залізниці», здійснює 
роль керуючої компанії в інтересах всієї Холдингової 
структури. 

2. Друга генеральна функція Головної компанії 
пов’язана з ефективним управлінням активами до-
чірніх і залежних товариств. 

У результаті здійснення заходів третього етапу ре-
формування буде забезпечена реалізація стратегічної 
задачі з підвищення конкурентоспроможності і ка-
піталізації Холдингу, ефективного виведення акцій 
вантажних компаній на світовий фондовий ринок, 
продажу частини акцій підприємств, що здійснюють 
ремонтні та інші види діяльності, формування таким 
чином додаткових джерел інвестицій для розвитку 
державної залізничної інфраструктури.

Організаційний розвиток Холдингу спрямовано на 
забезпечення ефективного управління господарським 
комплексом з урахуванням змін у складі активів і ви-

дів бізнесу, корпоративній структурі і в зовнішньому 
середовищі, які відбулися і відбуваються, насамперед, 
у зв’язку з реалізацією Програми структурної рефор-
ми на залізничному транспорті та у зв’язку із змінами 
моделі ринку залізничних транспортних послуг. 

Створюваний Холдинг «Українські залізниці» – 
один з основних системоутворюючих елементів укра-
їнської економіки і транспортної системи країни, 
здійснює більше 40% вантажообігу і понад 35% па-
сажирообігу транспорту загального користування в 
Україні. 

Формування Холдингу здійснюється шляхом 
створення на базі майна окремих виробничих підроз-
ділів ПАТ «УЗ», дочірніх товариств відповідно до по-
ложень Програми структурної реформи на залізнич-
ному транспорті.

У цільовому стані Холдинг представлятиме собою: 
• найбільшу в Україні транспортну бізнес-систе-

му, яка забезпечить зростання її вартості на осно-
ві ефективного та якісного задоволення зростаючих 
потреб національної економіки і населення в тран-
спортних послугах; 

• єдину корпоративну структуру, в складі якої 
ПАТ «УЗ» буде безпосередньо вести господарську 
діяльність в ключових видах бізнесу і виконувати 
функції корпоративного центру для дочірніх і залеж-
них товариств; 

• структурований за видами бізнесу Холдинг з 
високим рівнем корпоративного управління та кон-
солідованої стратегією; 

• власника інфраструктури залізничного тран-
спорту загального користування, що надає тран-
спортні та супутні послуги на недискримінаційній 
основі; 

• інтегрованого з інфраструктурою вантажного 
загальномережевого перевізника, зберігає і зміцнює 
конкурентоспроможність в різних сегментах тран-
спортного ринку; 

• ефективного оператора універсального та спеці-
алізованого рухомого складу; 

• найбільшого національного пасажирського пе-
ревізника, який забезпечує транспортний рух насе-
лення; 

• постачальника широкого асортименту послуг, 
включаючи технічне обслуговування та ремонт рухо-
мого складу; 

• одного з найбільших учасників ринків логісти-
ки, що розвиваються, сервісного обслуговування па-
сажирів та інших послуг; 

• соціально-відповідальну бізнес-систему, що за-
безпечує у своїй діяльності баланс корпоративних, 
державних і суспільних інтересів. 

Філософія діяльності Холдингу полягає в забез-
печені відповідності власних цілей довготривалим 
національним інтересам, що зумовлює поєднання ін-
тересів держави, споживачів транспортних послуг та 
корпоративних інтересів ПАТ «УЗ».

Місія Холдингу полягає в ефективному розвитку 
конкурентності на українському і світовому ринках 
транспортного бізнесу з урахуванням відповідальнос-
ті національного перевізника та власника залізнич-
ної інфраструктури.

Документами, що визначають напрямки страте-
гічного розвитку залізничного транспорту та Холдин-
гу на довгострокову перспективу, є Стратегія розви-
тку залізничного транспорту в Україні до 2020 року і 
пов’язана з нею Транспортна стратегія України. 

Стратегічні цілі Холдингу характеризуються ду-
алізмом, що передбачає баланс між спеціальними 
вимогами держави по забезпеченню перевезень за-
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лізничним транспортом, використання та розвиток 
залізничної інфраструктури і зростання вартості дер-
жавних активів. Основними інструментами забезпе-
чення даного балансу є формування механізмів дер-
жавного замовлення соціально значущих послуг за 
регульованими тарифами та державної підтримки 
пріоритетних проектів розвитку інфраструктури за-
гального користування.

Головна мета Стратегії – визначення цільових по-
казників та ключових напрямків розвитку Холдин-
гу відповідно до місії на довгострокову перспективу, 
визначення засобів і методів досягнення поставлених 
цілей.

Нині, у процесі триваючого реформування заліз-
ничного транспорту в ПАТ йде процес вибудовуван-
ня вертикальних дирекцій і відпрацювання взаємодії 
між різними ланками управління в нових умовах, 
тим самим змінюючи колишні зв’язки підрозділів на 
всіх рівнях. 

Це викликано тим, що залізниця, працюючи в 
ринковому середовищі, повинна бути до нього аб-
солютно адекватно адаптована. Колишня структура 
залізничного транспорту була органічною частиною 
соціалістичної економіки, але для успішної роботи в 
ринку ця система потребує цілого ряду принципових 
перетворень. Вони стосуються перш за все: 

• форм власності; 
• інвестиційних інструментів; 
• принципів економічного обліку; 
• виробничих стимулів; 
• способів керівництва кадрами і багато іншого. 
Відповідно, не можна обійтися і без змін самої 

структури управління, без організаційного виділен-
ня цілого ряду активів в новому порядку. Необхід-
но працювати відповідно до закону раціонального 
ведення бізнесу, чітко знати свої витрати і доходи 
по кожному виду діяльності, вміти гнучко реагува-
ти на попит, бути клієнтоорієнтованою компанією. 
При цьому не можна нічого перекреслювати з того, 
що було раціонального, універсального в колишніх 
методах роботи, а збагачувати теорію і практику за-
лізничної справи. 

Український залізничний транспорт завжди ґрун-
тувався на єдності вертикальної і горизонтальної 
структур управління. У той же час сьогодні всереди-
ні нього відбувається перегрупування правових, еко-
номічних та адміністративних відносин.

Поряд з цим, ще в 2006 році була затверджена 
Державна Концепція Державної програми реформу-
вання залізничного транспорту, схвалена Розпоря-
дженням КМУ від 27.12.2006 р. № 651-р [7], основні 
положення якої також залишаються актуальними і 
сьогодні. Для ефективного підтримки цільової бізнес-
моделі Холдингу необхідне формування якісно нової 
організаційної моделі, здатної забезпечити ефектив-
не управління господарським комплексом Холдингу 
як великої компанії, яка буде керувати залізничним 
транспортом України.

Система управління буде не тільки доповнена ря-
дом нових функцій, процедур та органів, що забезпе-
чить управління ефективністю діяльності і дозволить 
забезпечити в цілому більш високий рівень якості 
управління. В організаційному плані це передбачає 
концентрацію вищого керівництва на завданнях за-
безпечення досягнення довгострокових цілей і вирі-
шення стратегічних завдань, виключенням надлиш-
кової участі в управлінні операційною діяльністю 
бізнес-одиниць. У відповідності з поставленими за-
вданнями, принципами та підходами основними на-
прямами організаційного розвитку Холдингу будуть:

• формування сильної корпоративної вертикалі, 
що включає правління Холдингу під головуванням 
президента ПАТ «УЗ», дорадчі органи, апарат управ-
ління, залізниці. Ця вертикаль забезпечуватиме ре-
алізацію місії Холдингу, її довготривалу конкурен-
тоспроможність, безпеку руху шляхом розробки та 
реалізації єдиної корпоративної стратегії, проведен-
ня загальних корпоративних політик (технічної, ка-
дрової, соціальної, інформаційної тощо); 

• делегування залізницям і їх керівникам части-
ни функціональних завдань Корпоративного центру, 
з наділенням їх повноваженнями і відповідальністю 
за розробку, вдосконалення та контроль дотримання 
проектних принципів управління та процедур ефек-
тивної взаємодії між підрозділами Холдингу і ПАТ 
«УЗ» на територіальному і лінійному рівнях;

• поетапний перехід від територіально-функціо-
нальної організації до організації за видами діяль-
ності та бізнесу, з одночасною оптимізацією організа-
ційно-функціональної структури та територіального 
розміщення органів управління; 

• скорочення кількості рівнів управління і фор-
мування індивідуальної територіальної схеми розмі-
щення органів управління і виробничих потужностей, 
оптимізованої для кожного виду діяльності та бізнесу;

• впровадження у ПАТ «УЗ» і його ВЗАТ сучас-
них інструментів та найкращих практик управління, 
з урахуванням досвіду передових українських і зару-
біжних компаній;

• посилення кадрового потенціалу Холдингу.
Висновок. Щоб дати транспорту можливість пра-

цювати по-новому, мало створити дирекції і «дочки» –  
необхідно якомога швидше передивитися норматив-
ну базу, зробити її більш гнучкою, визначити прави-
ла гри на ринку транспортних послуг, одним словом, 
збудувати логістику. Існує необхідність ретельного 
обрахування та зважування кожного перетворення, 
для того щоб не втратити стійкість функціонування 
залізничного транспорту. 

При розробці нової структури управління ста-
виться задача створення оптимальної структури, яка 
дозволила б увібрати в себе накопичений раніше до-
свід, виключити недоробки старої системи, поліпши-
ти роботу залізниць, зробити її більш ефективною. 

Ключові зміни в системі управління наступні:
– формування корпоративного центра з організа-

ційно-управлінською структурою за сферами управ-
ління;

– формування блока управління бізнесом заліз-
ничних перевезень;

– формування на базі управління залізницями ре-
гіональних центрів корпоративного управління;

– формування вертикалі управління рухом;
– перехід на трирівневу схему управління забез-

печенням об’єктів інфраструктури;
– системне завершення виділення підприємств ре-

монтного комплексу;
– централізація функцій техніко-технологічного 

розвитку.
Досягнення мети реформування галузі залізнич-

ного транспорту планується здійснити за рахунок 
зміни моделі організації його господарського комп-
лексу.
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Стаття присвячена аналізу впливу боргової кризи на людський розвиток у країни в умовах активізації глобалізаційних про-
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позитивний вплив – необхідна умова оновлення і модернізації, а з іншого – негативний вплив – перешкода на шляху соціально-
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Статья посвящена анализу влияния долгового кризиса на человеческое развитие страны в условиях активизации 

глобализационных процессов и экономической нестабильности. Рассмотрены теоретические подходы к понятию «кризис», ду-
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intensification of globalization and economic instability. There are consider the theoretical approaches to the concept of «crisis», the 
duality of its influence: on one hand, positive influence is a necessary condition for the renewal and modernization, and, on the other, 
negative influence –obstacle to socio-economic development. There is proved the necessity of coordination of efforts of all countries to 
mitigate the negative effects of the «debt circle» and traffic on a growth path. 
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Постановка проблеми. В умовах поглиблення гло-
балізаційних процесів в країнах із розвиненою еконо-
мікою, та країнах із трансформаційною економікою, 
в тому числі і Україні, взаємна інтеграція посилю-
ється і набирає все більшої швидкості. Ці процеси 
стосуються всіх сфер економічної діяльності, в тому 
числі і ринків капіталів, де відбувається залучення 
фінансових ресурсів для забезпечення фінансування 
внутрішніх потреб держави. Серйозну небезпеку для 
стабільності світової та національної економіки ста-
новлять високий і постійно зростаючий рівень дер-
жавної заборгованості та бюджетних дефіцитів, не-
стійкість банківської системи, уповільнення темпів 
економічного зростання країн світу. 

У економіках більшості країн світу грошово-кре-
дитна, бюджетно-податкова, валютна та боргова по-
літики держави знаходяться у тісному взаємозв’язку 
через ринкові механізми та значною мірою визнача-
ються вартістю капіталу. Саме тому залежність на-
ціональних економік від зовнішніх запозичень все 

більше поглиблюється в процесі лібералізації та гло-
балізації фінансових ринків. Крім того, на сучасно-
му етапі зростає мобільність і масштабність світових 
потоків капіталу. Внаслідок цього порушується рів-
новага поточних платіжних балансів, поглиблюється 
нерівномірність економічного розвитку країн та ре-
гіонів, що негативно впливає на людський розвиток.

Актуальність теми зумовлена, насамперед, тим, 
що надмірне загострення боргових проблем з се-
редини ХХ ст. призвело до формування економіки 
державного боргу як самостійного напрямку еконо-
мічної науки. Цей напрямок ще не має достатнього 
дескриптивного дослідження, статистичного аналізу 
та визначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На су-
часному етапі зацікавленість у дослідженні проблем 
боргової кризи в країнах з перехідною економікою 
не викликає сумнівів. Її почали ґрунтовно дослі-
джувати такі вчені, як Б. Айхенгрін, Ч. Виплош, 
П. Де Грауве, Д. Гросс, Б. Камінецкі, П. Кругман, 
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М. Мендел, Рогоф Н. Рубіні, Г.-Б. Шеффер 
та інші [1-4], які розглядали боргову кризу 
як основне джерело економічних трудно-
щів та загрозу ефективному функціонуван-
ню світової фінансової системи. 

Більшість тверджень і висновків еконо-
містів ХХ ст. базувалися на економічних 
працях Дж. Кейнса, Д. Рікардо, А. Сміта, 
Ф. Фрідман [8-9], які значну увагу приді-
ляли питанням державного боргу та борго-
вої політики.

Такі вчені, як: В. Диван, К. Калонжи, 
С. Класен, Б. Локо, М. Млачила, Р. Налла-
ри [9-10] досліджували вплив боргової кри-
зи на добробут населення.

Серед українських науковців варто ви-
ділити таких, як: О. Барановський, З. Вар-
налій, Т. Вахненко, В. Геєць, Б. Кваснюк, 
В. Козюк, Ю. Кравченко, О. Мозговий, 
Т. Мусієць, Т. Оболенська, Ю. Уманців та ін. [10-14], 
які вивчали вплив боргової кризи на різні сфери еко-
номіки та соціально-економічний розвиток країни.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
аналізі впливу боргової кризи на людський розвиток 
на сучасному етапі розвитку економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ні економічні реалії переконливо доводять, що еконо-
міки країн незалежно від рівня їх розвитку у тій чи 
іншій мірі є уразливими внаслідок впливу кризових 
явищ, які з одного боку можуть виступати джерелом 
оновлення, а з іншого, негативно впливати на соці-
ально-економічний розвиток країни та її конкурен-
тоспроможність. Для визначення впливу кризових 
явищ на економіку, на нашу думку, доцільно роз-
глянути деякі теоретичні точки зору щодо тракту-
вання «кризи». Термін «криза» походить від грець-
кого слова «krisis», що означає рішення з якогось 
питання чи в сумнівній ситуації; також може озна-
чати переломний момент. Кризою в науковій літе-
ратурі називають глибокий розлад, різкий перелом, 
період загострення суперечностей у процесі розви-
тку будь-якої сфери діяльності людини [15, c. 346]. 
У багатьох економічно розвинутих країн кризу роз-
глядають як об’єктивно нормальне, навіть позитивне 
явище, завдяки якому відбувається природний відбір 
у конкурентному середовищі. Деякі науковці вважа-
ють, що це поняття стосується лише процесів макро-
економічного розвитку, інші – поєднують зі станом 
підприємства, дехто з економістів пов’язує кризу з 
поняттям «ризик» тощо. Світовий досвід свідчить, 
що криза – це циклічний природний стан економіч-
ної організації будь-якого рівня.

Отже, поняття «криза» асоціюється з такими ка-
тегоріями, як протиріччя, втрата, небезпека, загро-
за, критичний період, завершення або перелом під 
час будь-якого процесу тощо. Деякі науковці розу-
міють кризу як незапланований і небажаний про-
цес, який може істотно завадити подальшому розви-
тку економіки, інші ж не ототожнюють це поняття 
з негативними тенденціями, а навпаки, пов’язують 
із процесами оздоровлення та новими радикаль-
ними рішеннями. Підтвердженням цього є слова 
А. Ейнштейна, який вважав, що криза може стати 
справжнім благословенням для будь-якої людини і 
будь-якої країни, оскільки всі кризи ведуть до про-
гресу [16]. 

Сучасне визначення поняття криза представлене 
у словнику Вебстера, який трактує її як «поворотний 
момент до кращого або гіршого», як період діяльнос-

Рис. 1. Фази (стадії) кризи

ФАЗИ КРИЗИ

Зародження кризи

Розвиток кризи

Пік кризи

характеризується незначним відхиленням окремих показників 
від запланованих, нормативних, середньогалузевих

характеризується відхиленням більшості показників від 
запланованих, нормативних, середньогалузевих

характеризується розбалансованість грошових потоків,
відхиленням усіх показників від запланованих, нормативних,

середньогалузевих

ті, що вимагає адекватного рішення [17, c. 85]. Слід 
зазначити, що криза, як економічне явище має свої 
фази (рис. 1) [17, c. 90].

На нашу думку, необхідним є дослідження кризи 
через фази (стадії), оскільки це дозволяє упередити 
негативні наслідки її впливу на соціально-економіч-
ний розвиток країни або підсилити позитивні тенден-
ції. На основі такого аналізу повинна формуватися 
виважена економічна політика держави, яка дозво-
лить не боротися із негативними наслідками кризи, 
а спрогнозувати можливість їх появи і упередження.

Як зазначалося нами вище, боргова криза та рі-
вень розвитку країни мають тісний зв’язок, оскільки 
рівень заборгованості країни визначає її можливос-
ті щодо соціально-економічного розвитку, ефектив-
ність якого в сучасних умовах можна забезпечити 
лише через впровадження нових сучасних методів 
управління та контролю за зовнішньою та внутріш-
ньою заборгованістю в країні. Як правило, для оцін-
ки соціально економічні наслідків боргової кризи 
використовують кількісні індикатори, які розрахову-
ються на основі статистичної інформації. Серед них 
найбільш розповсюдженими є: індикатори боргової 
безпеки, тобто критерії, що визначають боргове на-
вантаження держави і граничні її межі [18, c. 16]. 
Для аналізу зовнішнього боргу також прийнято ви-
користовувати основні макроекономічні індикатори, 
такі як ВВП, експорт та цілий ряд інших показни-
ків. Основним показником, який характеризує бор-
гову безпеку держави є відношення зовнішнього бор-
гу до ВВП. За Маастріхським критеріям, зовнішній 
борг може складати не більше 60% від ВВП, тобто 
це критичне значення. Перевищення цього критерію 
стає не просто деструктивним, а навіть небезпечним 
для економічного розвитку країни в цілому країни та 
соціального розвитку її населення, зокрема. Але, на 
противагу цьому критерію, багато вчених на основі 
емпіричних досліджень питання встановлюють межу 
безпеки значно нижче Маастрихтського критерію. 
Такі науковці, як К. Патилльо, Р. Поирсон і Л. Річчі 
визначили, що негативний вплив зовнішнього боргу 
виникає на його рівні 35-40% від ВВП [9]. А. Рейн-
хард, К. Рогоф і М. Севастьяно визначили, що ризик 
боргової кризи виникає вже при 15% від ВВП [3].

В Україні практично всі показники суттєво пере-
вищують допустимі значення. На рисунку 2 можна 
побачити значення динаміки ВВП і валового зовніш-
нього боргу України за останні п’ять років.

Рисунок 1 наглядно демонструє, що в Україні 
відношення держборгу до ВВП становить близько 
77%, що перевищує допустимі критерії. Крім того, 
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Р. Наллари і К. Калонжи [9] – виявили 
два джерела впливу зовнішнього боргу на 
добробут населення: перший – так звана 
концепція інвестування в людину – коли 
збільшення боргу тягне за собою збільшен-
ня витрат на соціальний сектор, і другий, 
коли відбувається навпаки, і скорочення 
подальших запозичень призводить до зни-
ження витрат на соціальну сферу. Вони 
розрахували, що при 20%-му збільшен-
ні коштів на обслуговування боргу на 1% 
зменшується очікувана тривалість життя 
при народженні і виникає позитивна ко-
реляція між рівнем смертності та показ-
ником боргова завантаження [18, c. 19-
20]. У зв’язку із цим, щоб оцінити вплив 
боргової кризи на окрему країну та рівень 
життя населення, на нашу думку, доціль-
но розглянути взаємозв’язок боргових 
зобов’язань країни та індексу людського 

розвитку (ІЛР), який визначає рівень розвитку сус-
пільства в цілому та кожної людини зокрема. Тоб-
то цей показник вказує на потенційні та реальні 
можливості щодо всебічного розвитку особистості 
в окремій країні. Розглянемо взаємозв’язок обсягу 
боргових зобов’язань та ІЛР деяких країн світу та 
України (табл. 1). Статистичні дані таблиці 1 під-
тверджують існування зв’язку між рівнем заборго-
ваності країни та рівнем людського розвитку.

При цьому цей зв’язок має подвійний характер: з 
одного боку, високорозвинені країни, які мають зна-
чний рівень людського розвитку, є найменш уразли-
вими до рівня зовнішньої заборгованості; а з іншого 
– чим вище рівень заборгованості, тим менше мож-
ливостей має країна для забезпечення необхідного 
рівня людського розвитку. До того ж, як правило, 
борг «лягає на плечі» пересічних громадян, і вна-
слідок цього рівень людського розвитку ще більше 
знижується.

Таким чином, боргова криза з цієї точки зору ві-
дображає здатність/нездатність держави відповідати 
за своїми зобов’язаннями. В умовах постійного де-
фіциту коштів бюджету для покриття видатків на 
соціальне забезпечення населення, призводить до 
скорочення інвестування позикових коштів у розви-
ток економіки господарства. Отримані в борг гроші 
«проїдаються», а не спрямовуються на розвиток і мо-
дернізацію. В результаті виникає «коло»: відсутність 
коштів для повернення боргів змушує вдаватися до 
нових запозичень. 

Незважаючи на негативний вплив зовнішньої за-
боргованості, існує точка зору що зовнішній борг є 
чинником економічного зростання. Однак таким він 
є тільки в умовах його інвестиційної спрямованості. 
В іншому випадку борг є потужним генератором ри-
зиків для фінансової системи країни і, відповідно, 
загрозою для соціально-економічного розвитку. 

Тому на сучасному етапі розвитку економіки ви-
никає необхідність подолання боргової кризи як для 
всіх більшості країн світу, так і для України. Мож-
на виділити основні чинники, які визначають успіш-
ність протистояння борговій кризі (табл. 2).

У таблиці 2 ці чинники було згруповано наступ-
ним чином: політичні, економічні, інституційні. 
Серед економічних найголовнішими є управління 
зовнішнім боргом залежно від особливостей націо-
нальної економіки; відкритість країни, яка визначає 
більш тісні зовнішньоекономічні зв’язки для залу-
чення інвестицій; вільна конкуренція, що забезпечує 
доступ до високоякісної продукції.

Рис. 2. Показники ВВП та державного боргу України,  
2009-2014 рр.

Джерело: побудовано автором на основі даних [19] 

Таблиця 1 
Взаємозв’язок зовнішнього боргу  

та людського розвитку країни

Країна

Зовнішній 
борг, % до 

ВВП, 2013 р.
(**)

ІЛР, 
2013 р. 

(*)

Рейтинг 
за ІЛР, 

2013 р. (*)

Австрія 224,9 0,895 18

Бельгія 33,8 0,897 17

Великобританія 25,1 0,875 26

Угорщина 86,6 0,831 37

Німеччина 177,2 0,920 5

Греція 213,8 0,860 29

Данія 277,7 0,901 15

Ірландія 113,7 0,916 7

Іспанія 164,0 0,885 23

Італія 144,3 0,881 25

Латвія 102,6 0,818 41

Литва 43,8 0,814 44

Люксембург 68,8 0,875 26

Нідерланди 36,0 0,921 4

Польща 44,9 0,821 39

Румунія 46,5 0,786 56

Словенія 95,4 0,892 21

Франція 236,3 0,893 20

Чехія 36,0 0,873 28

Швеція 263,8 0,916 8

Естонія 89,3 0,846 33

Україна 77,3 0,740 78

Складено автором за даними: * [20]; ** [21] 

розмір зовнішнього боргу в розрахунку на одного 
душу населення постійно зростає. Більш того, за 
розрахунковими даними в Україні на початок 2012 
року державний борг на душу населення стано-
вив 2763 дол. США, за критичного значення 200 
доларів на людину. Посилення боргового наванта-
ження на населення країни негативно впливає на 
людський розвиток, а саме: на тривалість життя, 
якість на рівень життя. Доказом цього є досліджен-
ня таких вчених, як: С. Класен і В. Диван [8], які 
виявили вплив зовнішньої заборгованості на рівень 
добробуту населення, а саме: на рівень і глибину 
бідності, очікувану тривалість життя при народжен-
ні і дитячу смертність. Вчені довели, що високий рі-
вень заборгованості може опосередковано впливати 
на зниження бідності через інвестиції і економічний 
підйом. Інша група вчених – Б. Локо, М. Млачила, 
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Таблиця 2 
Чинники, які визначають успішність

протистояння борговій кризі

Політичні Економічні Інституційні

політична 
стабільність

управління 
зовнішнім боргом менталітет

правове 
регулювання

відкритість 
країни

чесність та талант 
лідерів

політична 
консолідованість

вільна 
конкуренція релігійні традиції

політична 
виваженість

ринкові 
механізми

ціннісні 
орієнтири

політичний 
компроміс

приваблення 
інвестицій

культурні 
цінності

Джерело: складено автором

Безумовно, головним політичним фактором є 
політична стабільність. Слід підкреслити, що важ-
ливим на сучасному етапі є інституційні чинники: 
менталітет, чесність та талант лідерів, релігійні 
традиції, ціннісні орієнтири, культурні цінності, 
які впливають на вибір методів подолання боргової 
кризи.

Висновки з проведеного дослідження. Досліджен-
ня боргової кризи показало, що відсутня єдність се-
ред науковців щодо її впливу на різні аспекти «жит-
тєдіяльності» країни. З одного боку, боргова криза є 
джерелом економічних труднощів та загрозою ефек-
тивному функціонуванню економіки, а з іншого – 
стимулює винахідливість, призводить до відкрит-
тів і вироблення нових стратегій, тобто до прогресу. 
Емпіричні дослідження показали, що для України 
виконується перший сценарій, наслідками якого є: 
зниження рівня добробуту населення, бідність, зни-
ження очікуваної тривалості життя при народженні, 
високий рівень дитячої смертності. 

Слід зазначити, що проблема боргової кризи є не 
тільки проблемою нашої країни, тому для її вирі-
шення необхідною є координація зусиль усіх провід-
них країн світу з метою пришвидшення переходу до 
нової системи світоустрою та зменшення втрат спри-
чинених надмірним рівнем боргових зобов’язань. 
При цьому важливе значення має формування вива-
женої політики держави щодо регулювання зовніш-
ніх запозичень та пом’якшення негативних наслід-
ків «боргового кола».

Таким чином, сучасні економічні реалії перекон-
ливо довели, що нова політика України щодо зовніш-
ньої заборгованості має формуватися з урахуванням 
не тільки реалій трансформаційного процесу і осо-
бливостей ринкової економіки, а, передусім, виходя-
чи з принципів соціально-економічного розвитку в 
країні, його цілей і критеріїв оцінки.
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которые рассматриваются с точки зрения ориентации на клиента. Определено, что является приоритетным для каждого подхо-
да. Выполнен сравнительный анализ моделей управления впечатлениями клиентов.
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Петриченко П.А. СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВРАЖЕННЯМИ КЛІЄНТІВ 
Стаття присвячена проблемам створення ефективних моделей управління враженнями клієнтів як ключових факторів, які 

сприяють розвитку бізнесу в сфері, насамперед, послуг. Наводиться еволюція маркетингових підходів, які розглядаються з точки 
зору орієнтації на клієнта. Визначено, що є пріоритетним для кожного підходу. Виконано порівняльний аналіз моделей управлін-
ня враженнями клієнтів. 
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Petrychenko P.A. CONTEMPORARY MODELS OF CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
Article is devoted to the creation of effective management models impressions customers as the key factors that contribute to the 

development of business in the area, especially services. We present the evolution of marketing approaches, which considered from 
the perspective of customer orientation. Determined that a priority for each approach. A comparative analysis of management models 
impressions customers.

Keywords: models, customers, experience, management, marketing approaches.

Постановка проблемы. Cогласно многочисленным 
исследованиям основным препятствием для достиже-
ния бизнес-результатов большинства туристических 
компаний является отсутствие эффективных моде-
лей управления впечатлениями клиентов. Комфорт-
ное взаимодействие с туристическими компаниями 
формирует у клиентов позитивное поведение, т. е. 
желание оставаться лояльным, продолжать покупать 
ее товары и услуги и рекомендовать ее знакомым. 
Путешественники все чаще становится сторонником 
слогана: «Мир делится на туристов и тех, кто на них 
работает». Эффективные руководители используют 
современные технологии для улучшения впечатле-
ний клиентов и считают их ключевыми факторами, 
которые способствуют развитию бизнеса. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
В настоящее время появляется все больше работ уче-
ных и специалистов, изучающих проблемы менед-
жмента впечатлений предприятий сферы услуг, уде-
ляют внимание повышению ценности услуг и товаров 
для клиента. Среди них следует отметить разработки 
Л. Гански [1], Ф. Котлера [2], К. Прахалада, В. Рамас-
вами [3-4], К. Вроцоса, Д. Роджерса, Б. Шмідта [5], 
Л. Хансейкер [6] и других. Так, Л. Гански считает, 
что любая коммерческая деятельность построена на 
платформе совместной деятельности. К. Прахалад и 
В. Рамасвами изучали подходы к формированию си-
туации, в которой получают опыт, позволяющей фир-
ме предоставлять миллионам клиентов на выбор мно-
жество различных видов впечатлений от совместного 
создания ценности. К. Вроцос, Б. Шмідт предложили 
целостный маркетинговый подход: от функциональ-
ных особенностей и достоинств товара – к дифферен-
циации бренда. Ф. Котлер развивает идею использова-
ния компаниями концепцию впечатлений клиентов.

Постановка задачи. Цель статьи заключается в 
выявлении новой маркетинговой парадигмы – управ-
ления впечатлениями клиентов, систематизации ос-
новных маркетинговых подходов и моделей управле-
ния впечатлениями.

Изложение основного материала исследования. 
В 1990-х годах прошлого столетия руководители 
многих туристических компаний осознали, насколь-
ко важно для них сместить акценты и внимание с 
продажи продуктов и услуг на клиентов и рынок. 
Такую маркетинговую концепцию четко сформули-
ровал Филипп Котлер: «Ключом к достижению ор-
ганизационных целей является установление потреб-
ностей и желаний целевых рынков и предоставление 
им желаемого эффективнее, чем это делают конку-
ренты» [2].

Можно выделить следующие современные марке-
тинговые подходы [7-8]:

1. Подход, связанный с формированием лояльно-
сти клиентов.

2. Подход к дифференциации товаров и услуг.
3. Подход, связанный с управлением впечатлени-

ями клиента.
Первый из подходов, декларирующий ориентацию 

на клиента, называется «удовлетворенность клиен-
та» (Customer Satisfaction), которая способствует по-
явлению лояльности. Цель такого подхода – достичь 
такого результата, чтобы покупатель или клиент 
ушел из гостиницы, ресторана, фирмы и т.д. полно-
стью удовлетворенным. Для достижения этой цели 
характеристики продукта или качество услуг долж-
ны соответствовать ожиданиям клиента, т.е. приори-
тетным оказывается продукт, услуга, а не клиент. 
Однако совершено не учитывается то, как чувствует 
себя покупатель, используя приобретенный продукт, 
какие ассоциации или эмоции вызывают у него по-
купка или предлагаемый сервис. При таком подхо-
де модель удовлетворенности клиента сосредоточена, 
прежде всего, на функциональности продукции, а не 
на переживаниях покупателя.

Подход к дифференциации использует маркетинго-
вую идею под названием CRM (Customer Relationship 
Management) – управление отношениями с клиентами, 
также показывающую свою направленность на клиен-
та. Суть подхода состоит в том в том, что CRM сосре-
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доточивается на информации о последовательности со-
вершения покупок, которая важна для туристического 
предприятия и помогает сформировать модель поведе-
ния покупателя. Этот подход в основном сконцентри-
рован на функциональных потребностях клиента. При 
таком подходе производится проста регистрация дан-
ных, а приоритетным являются потребности клиента.

Новый подход декларирует серьезное отноше-
ние к клиенту, учитывает не только функциональ-
ность продукта, но и все то, что добавляет ценность 
во время принятия решения клиентом, процесса со-
вершения покупки и непосредственно использования 
приобретенного продукта или услугу. Этот подход 
называется «управление впечатлениями клиента» – 
CEM (Customer experience management). Приоритет-
ным для данного подхода являются мнения и впе-
чатления клиентов. Потребительский краудсорсинг 
и сотворчество (co-creation) – это тенденции послед-
него времени и основа нового подхода [4].

Теоретически концепцию управления впечат-
лениями клиента (CEM – Customer Experience 
Management или CX – Customer Experience) обосно-
вали К. Прахалад и В. Рамасвами [3-4]. Они изучили 
подходы к формированию ситуации, в которой полу-
чают опыт, способы создания структуры, позволяю-
щей фирме предоставлять клиентов на выбор мно-
жество различных видов впечатлений от совместного 
создания ценности. В их трудах отмечалось, что для 
формирования нового опыта необходимо создавать 
ситуации, обеспечивающие накопление впечатлений 
клиентов, различающихся потребностями и услови-
ями жизни, а также обеспечить разнообразные спо-
собы взаимодействия клиентов с фирмой, включая 
потребительские сообщества.

Большинство маркетологов определяют управ-
ление впечатлениями или эмоциональным опытом 
клиентов как реакцию на критику, информацию, 
жалобы и предложения по улучшению впечатления, 
производимого товарами и услугами, поступающая 
непосредственно от клиентов. Люди готовы платить 
больше за уникальные впечатления, переживания и 
эмоции. Руководящий принцип современных тури-
стических компаний – не просто удовлетворять кли-
ентов, но восхищать их. Мысли, чувства, нужды и 
клиентский опыт абонентов должны стать драйвером 
туристических компаний.

Б. Шмитт придерживается такой точки зрения, 
что CEM – это концепция клиентоориентированного 
менеджмента, а не маркетинга, идея удовлетворен-
ности от процесса, а не только от результата [5]. По 
его мнению, управление эмоциями клиентов пред-
ставляет собой новую парадигму, демонстрирующую 
радикальный перелом в маркетинговых и управлен-
ческих подходах, предлагающую аналитический и 
творческий взгляд на мир потребителя, стратегиче-
ские инструменты для формирования этого мира и 
механизмы, которые помогают компаниям увели-
чить ценность для своих клиентов.

Ф. Котлер в своей книге «300 ключевых вопро-
сов маркетинга» приводит много примеров того, как 
компании используют впечатления клиентов [2]. До-
бавим еще один пример. В 2014 г. в Ибице отrрылся 
самый дорогой в мире ресторан, под названием 
«Cublimotion». Ужин в заведении задуман как спек-
такль. Все заказанные блюда подплывают к гостям 
по воздуху и останавливаются точно над серединой 
стола. Подача блюд сопровождается ароматически-
ми композициями, а официанты переодеваются 20 
раз за вечер. Продолжается такой гастрономический 
перфоманс 2,5 часа.

В настоящее время существуют множество моделей 
формирования и управления впечатлениями, которые 
подчеркивают роль образцов поведения, предполага-
ют, что когда создается суждения о других людях, то 
фиксируются примеры их поведения, а суждения и 
впечатления основываются на них. Характер впечат-
ления может меняться, если накапливается больше 
информации о клиенте. Первое впечатление склады-
вается первоначально на основе конкретных образцов 
поведения; позже, когда накапливается опыт обще-
ния с клиентом, то впечатление состоит уже большей 
частью из ментальных абстракций, полученных в ре-
зультате наблюдения за его поведением.

В качестве инновационных подходов к обслужи-
ванию клиентов О.Е. Никонова и Л.З. Алиакберова 
предлагают такие модели, как [9]:

1. Обработки жалоб.
2. Восстановления сервиса.
Модель «обработки жалоб» предусматривает, что 

при поступлении определенной жалобы проблема 
клиента решается, но из этого процесса не извле-
кается никакого урока, в результате чего такие же 
проблемы появляются снова и снова. Модель «вос-
становления сервиса» характерна для клиентоориен-
тированных организаций, в рамках которой звонок 
клиента является поводом повысить его удовлетво-
ренность, а также привнести изменения в процессы 
компании, чтобы избежать повторения ситуации. 

Б. Шмидт предложил модель управления впечат-
лениями клиентов, включающую 5 шагов:

– анализ эмоционального мира клиента;
– построение эмпирической платформы;
– формирование впечатлений от бренда;
– разработка интерфейса клиентов;
– постоянные инновации.
На наш взгляд, применение модели управления 

впечатлениями клиентов, предлженной Б. Шмиттом, 
может помочь при решении самых разных проблем 
туристических компаний, как связанных с клиента-
ми, так и, на первый взгляд, не имеющих с ними 
ничего общего.

Аналитики компании Forrester Research, Inc., 
проводившие опрос 25-ти крупнейших фирм, вклю-
чая Microsoft, Royal Bank of Canada, Umpqua Bank, 
United Airlines, Wells Fargo по проблемам управле-
ния опытом клиентов. разработали модель диффе-
ренциации, основанной на опыте (Experience-Based 
Differentiation – EBD) [10]. Модель описывает 5 
уровней развития компании в процессе управления 
опытом своих клиентов:

1 – опыт клиентов является важным для компа-
нии, но руководство компании выделяет незначи-
тельные инвестиции для управления им;

2 – опыт клиентов признается очень важным и 
разрабатываются соответствующие программы его 
накопления;

3 – опыт клиентов является критически значи-
мым, и менеджеры активно занимаются преобразо-
ванием компании;

4 – опыт клиентов является ключевым моментом 
стратегии компании;

5 – опыт клиентов является основой деятельности 
и неотъемлемым элементом организации взаимоот-
ношений компании со своими клиентами [10].

Для того, чтобы впечатления клиента приносили 
фирме экономический результат, по мнению Линн 
Хансейкер (Lynn Hunsaker), при создании модели не-
обходимо учитывать следующее [10]:  

1. Так как доходы предприятия формируются от 
клиентов, то необходимо учитывать мнение клиента, 
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как один из первых блоков модели управления впе-
чатлениями клиентов, который можно назвать «голос 
или мнение клиента». Современный клиент воспри-
нимает свойства и преимущества, качество продук-
та и позитивный имидж предприятия как должное. 
Чего он действительно ожидает, так это того, чтобы 
усуги, коммуникации и предприятия волновали его 
чувства, трогали душу. Клиент ожидает таких про-
дуктов, которые характеризовали бы его позитивно и 
«вписывались» в его стиль жизни. Способность пред-
приятия вызвать в человеке желаемые впечатления 
определять ее успех на глобальном рынке.

2. Сбор и интерпретация данных становится цен-
ным ресурсом, и если количественно оценить значе-
ние этих отношений, то компания будет оснащено 
необходимыми знаниями и мотивацией, чтобы отре-
гулировать поведение с клиентами для достижения 
успеха. Поэтому второй блок модели можно назвать 
«интеллект клиентов и их жизненный цикл». Иссле-
дования показали, что одна из самых больших про-
блем, которая близка большинству клиентов, – это 
потребность в самовыражении, самоутверждении, то 
есть каждый хочет быть значимым. При создании 
брендов сегодня крайне необходимо учитывать же-
лание потребителей выразить свои эмоции, быть зна-
чимыми в глазах других. Бренд производит на окру-
жающих сильное впечатление, он вызывает у них 
эмоции, покупатель потребляет бренд, показывая 
окружающим, что разделяет те эмоции и впечатле-
ния, которые передает этот бренд. Иными словами, 
необходимо создавать бренды, которые становятся 
частью livestyle потребителей и помогают им самоут-
вердиться в глазах других. Приверженность и твор-
чество клиентов позволит компании реализовать ин-
новации для достижения коллективного успеха, что 
позволит сформировать блок «усовершенствование и 
инновации».

3. Для сохранения благополучия компании необ-
ходимо учитывать потребности клиентов и проводить 
своевременные изменения в нужном месте в нужное 
время, чтобы предоставить для них лучшие возмож-
ности. Этот блок называется «клиентоориентирован-
ность».

4. Целесообразно сосредоточиться на создании 
соответствующих команд в компании и активно ко-
ординировать их работу для достижения лучших 
результатов. Это сформирует блок под названием 
«внутренний брендинг».

5. Необходимо внедрять философию, что вся 
компания – это единственный «отдел маркетинга». 
Не разделяя работников на «маркетологов» и «не-
маркетологив», надо в то же время думать о таких 
вещах, как глобальное единство и неделимость ком-
пании. Организация в идеале должна действовать 
как единый организм, не только большой «единый 
отдел маркетинга», но и «финансовый отдел» или 
«отдел контроля качества» и т.д. Если сотрудник 
выполняет только свои непосредственные обязан-
ности, он уже не является конкурентоспособным в 
широком смысле этого слова. Компания должна вне-
дрить философию, что она – единственная, которая 
умеет создавать впечатление, следить за затратами 
или качеством продукции. Только тогда бренд будет 
не просто объектом, занимающее определенное ме-
сто на полке компании. Бренд должен занять место 
в мозгах потребителей, которые будут с гордостью 
говорить, что они заплатили за этот товар или услу-
гу немалые деньги. Для этого бренд должен не про-
сто представлять товар. Он должен удивлять и пора-
жать, конечно, позитивно.

6. Необходимо продумать политику коммуника-
ций, чтобы оповестить заинтересованные стороны о 
возможностях компании и о тех товарах и услугах, 
которые намерены предоставить клиентам. Этот блок 
называется «брендинг».

Именно такая последовательность действий в 
модели позволит туристической компании достичь 
устойчивого положения на рынке и завоевать ло-
яльность клиентов. Следует подчеркнуть также, что 
устойчивые результаты можно ожидать при перма-
нентном использовании модели. Кроме того, попыт-
ки игнорировать любой из блоков может привести 
к неэффективному использованию ресурсов, недове-
рию клиентов, неоптимальной рентабельности и, в 
лучшем случае, кратковременному росту выручки. 

Таким образом, для получения удовлетворитель-
ных бизнес-результатов необходимо разработать 
стратегию CEM с основными блоками:

1. Голос клиентов.
2. Разведка клиентов и определение значения 

жизненного цикла клиентов.
3. Улучшение обслуживания клиентов и иннова-

ции.
4. Клиент-ориентированная дорожная карта.
5. Внутренний брендинг.
6. Внешний брендинг.
Перечисленные 6 факторов успеха имеют суще-

ственные связи с финансовыми результатами и опы-
том управления клиентами. Они предполагают сле-
дующее:

1. Осуществлять координация между руководите-
лями различных уровней CEM.

2. Улучшать CEM как детерминанту корпоратив-
ной стратегии.

3. Знакомить всем работникам с информацией по 
СЕМ.

4. Рассчитать значение жизненного цикла клиен-
тов.

5. Поощрять межфункциональное CEM сотрудни-
чество.

Л. Гански предложила mesh-модель, то есть сеть, 
управляющая транзакциями совместного пользо-
вания, которая позволяет расширить возможности 
роста по сравнению с теми компаниями, которые 
продают производимый продукт один раз одному 
покупателю. Благодаря применению передовых ин-
формационных систем меш-модель позволяет более 
эффективно использовать и физические активы. Ис-
пользование такой модели положительно отражается 
на прибылях. Потребители пожинают плоды в виде 
заметного улучшения сервиса, более широкого вы-
бора продуктов и услуг и более низких издержек [1].

У mesh-компаний имеются все необходимые сред-
ства для того, чтобы обеспечить высокий уровень ин-
дивидуального обслуживания участнику mesh-сети. 
Если клиент начинает пользоваться услугами mesh-
компании, то он предоставляет информацию о своих 
потребностях, ожиданиях и желаниях и такую же 
информацию о некоторых своих друзьях и коллегах. 
Mesh-компании используют эти сведения для того, 
чтобы обеспечивать личные транзакции, порождаю-
щие «чувство любви». Основываясь на эти данных, 
mesh-компании могут формировать микрообразцы 
предложений для отдельных клиентов или мелких 
сегментов, которые практически не обслуживаются 
другими компаниями. Следует отметить, что в усло-
виях усиливающейся конкуренции ожидания клиен-
тов растут быстрыми темпами. Та информация, ко-
торую клиент может предоставить mesh-компании, а 
также ее способность вступать в партнерства с други-



34 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 2. 2014

ми фирмами дают лучшее понимание того, кто явля-
ется клиентом и что ему необходимо.

Таким образом, успешная реализация mesh-
модели состоит в том, что клиенты знают, что ком-
пания внимательна к ним и каждое взаимодействие 
предоставляет им очередной шанс получить велико-
лепный сервис и укрепить доверие к фирме. Клиен-
ты, которые полагаются на услуги компании, долж-
ны знать главное – то, что компания выполнит свое 
обещание. Первый, минимальный уровень доверия 
строится на надежности и удовлетворении ожида-
ний, как явных, основанных на обязательствах ком-
пании, так и скрытых.

Для многих клиентов создание атмосферы до-
верия начинается с первого пробного шага. Иногда 
предложение mesh-компаний является чем-то незна-
комым и непривычным. Чтобы преодолеть потенци-
альное нерасположение или неготовность клиентов к 
новому, компании могут предложить привлекатель-
ные варианты тестирования, что может стать первым 
шагом к завоеванию нового клиента. К примеру, де-
густация новых продуктов в магазинах, проводится 
с одной целью – убедить скептиков. Надо учитывать, 
что клиенты попробуют воспользоваться услугами 
mesh-компании тогда, когда им будет удобно, а не в 
условиях срочной необходимости.

Старая стратегия, когда компании тщательно 
продумывали свои бренды и предложения и затем 
выводили их на рынок, больше не работает. Дове-
рие имеет социальную природу, это делает любой 
бизнес социальным, поэтому mesh-компании гипер-
социальны. Если в основе бизнеса лежит совместное 
пользование, компания должна быть внимательна к 
развивающимся потребностям и предпочтениям от-
дельных клиентов. Даже после того, как доверие за-
воевано, mesh-компании при каждом последующем 
взаимодействии должны завоевывать и поддерживать 
лояльность клиентов. Mesh-компании должны соби-
рать данные из всех доступных источников, необхо-
димо, чтобы их сотрудники держали руку на пульсе 
рынка и оперативно выявляли любые возможности 
для того, чтобы предлагаемые ими бренд и продукты 
оставались актуальными и восхищали клиентов. Та-
кие компании создают прочные сети доверия.

Следует учесть, что обратная связь и реальные 
впечатления и истории из жизни клиентов очень 
убедительны и распространяются далеко и быстро. 
Они гораздо эффективнее, чем распространяемые ре-
кламные слоганы и действия кампании по связям с 
общественностью. В сегодняшнем мире то, что люди 
говорят о фирме, ее продуктах и услугах, в перма-
нентном режиме переоценивают бренд. Интегриро-
ванные решения позволяют оптимизировать затраты 
на рутинные действия и перенаправить освободив-
шиеся ресурсы в инновации и генерацию новых ин-
тересных идей по взаимодействию с потребителем, 
что, в свою очередь, позитивно влияет на финансо-
вые показатели, лояльность и прибыль.

При формировании модели управления впечатле-
ниями клиентов необходимо учитывать такие цели, 
как удержание клиентов, формирование их лояльно-
сти, повышение качества обслуживания и дифферен-
циация в обслуживания клиентов. Рассмотрим при-
роду этих целей [11].

Удержание потребителей (продолжительность 
отношений) и лояльность (доля бюджета, рекомен-
дации) являются результатами, которые не могут 
возникать без соответствующих маркетинговых дей-
ствий, кроме как с краткосрочными всплесками.

Хорошего обслуживания легче добиться, если про-

цедура устранения недостатков внешне и внутренне 
была бы усовершенствована, позволяя сотрудникам 
первой линии сосредоточиться на возможности доба-
вить стоимость, а не решению возникших текущих 
проблем.

Дифференциация при обслуживании клиентов 
была бы реальной, если бы была разработана мето-
дология учета мнений клиентов с целью проведения 
необходимых преобразований в фирме.

Интеллект клиентов должен быть интегрирован 
во все источники данных для формирования целост-
ной картины потребностей клиентов. Каждой фир-
ме должна быть присуща тенденция к накоплению 
знаний о клиентах и стремление к инновационному 
качеству их обслуживания.

Выводы из проведенного исследования. Таким 
образом, использование впечатлений клиентов по-
зволяет создать следующую цепочку трансформаций: 
первоначально у клиента появляются некоторые 
ожидания, которые приводят в соответствующим 
впечатлениям. На основании впечатлений строится 
персональный эмоциональный контакт менеджера с 
клиентом. На основании эмоционального контакта 
возникает доверие между менеджером и клиентом и 
собственно наличие этого доверия приводит к успеху 
на фирме.

По нашему мнению, совершенствование управ-
лением туристическим продуктом и услугой должно 
учитывать ментальность отечественных потребите-
лей и базироваться на концепции управления впе-
чатлениями клиента, охватывающий как функцио-
нальность продукта, так и дополнительные ценности 
нематериального характера. Управление эмоциями 
клиентов должно стать креативной парадигмой, ко-
торая представляет радикальный перелом в управ-
ленческих подходах, предлагая аналитический и 
творческий взгляд на мировоззрение клиента, стра-
тегические инструменты для формирования туристи-
ческого продукта в направлении увеличения его цен-
ности для клиентов.
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Постановка проблеми. Зростаючі потреби у про-
довольчих, водних, енергетичних та інших ресурсах 
визначають напрям структурних деформацій як на 
державному, так і на регіональному рівні. Відносини 
на сільських територіях, зокрема земельні, енергоза-
безпечення, безвідходного виробництва, біотехноло-
гій є визначальними для життя суспільства і переду-
мовою геополітичної стабільності в державі.

Виробництво у специфічних природно-кліматич-
них умовах здійснюється на фоні низького рівня ін-
вестиційної активності на територіях сільських на-
селених пунктів та суміжних секторів економіки, 
фізичного та морального старіння інфраструктури, 
втратами матеріальних та людських ресурсів. По-
силення соціальної напруженості залишає потенціал 
сектору нереалізованим. Продовження економічного 
спаду в аграрному секторі супроводжується процеса-
ми зменшення частки банківського кредитування у 
ВВП, державних капіталовкладень, надходжень від 
податків, накопичення внутрішнього та зовнішнього 
боргу, збільшення обсягів неплатежів, рівня тіньової 
економіки, прихованого безробіття, неможливістю 
держави виконувати свої соціальні зобов’язання, від-
сутністю ефективних процедур захисту прав власни-
ка, слабкою дисципліною виконання законодавчих 
актів, що спонукають до виходу з наявної ситуації. 
Недостатній рівень фінансування формує традиційно 
складні умови розбудови закладів соціальної інфра-
структури та культурно-дозвільного комплексу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ві-
тчизняній та зарубіжній економічній науці питан-
ням вирішення соціально-економічних проблем роз-
витку сільських територій, формуванню нових умов 

господарювання й відродженню окремих сфер та 
галузей агропромислового сектору присвячені ро-
боти В.Г. Андрійчука, О.М. Бородіної, В.Л. Вален-
тинова, Т.О. Зінчук, М.В. Зубця, Н.О. Куровської, 
Н.М.Куцмус, М.М. Лук’янової, А.С. Малиновського, 
В.М. Микитюка, Н.М. Міщенка, О.М. Могильного, 
М.К. Орлатого, О.Л. Попової, І.В. Прокопи, О.В. Ри-
ковської, В.П. Рябоконя, П.Т. Саблука, О.В. Скида-
на, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина, В.Д. Ярового, 
О.М. Яценко та інших. Проблеми інвестиційного 
розвитку агропромислового сектору в контексті фор-
мування стійких тенденцій до зростання економіч-
ного добробуту в галузі аналізують у своїх працях 
І.О. Бланк, П.І. Гайдуцький, М.І. Кісіль, М.Ю. Ко-
денська, Г.В. Козаченко, О.В. Кристальний, Т.В. Ма-
йорова, М.Й. Малік, А.С. Музиченько, В.С. Уланчук, 
В.Г. Федоренко, А.В. Череп та інші. Враховуючи не-
достатню теоретичну розробку зазначеної проблеми 
та відсутність організаційно-економічних умов фор-
мування сільських територій на засадах соціально-
екологічного їх відродження та синергетичного роз-
витку, обрано тему дослідження.

Постановка завдання. Мета статті розкрити на-
прями та перспективи енергозберігаючої виробничої 
та суспільно-економічної діяльності на сільських те-
риторіях з метою оптимізації їх розвитку. Матері-
али досліджень сформовані на основі припущення 
про поступове подолання негативних наслідків пере-
хідної економіки через виявлення необхідності роз-
витку соціально-економічних систем на новій мето-
дологічній основі. Дослідженнями встановлено, що 
багатофункціональний розвиток сільських територій 
знижує енергомісткість виробництва, соціально-еко-
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номічну напруженість, сприяє зміцненню економіко-
політичних позицій України на світовій арені, відро-
дженню національної, історико-культурної традиції, 
формуванню економічної й продовольчої безпеки 
держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сис-
темні зрушення в структурі населення на користь 
зростання чисельності міських жителів України 
спричиняє зростання споживання енергетичних і ма-
теріальних ресурсів, супроводжуються динамічними 
змінами у сферах енерго-, водо– та газопостачання, 
гігієні, санітарії, освіті та охороні здоров’я та інших. 
Зростання потреби у прісній воді становить 0,5-2% 
щорічно й значною мірою пов’язане з ростом добро-
буту, аналогічні тенденції складаються й щодо ін-
ших споживчих ресурсів. Останнє є причинами соці-
ального напруження. Вирішення нагальних проблем 
скорочення виробництва відходів є пріоритетним на-
прямом як окремих галузевих дослідників, так і всі-
єї світової спільноти, що відмічено на щорічній сесії 
Економічної і Соціальної Ради ООН в Женеві. Відтік 
населення (переважно молоді) у міста супроводжу-
ється появою проблем забезпечення житлом, в той 
же час саме міста є джерелами найбільшої кількос-
ті відходів. Великі міста споживають значно більше 
води, їжі й палива й викидають в атмосферу велику 
кількість газоподібних, рідких та твердих відходів. 
Скупчення великої кількості людей на невеликій 
площі справляє значний тиск на земну кору, викли-
каючи зміщення її шарів, мікроземлетруси. Втру-
чання людей в природні процеси сприяє зрушенням 
у режимах ґрунтових та поверхневих вод, структурі 
ґрунту, зміні мікроклімату.

Динамічний характер сільського розвитку і «роз-
витку», зокрема як економічної категорії, знайшов 
своє широке відображення в працях багатьох дослід-
ників. Широкий спектр трактування понять «ріст», 
«розвиток», «саморозвиток», «еволюція» змушує до 
постійного пошуку єдиного методологічного підходу 
його розуміння, що наведено у таблиці 1. 

Спільною ознакою такого бачення є динамічний 
характер категорій, що визначають якісну зміну ста-
ну об’єкта, його якісних характеристик та функці-
онування під впливом внутрішніх та/або зовнішніх 
чинників з плином часу [1, с. 282; 2, с. 65]. «Роз-
виток – необоротна, спрямована, закономірна змі-
на матеріальних і ідеальних об’єктів. Тільки одно-

часна наявність всіх трьох зазначених властивостей 
виділяє процеси розвитку серед інших змін: оборот-
ність змін характеризує процеси функціонування 
(циклічне відтворення постійної системи функцій); 
відсутність закономірності характерно для випадко-
вих процесів катастрофічного типу; при відсутності 
спрямованості зміни не можуть накопичуватися, і 
тому процес втрачає характерної для розвитку єди-
ної, внутрішньо взаємозалежної лінії. У результаті 
розвитку виникає новий якісний стан об’єкта, що 
виступає як зміна його складу або структури (тобто 
виникнення, трансформація або зникнення його еле-
ментів або зв’язків)» [1, с. 283].

Еволюція, як одна з форм розвитку, являє собою 
процес поступальної, плавної якісної зміни, напри-
клад, природних процесів засобами мутації, природ-
ного відбору (в тому числі адаптації, мінливості й 
спадковості) та випадкових генетичних відхилень 
(дрейф генів та їх горизонтальне перенесення) є про-
тилежністю революції – швидкої стрибкоподібної 
якісної зміни. Основними причинами таких змін час-
то є внутрішні та / чи зовнішні протиріччя між функ-
цією, метою системи і її структурою, цілями системи 
та її компонентів; потребами системи й можливістю 
їх задоволення; змінюваною кількістю та якісним 
наповненням; самоорганізацією та хаосом; «старим 
і новим»; стійкістю і чутливістю до зовнішніх змін, 
посилення яких викликає нестійкість [2, с. 67-68]. 

Аналогічні протиріччя виникають територіаль-
них утворень виникають як на мікро– (окрема родо-
ва садиба, поселення), мезо– (регіон), макро– (краї-
на, над державні системи), так і глобальному рівнях 
(планетарне й міжпланетарне формування). Здат-
ність до адаптації, гнучкість системи сприяє послі-
довній зміні її структури й узгодженому функціону-
ванню її елементів. Посилення позитивних впливів 
на систему та зниження негативних наслідків проти-
річ забезпечується просторовою кооперацією зв’язків 
і компонентів й впорядкування системи, організова-
ної взаємодії частин цілого, їх послідовного гармоні-
зованого удосконалення. 

Сільські поселення як самоорганізовані відкриті 
системи забезпечені енергією, речовиною та інфор-
мацією, чиї компоненти (фізичні та юридичні особи, 
представники державної влади та місцевого саморе-
гулювання) узгоджено взаємодіють на засадах коопе-
рації, динамічно розвиваються змінюючи свій склад, 

Таблиця 1
Теоретико-методологічні особливості функціонування систем

Ознака
Поняття

«ріст» 
(антонім – скорочення)

«розвиток» 
(антонім – деградація)

«відродження» 
(антонім – занепад)

Характер зміни кількісний (збільшення) якісний (конструктивний, 
наприклад стає відкритою)

якісний (повернення до 
нормативу, оптимуму)

Характер функціонування висхідний (розширення) висхідний (прогрес) висхідний (відновлення, 
піднесення)

Форма самоорганізований / 
фазовий перехід

еволюційний (поступові 
зміни) / революційний (різкі 
кардинальні зміни)

диференційоване / 
монополізоване

Зворотність процесів відсутня можлива відсутня

Циклічний характер відсутній періодично періодично

Структура системи може змінюватися змінюється може змінюватися

Поведінка системи може змінюватися змінюється може змінюватися

Провокуючі фактори й 
джерела походження

внутрішньо та / чи 
зовнішньо організований

внутрішні та / чи зовнішні 
протиріччя системи

внутрішньо та / чи 
зовнішньо цілеспрямований

Здатність до адаптації низька висока середня / низька

Дія на протиріччя в системі може усувати усуває усуває

Джерело: сформовано автором
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структуру й функції, уможливлюючи тим самим своє 
існування. Схильність до зовнішніх впливі визначає 
непропорційність зміни впливів сигналу на вході та 
виході. Резонансне, узгоджене з властивостями сис-
теми управління функціонуванням сільських тери-
торій дозволяє отримати ефект, так званої «снігової 
кулі» (мультиплікаційний ефект), – так звана систе-
ма управління за слабкими сигналами.

Біологічне різноманіття як результат еволю-
ції й запорука стійкості екосистеми Землі. Цілісна 
природа людини поєднана з фундаментальними за-
конами Всесвіту постійно відчуває непрямий вплив 
зниження біологічного різноманіття. Суперництво і 
дарвінівський постулат «виживання найбільш при-
стосованих» вступає в розріз з принципом існування 
цілісності світу внаслідок виснаження невідновних 
природних ресурсів. Натомість соціально-екологічна 
та економічна кооперація як основа творчого осво-
єння синергетичної цілісності Всесвіту протилеж-
на стратегії володарів та власності. Синергетичний 
багатофункціональний підхід пріоритетним визнає 
залежність соціально-економічного й політичного 
розвитку від механізму збереження та відновлення 
довкілля, розвитку психіко-культурного розвитку 
як окремої людини, так і суспільства в цілому на 
засадах гармонійності, синергійної еволюції співіс-
нування. Яскравим прикладом застосування такого 
підходу є перманентна культура ведення господар-
ської діяльності як принцип проектування простору 
навколо людини на основі взаємозв’язків природних 
екосистем [3]. Світовими активістами такої культури 
є австрійський та японський фермери Зепп Хольцер 
та Масанобу Фукуока й австралійський дослідник 
Білл Моллісон. Перевагами пермакультури є функці-

ональність дизайну компонентів та економічність їх 
обслуговування внаслідок зменшення трудоємкості. 
Оптимізація людської діяльності дозволяє досягнути 
невичерпності агроресурсів та, як наслідок, вирішен-
ня питань екології, продовольчої безпеки, безробіт-
тя, зниження соціальної напруженості. Створення 
умов для природного відновлення родючості ґрунтів, 
багатоманіття біологічних видів та саморегуляції 
внаслідок врахування наявних в екосистемі зв’язків 
дозволяє максимізувати енергію системи, що знижує 
або виключає потребу в додатковому її підживленню, 
зокрема внесенню добрив. Іншою перевагою органіч-
них фермерів ХХІ ст. є на 50% менше споживання 
полива та води й вдвічі вищий рівень продуктивнос-
ті, що сприяє як зменшенню екологічного наванта-
ження, так і вирішенню завдання продовольчого за-
безпечення в країні й вирішення етичних проблем 
суспільства. Агротехнічний підхід перманентної 
культури знайшов свою підтримку й на державному 
рівні у В’єтнамі [4]. 

Багато вимірність та багатофункціональність 
сільського розвитку потребує системного його сприй-
няття й осмислення на основі хронологічного та гео-
культурного підходів. Соціально-економічною скла-
довою сільського розвитку є якісна структурна та 
системно-функціональна зміна об’єкта. Поява нових 
зв’язків між елементами об’єкта веде до зміни його 
властивостей. Ознаками розвитку є еволюційна (ре-
форматорська), революційна (радикальна) його скла-
дові, а також прогресивний та регресивний напрям 
появи нового [5, с. 1157]. Розвиток як спрямова-
ний поступальний свідомий перехід від одного ста-
ну об’єкта до іншого визначається якісною зміною 
стану та структури об’єкта внаслідок переходу мож-

Таблиця 2
Індекс валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 р.

Роки

Види господарств

с.-г. підприємства господарства населення

валова 
продукція

з неї валова 
продукція

з неї

рослинництва тваринництва рослинництва тваринництва

1990 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1991 0,825 0,798 0,865 0,970 0,984 0,963

1992 0,692 0,714 0,659 1,044 1,347 0,895

1993 0,685 0,775 0,556 1,100 1,546 0,880

1994 0,541 0,585 0,478 0,992 1,257 0,862

1995 0,499 0,573 0,393 1,010 1,407 0,815

1996 0,399 0,465 0,303 1,040 1,523 0,803

1997 0,391 0,515 0,212 1,023 1,514 0,781

1998 0,326 0,402 0,215 0,991 1,365 0,807

1999 0,297 0,368 0,193 0,938 1,200 0,809

2000 0,291 0,388 0,150 1,113 1,707 0,820

2001 0,349 0,475 0,166 1,158 1,750 0,868

2002 0,341 0,447 0,186 1,203 1,815 0,902

2003 0,254 0,314 0,166 1,188 1,857 0,860

2004 0,361 0,489 0,177 1,285 2,170 0,849

2005 0,365 0,472 0,210 1,278 2,133 0,857

2006 0,396 0,501 0,243 1,259 2,087 0,852

2007 0,374 0,450 0,263 1,168 1,919 0,799

2008 0,509 0,670 0,276 1,197 2,078 0,764

2009 0,483 0,604 0,308 1,216 2,127 0,768

2010 0,472 0,567 0,336 1,206 2,095 0,768

2011 0,608 0,781 0,356 1,347 2,550 0,755

2012 0,568 0,696 0,381 1,318 2,434 0,768

2013 0,685 0,872 0,415 1,402 2,661 0,783

Джерело: сформовано на основі [8, с. 5]



38 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 2. 2014

ливості у дійсність, виникнення нового, руху як про-
цесу [6, с. 33], набуття елементами й підсистемами 
об’єкта нових зв’язків, зовнішніх і внутрішніх змі-
нах у виконанні функцій об’єктом [7, с. 32]. 

Характерні ознаки сільського розвитку найчасті-
ше розглядаються з позицій територіального та галу-
зевого підходів, що звужує і обмежує його функціо-
нальність та є неповною. Внаслідок врахування лише 
однієї з тенденцій розвитку й оптимізації життя на 
певній території у табл. 2. Причому вищий рівень 
внутрішньої мотивації спонукає до зростання іннова-
ційно-інвестиційної активності в домогосподарствах 
населення більшою мірою, порівняно із суспільним 
сектором. Зокрема, в господарствах населення в рос-
линництві значним є приріст обсягів виробництва, 
який 2004-2013 рр. в 2,0-2.6 рази перевищував рі-
вень 1990 р. Особисті селянські господарства забез-
печують понад 70-90% вирощених овочів, фруктів 
та продукції тваринництва. Саме в них зберігається 
тваринництво на 80% від рівня 1990 р., тоді як сус-
пільний сектор його скоротив у 1995-1999 рр. втричі.

Сімейний сектор має обмежений доступ до лан-
цюгів створення доданої вартості. Деякою мірою сі-
мейні господарства інтегровані у створення доданої 
вартості на найнижчому рівні в якості постачальни-
ків сировини. Корпоративний сектор та підприєм-
ства харчової індустрії монополізували переваги на 
всіх етапах ланцюжка створення доданої вартості. З 
цією метою слід узагальнити інституційні інновації 
у цій сфері, які напрацьовані в окремих регіонах 
України.

Високий ступніть внутрішньої мотивації до ефек-
тивності та досягнення соціально-економічних ефек-
тів формує передумови до постійного приросту та 
активізації еволюційно-інноваційної діяльності в 
сільських територіях як наслідок мультиплікативно-
го підходу в управління господарськими процесами. 
Характерними темпами тенденція и щодо приросту 
суспільного продукту, див. рис.

0 t

D а

б

Рис. Моделі еволюційно-інноваційного характеру 
розвитку сільських територій

а – еволюційно-інноваційний приріст суспільного продукту 
за ризикованої стратегії розвитку, б – середньорегіональний 
приріст за поміркованого розвитку, в – нульовий приріст, 
г – падіння; D – рівень суспільного продукту; D0 – почат-
ковий рівень суспільного продукту; t – час спостереження

Математично залежність між приростом суспіль-
ного продукту та кількістю впроваджених інновацій: 
дивись формулу: ( ) ( ) ( )

maxV
tytky

dt
tdy

⋅=

( )
dt

tdy

,

де y(t) – кількість впроваджених інновацій; 

( ) ( ) ( )
maxV
tytky

dt
tdy

⋅=

( )
dt

tdy
 – швидкість впровадження інновацій на осно-

ві управлінських рішень суб’єктів господарських та 
суспільних відносин;

k– коефіцієнт приросту суспільного продукту вна-
слідок впровадження інновацій; 

Vmax– максимальний розмір доступних ресурсів;
t – момент часу.
Дослідження засвідчили, що управління розвитком 

сільських територій базується на системному підході 
в управлінні, що передбачає постійну координацію 
прийнятих керуючих рішень у потрібний час при по-
вному усвідомленні наслідків. Управління інновація-
ми передбачає усвідомлення сутності та масштабності 
проблем, їх загальну формалізацію (наприклад, забез-
печення продовольчої безпеки регіону, забезпечення 
населення якісними й доступними продуктами хар-
чування, позитивна динаміка демографічної ситуації, 
подовження тривалості життя населення, зниження 
рівня захворювання, зростання частки доходів насе-
лення у доданій вартості та валовому регіональному 
продукті). Наступним елементом системи управління 
проектами є постановка цілей (з урахуванням крите-
ріїв їх доцільності, зокрема часу, витрат, якості та об-
сягів інвестицій у інновації). 

Висновки з цього дослідження. Геополітичний 
характер розвитку сільських територій на фоні за-
гострення екологічної та соціальної ситуації на селі 
як пріоритетний визначає багатофакторний та бага-
тофункціональний інноваційно-еволюційний вектор 
його орієнтації.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
формуванням господарського та мотиваційного меха-
нізму сільського розвитку. 
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Постановка проблеми. Останні десятиліття 
XX ст. відзначилися на світовій арені потужним роз-
витком процесів глобалізації, особливо в економіч-
ній, політичній та науково-технічній сферах. Із за-
вершенням протиборства двох соціально-політичних 
та економічних систем – капіталізму та соціалізму –  
глобалізація перетворилася на домінуючу тенден-
цію світового розвитку, яка максимально посилила 
взаємозалежність та взаємовплив національних гос-
подарських систем. З року в рік спостерігаємо, що 
процеси глобалізації сучасної світової економіки є 
дедалі інтенсивнішими та відчутнішими, і на сьогод-
ні вже немає жодної держави, спроможної уникнути 
впливу цього процесу на ті чи інші сфери суспільно-
го життя. З огляду на зазначене особливої актуаль-
ності набуває визначення позитивних і негативних 
викликів глобалізаційних процесів як для України 
так і усього світу загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у вивчення й дослідження обраної тема-
тики зробили багато вчених-економістів та фахівців 
у сфері глобалізації; так, група науковців Б. Андре-
сюк, В. Андрійчук, З. Варналій у своїх працях роз-
глядають глобалізацію як процес, який загрожує 
економічній безпеці держави, Р. Арон у своїх дослі-
дженнях виокремлює неминучу всеохоплюючу осо-
бливість глобалізації, яка долає кордони усіх країн 
незалежно від економічного розвитку країни, профе-
сор і політолог З. Бжезинський поклав реальний по-
чаток концепцій глобалізму, він акцентує увагу на 
користь аргументів занепаду національної держави в 
контексті розвитку глобального громадянського сус-
пільства, у своїх дослідженнях значної уваги при-
діляли формуванню наднаціональної влади у світо-
вому просторі такі вітчизняні науковці, як М. Бутко 

і В. Василенко, у працях автора Е. Заграви сучас-
ний глобалізм розглядається як специфічна форма 
політичного і економічного імперіалізму XXI ст., 
В. Занько притримується концепції, що світ нале-
жить владі нових глобальних монополістичних кор-
порацій, які створюють нову систему світопорядку.

Проте, незважаючи на вагомі результати провід-
них науковців щодо розвитку глобалізаційних про-
цесів як у світі так і в Україні, єдиної думки щодо 
реальних переваг чи недоліків від її впливу на розви-
ток вітчизняної економіки не сформовано.

Постановка завдання. Метою нашого досліджен-
ня є визначення сутності глобалізації, виокремлення 
її узагальнюючих ознак, переваг і недоліків. Вста-
новлення особливостей включення господарського 
комплексу України в глобальний економічний про-
стір. Розробка на цій основі конкретних пропозицій 
щодо інтеграції національної економіки у світогоспо-
дарську систему в контексті сучасних подій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Глоба-
лізація як новий тип суспільного розвитку сьогод-
ні ставить більше питань, ніж дає на них відповіді. 
Для кожного жителя планети, незалежно від того, 
яку національну державу він представляє, з якими 
глобальними структурами взаємодіє, осьовою про-
блемою є з’ясування закономірностей впливу гло-
балізації на розвиток сучасного світу, оскільки він 
приводить до формування нової геостратегічної ре-
альності, утвердження нових ціннісних координат, 
якісної зміни принципів та структури світу, модерні-
зації соціальної, політичної, економічної та держав-
но-управлінської систем. 

Глобалізація за останні роки стає одним із най-
більш популярних понять у різних сферах наукового 
знання, проте єдиної концептуальної системи погля-



40 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 2. 2014

дів щодо розуміння його сутності та характеру впли-
ву й досі не сформувалось. Так, поляризація теоре-
тичних конструкцій глобалізації сьогодні ставить під 
сумнів можливість формування цілісного теоретич-
ного бачення змісту глобалізації, закономірностей її 
впливу та перспектив розвитку світу в цілому, що 
дає підстави ототожнювати глобалізацію із соціаль-
ним міфом, який приходить на зміну великим уто-
піям ХХ ст.

Однак в умовах глобалізації світ вступає в нову 
реальність, яка вимагає від нього жити за принципа-
ми «глобального он-лайну», тобто розвиватись в уні-
сон з іншими державами, творити глобальну держав-
ну політику відповідно до технології, апробованої 
вже державами-лідерами геополітичного розвитку. 
В результаті такого тотального впливу глобалізації 
змінюється специфіка розвитку світу, трансформа-
ційно-модернізаційних змін зазнають традиційні 
форми соціальної організації, на зміну яким прихо-
дить глобальне суспільство, глобальне інформаційне 
суспільство, глобальне масове суспільство, мережеве 
суспільство (суспільство мережевих структур) та сус-
пільство глобального ризику [2, с. 68]. Під впливом 
глобалізаційних процесів кардинально змінюється 
місце, роль та функції національної держави, відбу-
вається заміщення її глобальною державою в особі 
транснаціональних корпорацій (ТНК), які є дійови-
ми особами інтернаціоналізації. 

Виходячи з цього, все частіше дискутується мо-
дель «глобальної», «сильної» чи навіть «корпоратив-
ної» держави.

Аби більш глибоко розкрити істинну суть гло-
балізації, розглянемо виникнення і значення цього 
терміну у світовій економічній науці. Якщо торкну-
тися історичної появи цього терміну, то вперше у на-
уковий обіг термін «глобалізація» була введена аме-
риканським економістом Теодором Левітом у 1983 
році, який визначив глобалізацію як феномен злит-
тя ринків окремих продуктів, що виробляють ТНК 
[3, с. 523]. Широкого значення новітньому терміну 
надала Гарвардська школа бізнесу, яка зазначала, 
що глобалізація – це комплексне геополітичне, гео-
економічне, геокультурне явище, що має потужний 
ефект для усіх сторін життєдіяльності суспільства, а 
в основі глобалізації лежить розвиток світових рин-
ків товарів, послуг, праці і капіталу.

Загалом до основних ознак глобалізації які чітко 
простежуються у сучасному світі можна віднести:

- все більша взаємозалежність і взаємопроникне-
ність економік;

- інтеграція світової економіки під впливом по-
глиблення міжнародного поділу праці;

- послаблення можливостей національних держав 
щодо формування незалежної економічної політики;

- становлення єдиної системи зв’язків і нової кон-
фігурації світової економіки:

- посилення орієнтації розвинутих економік на 
розширення всіх сфер людської активності [11, с. 55].

При цьому на сцену світового економічного 
життя виходять нові дійові особи, які є головними 
суб’єктами усіх світогосподарських зв’язків, і які на 
сьогодні задають майбутній вектор подальшого роз-
витку світу: міжнародні фінансові організації, краї-
ни «великої вісімки», багатонаціональні корпорації, 
потужні супердержави. Саме в інтересах представни-
ків цих могутніх структур будується нова архітек-
тура світу – «світ без кордонів», або «світ без стін».

Як ні парадоксально, але саме глобалізація – це 
той процес, що долає територіальні і культурні кор-
дони країн, створює можливості для вироблення на-

ціонально орієнтованих зовнішньоекономічних стра-
тегій, але вже в рамках нових реальностей [6, с. 37].

Тому постає суперечливе питання, чи зможе кож-
на країна в процесі глобальних трансформацій збе-
регти свою унікальність, культуру, релігію і історич-
ну спадщину багатьох століть. 

З приводу цього в планетарному масштабі глоба-
лізаційні процеси розділили світ на дві частини: при-
бічників і противників цього процесу. Прихильни-
ки глобалізаційних процесів наголошують, що вона 
дає нові можливості більш ефективного розміщення 
та вільного доступу до світових мобільних ресурсів і 
сприяє загальному зростанню світового виробництва 
та доходу; глобалізація володіє значними резервами 
підвищення ефективності виробництва завдяки по-
глибленню поділу праці, зростанню економіки за ра-
хунок масштабності і зниження витрат, оптимізації 
розміщення ресурсів у світовому просторі і передачі 
новітніх високих технологій [4, с. 74]. 

Антиглобалісти у свою чергу наголошують, що 
глобалізація продукує нерівномірність розподілу 
зростання світового доходу між різними країнами, 
посилює безробіття, тому що транснаціональні ком-
панії завжди шукають більш дешеву робочу силу, що 
змушує їх переносити виробництво в країни, що роз-
виваються: Таїланд, В’єтнам, Китай; породжується 
надмірна залежність однієї країни від інших – остан-
ня криза чітко показала, наскільки тісно пов’язані 
країни між собою; кооперація допомагає країнам 
розвиватися, але і проблема однієї великої країни ав-
томатично стає проблемою всього світу; відбувається 
збільшення нелегальної імміграції у високорозвинені 
країни.

Проте жодна країна світу, якою б потужною вона 
не була, не може існувати ізольовано від решти сві-
ту і обмежитися від тих процесів які у ньому відбу-
ваються. Для прикладу, найбагатша за своїми при-
родними ресурсам країна у світі – Росія – не змогла 
б нормально існувати, якби не мала можливості ре-
алізовувати ці ресурси, зокрема нафту, газ, енерго-
носії, десяткам країн, у тому числі й Україні. Ін-
ший приклад: глобальна фінансово-економічна криза 
2008-2009 рр. практично охопила усі держави світу, 
і жодна країна не змогла від цієї кризи уберегтися 
[8, с. 124].

Попри все світ розвивається, і усі країни в тій 
чи іншій мірі потерпають від глобальних проблем 
розвитку людства: погіршення екологічної ситуації, 
глобальне потепління, нерівномірне і неконтрольова-
не зростання населення в одних країнах і його ката-
строфічне зменшення в інших, нелегальна міграція, 
торгівля людьми, наркоманія, контрабанда, нерівно-
мірність соціально-економічного розвитку країн, пе-
ріодичні глобальні фінансово-економічні кризи, брак 
продовольства та питної води, нарощування озбро-
єнь і розповсюдження зброї масового ураження, зо-
крема ядерної, поширення релігійного екстремізму, 
тероризму та міжнародної злочинності. І необхідно 
визнати, що не завжди одноосібно всі ці проблеми 
може вирішити окрема держава [9; 10].

Перед Україною, як частиною глобалізовано-
го світу, постає майже увесь спектр зазначених 
глобальних проблем. І не тільки Україна, а навіть 
найпотужніші країни світу не в змозі самотужки 
їх розв’язати. Тому для подолання цих проблем і 
ризиків людство об’єднує свої зусилля і ресурси. І 
Україна як центральноєвропейська держава також 
не може залишатися осторонь глобалізаційних про-
цесів. У цьому контексті Україна як молода незалеж-
на держава, яка потерпає від агресії і тиску Росії, 
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яка не змогла відстояти суверенітет стосовно Криму 
і надалі знаходиться під загрозою втрати інших сво-
їх територій, досить гостро потребує підтримки ЄС 
і інших світових структур і негайного входження у 
геополітичний простір аби забезпечити політичну та 
економічну безпеку своєї країни.

На жаль, на сьогодні Україна недостатньо залучена 
до глобалізаційних процесів, оскільки вона [5, с. 12]:

– значно відстає від провідних держав світу в га-
лузі інформатизації та розвитку інформаційних тех-
нологій;

– перебуває лише на початку формування влас-
них ТНК, конкурентоспроможних на глобальному 
рівні й здатних до здійснення глобальної стратегії 
розвитку;

– досить непослідовно запроваджує економічну 
лібералізацію;

– не приділяє належної уваги координації своєї 
зовнішньоекономічної політики з іншими пострадян-
ськими й постсоціалістичними країнами, що розви-
ваються, все це робить національну політику мало 
гнучкою та в цілому послаблює зовнішні позиції; 

– має хронічну нестачу фінансових ресурсів для 
різновекторного розвитку країни.

Все це змушує визначати альтернативні шляхи по-
дальшого розвитку України, залученню не тільки стра-
тегічних партнерів, але і пошуку реальних фінансових 
донорів, які, в свою чергу, вимагають виконувати між-
народні правила і приписи глобальних економік. 

Враховуючи, що Україна ідентифікує себе, насам-
перед, як державу європейського типу і поступово 
відходить із сфери євразійських впливів, але повно-
цінним членом європейської спільноти ще не є, то її 
активність спрямована на поступову інтеграцію в за-
хідноєвропейські структури та посилення стратегіч-
ного співробітництва США [7, с. 25]. З огляду на це 
залучення до глобальних світових перетворень Укра-
їни є неабияк актуальним і доречним в сучасних не-
стабільних умовах.

Тому, на нашу думку, до позитивних впливів 
глобалізаційних процесів в Україні є забезпечення 
безпеки суспільства від глобальних загроз різного 
характеру, можливість підтягнути в економічному 
плані країну, модернізувати її до рівня високороз-
винених, започаткувати новий формат відносин із 
НАТО, так як можливості України на сьогодні ста-
ли вкрай обмеженими після того, як вона позбулася 
ядерної зброї та значно скоротила свій військовий 
потенціал, поетапна оптимізація механізму держав-
ного управління (більш відкритий і прозорий для 
пересічних громадян), подолання корупції і тіньо-
вої економіки, впровадження нових форм інновацій-
ної діяльності, налагодження глобальних зв’язків і 
співпраці з транснаціональними компаніями, підви-
щення інвестиційної привабливості України для іно-
земних інвесторів за рахунок приєднання країни до 
загальноприйнятих у світі регулятивних норм. 

Позиція, яку зараз підтримує Україна, приведе 
до збільшення можливостей входження країни до ве-
ликих міжнародних коопераційних проектів, що в 
пекрспективі можуть забезпечити істотне підвищен-
ня конкурентоспроможності та розширити можли-
вості більш вільного доступу до зарубіжних ринків 
за рахунок зменшення тарифних і нетарифних пере-
шкод [1].

Однак хочемо зауважити, аби повноцінно інте-
груватися Україні у світовий політичний і економіч-
ний простір і синхронізувати себе з процесами, які 
пов’язані з глобальними і регіональними вимірами, 
необхідно першочергово побудувати конкурентноз-

датну економіку країни, налагодити тісну співпрацю 
уряду з корпоративним сектором, створити техноло-
гії проведення послідовної, прогнозованої зовнішньої 
політики. За відсутності всіх цих складових у націо-
нальній економіці, глобалізаційні процеси в Україні 
можуть швидше спричинити певні загрози, так як 
вона не має значного впливу на міжнародній арені і 
не може нічого запропонувати у обмін, окрім частки 
національного суверенітету, своїх сировинних ресур-
сів та дешевої робочої сили. 

Такими загрозами можуть бути: по-перше, це 
зростання бідності, безробіття і безпритульності 
українських громадян, так як «витягнути» всі ці 
європейські стандарти і вимоги вкрай важко для 
економіки країни, яка де-факто переживає дефолт 
за зовнішніми позиками. По-друге, може відбути-
ся внутрішнє пригнічення національного ринку, що 
призведе до практичного усунення України з кон-
курентного середовища, так як за рейтингами між-
народних організацій Україна за рівнем конкурен-
тоздатності посідає одне з останніх місць; по-третє, 
відтік дешевої, кваліфікованої робочої сили за кор-
дон, по-четверте, обмеження можливості формува-
ти незалежну макроекономічну політику на націо-
нальних рівнях, по-п’яте, неспроможність адаптації 
виробничо-промислового комплексу України до сві-
тового попиту; по-шосте, конфлікт між вимогами 
глобалізації та соціально-культурними й економіч-
ними традиціями нашої держави, поступова втрата 
національно-культурної ідентичності, самобутності і 
навіть національного суверенітету за рахунок добро-
вільного делегування деяких державних функцій та-
ким міжнародним об’єднанням, як ООН, Євросоюз, 
НАТО, ОБСЄ і т. д.

Висновки з даного дослідження. Необхідно визна-
ти, що Україна поступово інтегрується до міжнарод-
них фінансових ринків і наслідки глобалізаційних 
процесів стають дедалі відчутнішими для української 
економіки. Позитивний чи негативний вектор змін 
від глобалізації залежить від рівня розвитку еконо-
мічної та фінансової систем країни. Зважаючи на той 
факт, що чим могутніша фінансова система країни, 
тим більше позитивних результатів вона може отри-
мати від процесу глобалізації. Насамперед, з метою 
збереження стабільності на національних фінансових 
ринках необхідна чітка система впливу держави на 
рух фінансових потоків у країні та приплив інозем-
ного капіталу, і досить вагомою метою має стати сти-
мулювання структурних реформ усередині країни, 
спрямованих на забезпечення конкурентоспромож-
ності у відкритому ринковому середовищі.

Як уже зазначалося, Україна не може уникнути 
втягнення у глобалізаційні процеси, тому економіч-
ну політику держави треба формувати відповідно 
до факторів розвитку глобалізації, аби знешкодити 
можливі негативні наслідки та максимізувати виго-
ди від її процесу. Якщо Україна прагне стати повно-
цінним суб’єктом глобальної економічної діяльності, 
вона повинна реформувати зовнішньоекономічний 
сектор, інтегрувати свою господарську систему у 
міжнародну економіку і створювати власні трансна-
ціональні структури.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Андрійчук В. Глобалізація, інтеграція, економічна безпе-

ка України / В. Андрійчук // Політика і час. – 2003. – № 9. –  
С. 61–71.

2. Арон Р. Мир і війна між націями – Пер. з фр. / Р. Арон – К. : Юні-
верс, 2000. – 688 с.



42 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 2. 2014

3. Руденко М. «Глобалізація і Україна» / М. Руденко // Зеркало 
тижня. – № 26 (401) 13-19 липня 2002 р.

4. Василенко В.М. Оцінка впливу глобалізації на економічне 
зростання країни / В.М. Василенко //Наукові праці Донецького 
національного технічного університету. Серія: Економічна. –  
2004. – № 69. – С. 35–42.

5. Бжезинський З. Україна в геостратегічному контексті / З. Бже-
зинський // Пер. з англ. – К. : Видав. Киево-Могилянська ака-
демія, 2006. – 102 с.

6. Гальчинський А. Україна на перехресті геополітичних інте-
ресів / А. Гальчинський. – К. : Знання України, 2002. –  
180 с.

7. Заграва Е. Глобалізація і нації. / Е. Заграва. – К. : «Фенікс», 2002. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ 
dialog.php?id=10&op_id=290#290.

8. Клочко В.О. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною еконо-
мікою / В.О. Клочко // Економіка України, 2001. – № 10. – С. 51–58.

9. Бутко М. Передумови трансформації та механізми регулю-
вання регіональних економік / М. Бутко // Економіка і право. –  
2003. – № 5. – С. 10–18.

10. Андресюк Б. Надежно ли международное положение Украины? /  
Б. Андресюк // Зеркало недели. – 2000. – 17 июня. – С. 4.

11. Варналій З. Регіональний розвиток України: проблеми та прі-
оритети / З. Варналій // Економіст – 2005. – № 6. – С. 24–26.

УДК 338.5.65

Руда І.І.
аспірант кафедри економіки підприємств

Львівського національного університету імені Івана Франка,
викладач кафедри економіки та економічної безпеки

Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Стаття присвячена оцінці фінансового стану сфери ритуальних послуг України. Побудовано багатофакторну кореляційно-ре-
гресійну модель впливу соціально-економічних факторів на фінансові показники діяльності підприємств. За отриманими резуль-
татами дано ґрунтовні висновки, за допомогою яких оцінена ефективність державного управління та регулювання даної сфери.

Ключові слова: ритуальна сфера, фінансові результати, економетрична модель, аналіз, множинна регресія, кореляція.

Руда И.И. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ 
Статья посвящена оценке финансового состояния сферы ритуальных услуг Украины. Построена многофакторная корреля-

ционно-регрессионная модель влияния социально-экономических факторов на финансовые показатели деятельности предпри-
ятий. По полученным результатам даны исчерпывающие выводы, с помощью которых оценена эффективность государственно-
го управления и регулирования данной сферы. 

Ключевые слова: ритуальная сфера, финансовые результаты, эконометрическая модель, анализ, множественная регрес-
сия, корреляция.

Ruda I.I. EVALUATION OF FINANCIAL CONDITION OF SERVICES RITUAL OF UKRAINE 
Article evaluates the financial condition of the scope of funeral services in Ukraine. Built multifactor correlation-regression model of 

the influence of socio-economic factors on the financial performance of companies. According to the results given exhaustive conclusions 
with which evaluated the effectiveness of public administration and regulation of this sector. 

Keywords: ritual sphere, financial results, an econometric model analysis, multiple regression, correlation.

Постановка проблеми. Підприємства, фірми, ор-
ганізації, що надають ритуальні послуги, як і будь-
яка комерційна організація в умовах ринку, ставлять 
за мету отримання прибутку від своєї діяльності. 
Адже для будь-якого підприємства отримання фі-
нансового результату означає визнання суспільством 
(ринком) результатів його діяльності. Тоді кінцевим 
фінансовим результатом для підприємства буде ви-
ступати сальдо результату від реалізації і витрат, які 
несе підприємство для його отримання [1]. 

Визначення економічного змісту фінансового ре-
зультату діяльності підприємств сфери ритуальних 
послуг, вивчення їх видів, розкриття завдань аналізу 
і формування методики проведення аналізу займа-
ють одне з центральних місць у комплексному еконо-
мічному аналізі господарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методо-
логічною основою аналізу фінансових результатів ді-
яльності господарюючих суб’єктів є цільовий підхід, 
тобто чітке визначення і формування цілей аналізу, 
їх ранжування та впорядкування, а також визначен-
ня завдань аналізу [1].

Провідні економісти в галузі економічного ана-
лізу та фінансового менеджменту значну увагу при-

діляють вивченню фінансових результатів господар-
ської діяльності підприємства. Проте їхні підходи 
до визначення економічного змісту даного поняття 
ґрунтуються на різних аспектах і з різним ступенем 
деталізації.

Існують також відмінності в підходах до складу 
та послідовності аналітичних процедур, що прово-
дяться при аналізі фінансових результатів діяльності 
підприємства, але всі вони спрямовані на пошук ре-
зервів збільшення прибутку і рентабельності в сфері 
бізнесу.

Так, у свої працях А.Д. Шеремет пропонує про-
водити аналіз прибутку і рентабельності продукції в 
наступній послідовності [2, с. 206-217, 223-226]:

1. Формується ряд абсолютних та відносних по-
казників, в яких виявляються фінансові результати 
організації. 

2. Поглиблений аналіз здійснюється шляхом до-
слідження впливу на величину прибутку і рентабель-
ність продажів різних факторів, які поділяються на 
групу зовнішніх і групу внутрішніх факторів.

3. Аналізується вплив інфляції на фінансові ре-
зультати від продажу продукції та наданих послуг.

5. Вивчається якість прибутку у вигляді узагаль-
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неної характеристики структури джерел формування 
прибутку.

6. Проводиться аналіз рентабельності активів під-
приємства.

7. Здійснюється маржинальний аналіз прибутку.
О.В. Єфімова, розглядаючи методологічні питан-

ня аналізу фінансових результатів і ефективності ді-
яльності організації, зазначає [3, с. 341-396], що «з 
метою виявлення умов і можливостей для отримання 
організацією прибутку проводиться аналіз фінансо-
вих результатів, в ході якого повинні бути отримані 
відповіді на наступні питання:

– наскільки стабільні прибутки отримано та ви-
трати;

– які елементи звіту про прибутки і збитки мо-
жуть бути використані для прогнозування фінансо-
вих результатів;

– наскільки продуктивні здійснювані витрати;
– яка ефективність вкладення капіталу в дане 

підприємство;
– наскільки ефективно управління підприєм-

ством» [3, с. 341].
Постановка завдання. Підприємства сфери риту-

альних послуг як економічні системи, як правило, 
є сукупністю великої кількості об’єктів, процесів, 
явищ, які взаємодіють між собою та знаходяться в 
певних причинно-наслідкових відношеннях. Оскіль-
ки розвиток цих елементів довгий час перебував під 
впливом тотального контролю державних органів 
влади, то, розпочавши процес переходу сфери риту-
альних послуг на ринкові умови, необхідно врахо-
вувати вплив соціально-економічних факторів на ре-
зультати діяльності організацій.

Фінансові результати (сальдо) як економічна 
змінна здебільшого залежить не від одного, а від 
багатьох факторів. Спільний вплив декількох фак-
торів на узагальнені фінансові результати, які ви-
ступають у ролі однієї результуючої змінної, мож-
на досліджувати за допомогою багатофакторних 
економетричних моделей. До таких моделей відно-
сяться моделі множинного кореляційно-регресій-
ного аналізу, дисперсійного аналізу, компонентно-
го аналізу, дискримінантного аналізу, кластерного 
аналізу тощо [4].

Виклад основного матеріалу дослідження. У разі 
використання багатофакторних економетричних 
моделей, побудованих не на функціональних, а на 
ймовірнісних зв’язках між факторними та результа-
тивним показником, розробляються стохастичні про-
гнози з використанням регресійних залежностей, які 
мають вигляд [4, с. 153]:

εβββ ++++= nn xxy ...110 ,     (1)

де y – результуюча змінна; −nxxx ,...,, 21  – факторні 
ознаки; −nβββ ,...,, 10  – істинні параметри моделі, зо-
крема β

0
 – вільний член рівняння регресії, −nββ ,...,1  

– коефіцієнти множинної регресії; ε – неспостережу-
вана випадкова величина; n – кількість факторів.

Для дослідження впливу декількох факторів на 
одну результуючу змінну, розглянемо множинну лі-
нійну кореляційно-регресійну модель виду (1). Слід 
зазначити, що узагальнена множинна лінійна кореля-
ційно-регресійна модель – це модель, яка описує коре-
ляційну залежність результуючої змінної у від фактор-
них ознак −nxxx ,...,, 21  для всієї генеральної сукупності, 
на основі якої оцінюють параметри моделі [4].

Невідомі параметри −nβββ ,...,, 10  узагальненої мо-
делі (1) будуть вважатися постійними. Випадкова ве-
личина змінюється в кожному спостереженні, і ми 
можемо тільки робити припущення стосовно її пове-

дінки. Таким чином, якщо маємо сукупність спосте-
режень за результуючою змінною у та факторними 
ознаками −nxxx ,...,, 21 , то на основі даних цих спосте-
режень можна побудувати вибіркову множинну лі-
нійну кореляційно-регресійну модель:

nn xbxbxbby ++++= ...~
22110 ,     (2)

де nn xbxbxbby ++++= ...~
22110 – теоретичне значення результуючої змін-

ної y; −nbbb ,...,, 10  оцінки невідомих параметрів 
−nβββ ,...,, 10 .

Побудову множинної лінійної кореляційно-регре-
сійної моделі (2) буде здійснено методом найменших 
квадратів. 

Алгоритм здійснення процесу економетричного 
моделювання впливу факторів соціально-економічно-
го розвитку України на фінансову діяльність (сальдо) 
організацій сфери ритуальних послуг можна розбити 
на шість етапів.

На першому етапі в якості об’єкта досліджен-
ня буде виступати національний ринок ритуальних 
послуг. Вважаємо, що використання економіко-ма-
тематичних методів дослідження для оцінки впли-
ву соціально-економічного становища держави на 
темпи розвитку фінансових результатів діяльності 
організацій сфери ритуальних послуг має важливе 
значення для визначення основних напрямків розбу-
дови даного сектора економіки України.

На другому етапі відбувається визначення осно-
вних факторів моделі, що мають вагоме значення при 
характеристиці об’єкта дослідження. В якості осно-
вних факторів соціально-економічного становища, 
що, на нашу думку, в найбільшій мірі характеризу-
ють функціонування організацій сфери ритуальних 
послуг, є такі показники як: чисельність населення, 
капітальні інвестиції, обсяги реалізованих послуг 
за видом економічної діяльності «Організування по-
ховань і надання суміжних послуг» (код 96.03 за 
КВЕД-2010) та середньомісячна заробітна плата.

На третьому етапі процесу моделювання діяльнос-
ті об’єкту дослідження, на основі емпіричних даних 
за допомогою відповідних економіко-математичних 
методів дослідження (або відповідного програмного 
забезпечення) визначаються параметри моделі [5]. 
Відповідно до обраних чинників, рівняння нашої мо-
делі набуде наступного вигляду:

εβββββ +++++= 443322110 xxxxy ,     (3)

де y – фінансові результати діяльності організацій 
сфери ритуальних послуг; x

1
 – чисельність населен-

ня; x
2
 – капітальні інвестиції; x

3
 – обсяги реалізова-

них послуг за видом економічної діяльності, «Орга-
нізування поховань і надання суміжних послуг» (код 
96.03 за КВЕД-2010); x

4
 – середньомісячна заробітна 

плата; ε – випадкова компонента.
Вихідними даними запропонованої моделі висту-

пає інформація (див. табл. 1), що отримана від дер-
жавної служби статистики України [6].

Система нормальних рівнянь для знаходження 
невідомих параметрів кореляційно-регресійної мо-
делі на основі заданої вибіркової сукупності матиме 
вигляд:
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Ця система містить п’ять лінійних рівнянь та 
п’ять невідомих параметрів. Розв’язавши систему 
за допомогою методу оберненої матриці, або ж ви-
користавши пакет аналізу даних програми Microsoft 
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Excel, отримаємо такі оцінки 43210 ,,,, bbbbb  параме-
трів 43210 ,,,, βββββ :

-0,676.   0,044;   0,029;   -0,329;  1620,710; 43210 ===== bbbbb
Вибіркова чотирифакторна лінійна кореляційно-

регресійна модель, яка описує залежність фінансо-
вого результату діяльності організацій сфери риту-
альних послуг в Україні за 2012 рік від чисельності 
населення, капітальних інвестицій, обсягів реалізо-
ваних послуг за видом економічної діяльності «Орга-
нізування поховань і надання суміжних послуг» (код 
96.03 за КВЕД-2010) та середньомісячної заробітної 
плати, матиме вигляд:

4321 0,676-0,0440,0290,329-1620,710~ xxxxy ++= .     (4)

Під час проходження четвертого етапу, необхідно 
здійснити перевірку моделі на достовірність та адек-
ватність. Перший крок в даному напрямку передба-
чає з’ясування відповідності отриманих результатів 
до сформульованої гіпотези.

Як видно із моделі (4), коефіцієнти факторних показ-
ників моделі мають як додатні так і від’ємні значення. 
Це свідчить про те, що обрані чинники соціально-еко-
номічного становища в країні впливають на фінансові 
результати (сальдо) діяльності організацій сфери риту-
альних послуг як позитивно, так і негативно.

Рівняння регресії, представлене формулою (4), 
показує низькі абсолютні значення коефіцієнтів при 
відповідних факторах, що свідчить про їх незначний 
вплив на фінансові результати.

Щільність зв’язку між факторами визначається 
на основі матриці кореляції. Коефіцієнт кореляції 
є найпростішим критерієм, який кількісно оцінює 
зв’язок між двома показниками. Причому потрібно 
визначити зв’язок не лише чинників моделі та ре-
зультативного показника, але й взаємозв’язок між 
самими факторами [4; 5].

Отже, на основі застосування статистичних ме-
тодів розрахунку будуємо матрицю парних коефі-
цієнтів кореляції факторів моделі впливу соціаль-
но-економічних показників на фінансові результати 
діяльності організацій сфери ритуальних послуг в 
Україні за 2012 рік та матрицю міжфакторної коре-
ляції, які наведено в таблиці 2.

Найвищий ступінь взаємозалежності спостеріга-
ється між фінансовими результатами та фактором 
«Обсягами реалізованих послуг». Тоді як коефіцієнт 
кореляції для решти чинників дещо нижчий. Тісно-
ту сумісного впливу усіх факторів моделі визначає 
коефіцієнт множинної кореляції, який, за розрахун-
ками, складає 0,737. Тобто, підтверджується наяв-
ність достатньо тісного, хоча з елементами змінного 
характеру, зв’язку між фінансовими результатами 
діяльності організацій сфери ритуальних послуг та 
відібраними чинниками.

Між тим важливого значення у технології про-
ведення кореляційно-регресійного аналізу займає пе-
ревірка одержаної моделі на явище мультиколінеар-
ності.

Таблиця 1
Вихідні дані для побудови економетричної моделі впливу соціально-економічних показників  

на фінансові результати діяльності організацій сфери ритуальних послуг в Україні за 2012 рік

Фінансовий 
результат 
(сальдо), 
тис.грн.

Чисельність 
населення на 
1 січня 2013 

року, тис. осіб.

Капітальні 
інвестиції,
млн.грн.

Обсяги реалізованих 
послуг за видом 

економічної 
діяльності, тис. грн.

Середньо-
місячна 

заробітна 
плата, грн.

y x
1

x
2

x
3

x
4
 

1 АР Крим 247,1 1965,2 17576,8 15219,2 2654

2 Вiнницька 60,9 1627,0 4901 5574,1 2432

3 Волинська -83,2 1040,0 3180,2 4041,4 2339

4 Днiпропетровська 333,8 3307,8 20456,2 24749,5 3138

5 Донецька 769,9 4375,4 30068,8 48486 3495

6 Житомирська -29,7 1268,9 2539,2 7904,9 2369

7 Закарпатська …* 1254,4 2518,8 …* 2351

8 Запорiзька 900,6 1785,2 6261,7 16788,2 2927

9 Івано-Франкiвська -206,3 1381,8 4976,6 5616,8 2540

10 Київська -307,4 1722,1 19375,8 2044,1 3157

11 Кiровоградська -59,9 995,2 4376,7 5775,8 2428

12 Луганська -1637,8 2256,5 7839,4 9029,4 3090

13 Львiвська 220,7 2540,7 9992,5 7154,6 2578

14 Миколаiвська -288,8 1173,5 4166,4 5176,7 2822

15 Одеська 311,7 2395,2 13230,3 23202,7 2700

16 Полтавська -45,5 1467,8 10190,5 12513,3 2850

17 Рiвненська …* 1156,9 2671,6 …* 2575

18 Сумська …* 1143,2 2695,7 …* 2503

19 Тернопiльська -29,5 1077,3 3159,9 3791,5 2185

20 Харкiвська 67,2 2744,4 13516,1 26080,5 2752

21 Херсонська -745,8 1078,2 2287,9 2686,8 2268

22 Хмельницька 29,5 1314,0 3282,6 2487,9 2425

23 Черкаська 28,8 1268,9 3373,4 6079,4 2508

24 Чернiвецька 33,8 907,2 2131,2 2719,2 2329

25 Чернiгiвська 468,1 1077,8 2470,2 15365,7 2308

26 мiсто Київ 1219,5 2845,0 64552 40843,8 4607

27 м. Севастополь 212,5 383,4 1936,2 12652,7 2890

* Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»
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Якщо значення коефіцієнта парної кореляції між 
факторами близьке до одиниці, то це вказує на тіс-
ний зв’язок між ними, тобто на мультиколінеарність. 
У цьому випадку один з факторів необхідно вилучи-
ти із подальшого розгляду, а інший залишити. Най-
частіше залишають той фактор, який з економічної 
точки зору більш вагомий, або який сильніше коре-
лює із результуючою змінною у [4, с. 153]. 

У розглянутій моделі таке виключення доціль-
но застосувати до факторної величини x

4
, величина 

абсолютного значення коефіцієнту кореляції яко-
го з фактором «Капітальні інвестиції» є більшою за 
«0,8». Згідно шкали Чеддока це характеризує дуже 
сильний зв’язок між даними факторними величина-
ми [4], але вплив фактора «Капітальні інвестиції» 
на результуючою змінною «Фінансові результати» є 
вагомішим, тому його доцільно залишити в моделі.

Надалі проведемо регресійний аналіз між резуль-
тативним показником та факторними величинами 
x

1
, x

2
, x

3
. У результаті розв’язання поставленої мети 

трьох факторного кореляційно-регресійного аналізу, 
було побудовано економіко-математичну модель, яка 
має наступний вигляд:
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Дане рівняння свідчить про те, що найбільший 
вплив з обраних факторів має фактор «Чисельність 
населення». Даний коефіцієнт показує, що при зрос-
танні чисельності населення на 1 тис. осіб, очікувані 
фінансові результати спадуть на 0,308 тис. грн.

Перевірка моделі (5) на мультиколінеарність по-
казала, що між обраними факторами відсутній дуже 
високий кореляційний зв’язок, а, отже, дана кореля-
ційно-регресійна модель може бути використана як 
основна.

Відповідно запропонованої моделі отримані резуль-
тати мають суттєве відхилення фактичних та теоретич-
них даних стосовно фінансових результатів діяльності 
організацій сфери ритуальних послуг. Це підтверджу-
ється і коефіцієнтом детермінації, який для нашої мо-
делі складає 0,52. Тобто це означає, що обрані фактори 
соціально-економічного становища регіонів України в 
2012 році як незалежні змінні на 52,0% пояснюють 
тенденцію фінансових результатів діяльності організа-
цій сфери ритуальних послуг як залежної змінної.

З одного боку, даний показник показує, що обра-
ні критерії не є повністю респектабельними, але з ін-
шого – цей коефіцієнт має властивість збільшуватись 
при включенні значної кількості факторів впливу.

Другий крок перевірки моделі передбачає ста-
тистичне визначення ступеня її достовірності за 
F-критерієм Фішера, оскільки обсяг вибірки не-
великим (n<30) [4, 5]. При цьому розраховується 
F-статистика Фішера з попередньо визначеним рів-
нем помилки. Так, при заданому рівні значущос-
ті α=0,01 та при кількості ступенів вільності v

1
=3 і 

v
2
=24–3–1=20 критичне значення критерію Фішера 

становить F
кр
=4,431. Для нашої ж моделі F-критерій 

становить: 
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де 
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 – коефіцієнт детермінації запропонованої 
моделі.

Таким чином, побудована модель відповідає ста-
тистичним критеріям адекватності (адже, F>F

кр
), а 

теоретичні значення результативного показника, 
розрахованого з її допомогою, можуть вважатися 
адекватними дійсності [5].

Оскільки обсяг вибірки малий, то третій крок 
четвертого етапу моделювання передбачає перевірку 
гіпотези про статистичну значущість парних коефі-
цієнтів кореляції (r) впливу соціально-економічних 
показників на фінансові результати діяльності орга-
нізацій сфери ритуальних послуг, використовуючи 
t-статистику Ст’юдента [4]: 
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За таблицями Ст’юдента при заданому рівні 
значущості α=0,01 та α=0,1, а також кількості сту-
пенів вільності v=n–2=24–2=22 знаходимо критич-
не значення статистики (t

кр
). Результати обрахун-

ку t-статистики Ст’юдента для моделі (4) подано в 
таблиці 3).

Таблиця 3
Перевірка значущості чинників моделі 

за t-критерієм Ст’юдента

Критерій
Фактичне 
значення 
t-критерію 

Рівень довіри

99% 
t=2,508

90% 
t=1,321

Чисельність 
населення 1,656 - +

Капітальні інвестиції 2,833 + +

Обсяги реалізованих 
послуг 3,697 + +

Середньомісячна 
заробітна плата 2,053 - +

Табличне значення критерію Ст’юдента роз-
глянутої моделі складає 2,508 при рівню довіри в 
99%. Дані таблиці показують, що чинники «Чи-
сельність населення» та «Середньомісячна заро-
бітна плата», статистично не значущі, оскільки 
значення їх t-критерію нижче критичного рівня. 
Тільки при зниженню рівня довіри до 90%, вказа-
ні критерії матимуть вплив на результати запропо-
нованої моделі.

Побудована багатофакторна регресійна модель є 
індикатором рівня розвитку сфери ритуальних по-
слуг в Україні. 

На заключному етапі алгоритму процесу еконо-
міко-математичного моделювання діяльності об’єкту 
дослідження, можна зробити висновки, на основі 
яких визначити основні заходи щодо усунення вузь-
ких місць у функціонуванні організацій сфери риту-
альних послуг. 

Таблиця 2
Матриця коефіцієнтів кореляції факторів моделі

Фінансові 
результати

Чисельність 
населення

Капітальні 
інвестиції

Обсяги реалізованих 
послуг

Середньо-місячна 
заробітна плата

Фінансові результати 1
Чисельність населення 0,333 1
Капітальні інвестиції 0,517 0,672 1
Обсяги реалізованих послуг 0,619 0,801 0,767 1
Середньо-місячна заробітна 
плата 0,401 0,622 0,915 0,739 1
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Висновки з проведеного дослідження. Наведені 
дані свідчать про неефективність як загальнодер-
жавного, так і місцевого управління розвитком даної 
сфери комунальних послуг. Це має активізувати по-
шук інноваційних шляхів розв’язання кризової си-
туації з залученням та використанням закордонного 
досвіду. Адже виокремлення сфери ритуальних по-
слуг як самостійної системно-структурної цілісності 
в межах національної економіки в сучасних нестій-
ких ринкових умовах передбачає об’єктивну необхід-
ність державного регулювання її розвитком з метою 
забезпечення стабільного економічного зростання [5]. 

Практична цінність розробленої моделі полягає 
у тому, що вона служить індикатором рівня розви-
тку національного ринку похоронної справи та до-
зволяє оцінити ефективність державної політики в 
сфері ритуальних послуг. Крім того, вона може бути 
використана для аналізу на регіональному або галу-
зевому рівнях.
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The article is devoted to the comparative analysis of terminological differences of the concept franchise system in scientific 

researches of national and foreign scholars. The author’s definition of this category was suggested based on the analysis of data. There 
was developed and described a model of interaction of subjects within the franchise system.
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Постановка проблемы. Постоянное развитие эко-
номических отношений обусловило возникновение 
нового института бизнеса, такого, как франчайзинг, 
что позволило ему подняться на следующую ступень 
своего развития. Для коммерческой сферы в Украи-
не характерной является преемственность западных 
новаций. Главной задачей остается адаптация новых 
вариантов ведения бизнеса к украинской экономике 
и менталитету. Отчасти этим занимается представи-
тельство Международной Ассоциации Франчайзин-
га, что свидетельствует о широком распространении 
франчайзинга в нашей стране. Такой метод эконо-

мически выгоден для страны в силу того, что с его 
помощью создаются новые рабочие места, и это спо-
собствует эффективному функционированию эконо-
мической системы. Одной из нерешенных проблем 
указанной темы является отсутствие в Украине зако-
нодательства, регламентирующего франчайзинговую 
деятельность. Как следствие указанной проблемы 
возникает другая – отсутствие механизма управле-
ния франчайзинговой системой в целом и отдельны-
ми её элементами в частности. Но первоочередным 
вопросом является отсутствие единой и четкой ме-
тодологии, которой можно было бы оперировать при 
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деловом взаимодействии. Данный аспект обусловил 
выбор темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Разные аспекты этой проблемы темы изучало мно-
жество современных авторов. Например, А. Цират, 
А. Кривонос составили терминологический словарь 
франчайзинга [2]. И. Салата уточнила понятие фран-
чайзинговой сети и франчайзинговой системы, а так-
же рассмотрела особенности формирования послед-
ней с позиции жизненного цикла [4]. В. Сидельников 
раскрыл базовые основы франчайзинга [9]. Р. Кац 
[3], М. Мендельсон [5], В. Липчук [6], О. Скибицкий 
[7], М. Кобяк [11] рассмотрели понятие франчайзин-
говой системы.

Постановка задачи. На основе изложенного мож-
но сформулировать исследования, которое заключа-
ется в рассмотрении теоретических аспектов функ-
циональных взаимосвязей внутри франчайзинговой 
системы

Изложение основного материала исследования. 
В Украине регулирование франчайзинга происхо-
дит с использования главы 76 Гражданского кодек-
са Украины, где утверждается, что по договору ком-
мерческой концессии одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользовате-
лю) за плату право пользования, в соответствии с 
его требованиями, комплексом принадлежащих этой 
стороне прав с целью изготовления и (или) продажи 
определённого вида товара и (или) предоставления 
услуг [1]. 

По мнению Ассоциации франчайзинга Украины, 
франчайзинг – предпринимательская деятельность, 
согласно которой на договорной основе одна сторона 
(франчайзер) передает второй (франчайзи) за возна-
граждение на определенный срок или без указания 
такого: право использования торговой марки; знака 
обслуживания; фирменного (торгового) наименова-
ния; услуг; технологического процесса; специали-
зированного оборудования; ноу-хау; коммерческой 
информации, которая охраняется законом; других, 
предусмотренных договором объектов права интел-
лектуальной собственности [2, c. 55].

Несмотря на существование Международной Ас-
социации, наличие двух вариантов трактовки данно-
го понятия франчайзинг является примечательным 
для всех государств, которые стремятся разработать 
свой механизм управления. Целесообразным будет 
привести некое обобщённое определение, которое по 
мнению авторов, наиболее четко определяет данную 
категорию: франчайзинг – это система договорных 
отношений между франчайзером и франчайзи, в 
ходе которых устанавливаются условия передачи 
и пользования коммерческой формулой, доказавшей 
свою практическую значимость.

Сама система договорных отношений в общем 
понимании является тем, что называют франши-
зой, однако по своей сути она является правом на 
вступление в определённую предпринимательскую 
деятельность. Непосредственно понятие франчай-
зинговой системы куда более обширное и включа-

Таблица 1
Различная трактовка понятия «франчайзинговая система»

Автор Понятие

Р.Б. Кац
Франчайзинговая система (франшизная система) – организационная структура франчайзингового 
бизнеса, которая состоит из компании-франшизодателя, возглавляющей структуру, и находящейся 
под ее контролем сети франшизных предприятий, или франшизной сети [3, с. 2]. 

И.З. Салата

Франчайзинговую систему предлагается определять как совокупность участников франчайзинговой 
сети, условий их совместной работы и других характерних свойств, взаимодействие между которы-
ми и с внешней стредой способствует созданию нового организационного образования в сфере пред-
принимательства [4, с. 98].

М. Мендельсон
Комплексная система включает не просто использование фирменных товаров или услуг, но подго-
товку проекта предприятия во всех его аспектах. Проект должен быть так тщательно разработан, 
чтобы свести до минимума риск, связанный с открытием нового бизнеса [5, с. 8]. 

В.В. Липчук 

Система франчайзинга – это пример наивысшей степени защиты от рыночного провала. В услови-
ях контрактов, которые заключают стороны, обозначены границы рыночного пространства, уста-
новлены графики, введены ограничения, составлены программы, а также приняты обязательства, 
которые дают возможность конечному потребителю получать преимущества от совместных действий 
франчайзера и франчайзи. Франчайзинговая система обеспечивает движение важной информации о 
рынке между франчайзером и франчайзи, благодаря чему преимущества потребителей, а также цель 
совершения покупок могут быстрее отображаться на планировании производства и маркетинговой 
деятельности [6].

О.М. Скібіцький 
Большую роль в кооперации между крупными и мелкими фирмами, особенно в сфере услуг играет 
система франчайзинговых взаимоотношений – гибридная форма мелкого и крупного предпринима-
тельства [7].

http://rufs.info/

Франчайзинговая система – это, по сути, большое представительство компании, а франчайзи как 
маленькие филиалы этой компании, но огромным преимуществом является, то, что каждый офис 
франчайзи находится в независимом от головной компании управлении и владении, но работающие 
под единой маркой [8].

В. Сидельников 

Франчайзинговая система – это, как правило, пакет, включающий права интеллектуальной соб-
ственности, такие как права на использование товарных знаков, торговых наименований, логотипов 
и «фирменного стиля», связанного с бизнесом; любые изобретения, такие как патенты, промышлен-
ные секреты и ноу-хау и любые сопроводительные рекламные материалы, касающиеся изготовле-
ния, продажи товаров или оказания услуг клиентам [9, с. 20].

http://www.
chipsaway.ua/

Одним из ключевых понятий в системе франчайзинговых отношений является франшиза (франчай-
зинговый пакет). Под ним понимается полная бизнес-система, включая пособия по ведению работ, 
программное обеспечение, документацию и другие материалы, которую франчайзер передает фран-
чайзи. Наличие франшизы позволяет последнему работать достаточно эффективно, даже при отсут-
ствии предварительного опыта и знаний в соответствующей сфере бизнеса [10].

М.В. Кобяк 
Франчайзинговая система предоставляет права на использование своего имени, логотипа, систем 
бронирования и других видов обслуживания, однако сама эта система не осуществляет функций 
управления [11, с. 9].

Азбука 
франчайзинга

Франчайзинговая система – совокупность всех элементов развития и продвижения определенного 
бизнеса, в котором используется франчайзинг [12, с. 69].



48 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 2. 2014

ет в себя множество элементов, потому как процесс 
франчайзинга включает отношения, обусловленные 
производственными, экономическими, государствен-
ными, управленческими функциями и межличност-
ными отношениями людей. Кроме того, внутри фирм 
управленцы осуществляют определённые действия, 
связанные не только с влиянием, но и с отдачей от 
сотрудников. Эффективное функционирование фран-
чайзинга, как и любой схемы видения бизнеса, в 
любой стране не может иметь место в условиях от-
сутствия отлаженной или хотя бы полностью регла-
ментированной системы. В свою очередь, невозмож-
но устанавливать простые понятные правила в той 
сфере, где нет единой методологической системы. 

В таблице 1 представлено видение различных учё-
ных по этому поводу.

Таким образом, легко сделать вывод, что мало 
кто из учёных современности понимает франчайзин-
говую систему как совокупность более чем двух-трёх 
взаимосвязанных элементов. Автору это видится в 
корне неверным, так как чем больше учитывается 
элементов системы, тем осознаннее становится госу-
дарственная политика, тем более отлаженно функци-
онирует весь комплекс, который участвует при воз-
никновение франчайзинговых сетей.

На основе изученных данных приведём общее 
определение франчайзинговой системы как струк-
туры франчайзингового бизнеса, основанной на 
взаимодействии сторон договора франшизы, внеш-
них и внутренних условий и участников функци-
онирования сети (таких, как работники, постав-
щики, потребители, государство, внутренний 
и международный рынок), функционирующая на 
определённой базе и предусматривающая дельней-
шее сопровождение.

Поскольку схема ведения бизнеса методом фран-
чайзинга для Украины всё ещё находится в стадии 

Государство

Банки, 
Инвестиционные

фонды

Тренинговые компании

Рекрутинговые компании

Аудиторские компании

Юридические компании, 
частные юристы

Веб-студии

Рекламные агентства, 
дизайн-студии, частные 
креативщики, производители 
промо-продукции

Телекоммуникационные 
компании

Консалтинговые компании

Франчайзер ФранчайзиИнформационный и материальный поток

Потребитель

Контроль

Рис. 1. Взаимодействия внутри франчайзинговой системы

развития, её функционирование ограничивается от-
сутствием как минимум двух важных моментов:

• совершенной законодательной базы, 
• предпринимателей, имеющих необходимый 

опыт.
Также существование в стране такого понятия, как 

«франчайзинг» предусматривает взаимодействие ма-
лого и крупного предпринимательства, наличие долж-
ной системы банковского кредитования. На данный 
момент кредитованием франчайзинга как отдельного 
вида бизнеса занимается только ПАО «Укрсоцбанк», 
группа UniCredit [13], но некоторые зарубежные бан-
ки, например, ИНГ Банк Украина [14], входят на ры-
нок Украины посредством франчайзинговых сетей.

По примерам развития франчайзинговых отно-
шений в странах с более развитой экономикой ука-
занный вид взаимодействия бизнеса в Украине уже 
вовлекает в себя других участников рынка страны. 
Так, например, сайт franch.biz составил рейтинг 
сложности услуг, предоставляемых франчайзерам и 
франчайзи [15], среди которых выделил такие услу-
ги, как юридические, оценочные, информационные, 
PR-услуги и др. 

Очевидно, что при усложнении инфраструктуры 
усложняется и задача руководящей стороны, т.е. 
управленцев. Увеличение количества взаимодей-
ствий внутри системы диверсифицирует и диффе-
ренцирует выполняемые ими функции. И.М. Семе-
ненко представил наглядную классификации видов 
взаимодействия во франчайзинговой системе, кото-
рая позволяет установить критериальные признаки: 
степень объективно-субъективного проявления вза-
имодействия элементов системы; степень проявле-
ния; силу взаимодействия; формы взаимодействия; 
степень прогрессивности проявления; содержатель-
ное отражение сторон (франчайзера и франчайзи); 
дифференциально-структурное отражение элемен-

тов; иерархическую форму 
отображения. В процессе вза-
имодействия участвуют систе-
мы управления (франчайзе-
ра и франчайзи); субъекты и 
объекты управления, а также 
подсистемы и элементы самой 
франчайзинговой системы. 
Такой подход позволяет вы-
работать организационно-эко-
номический механизм функ-
ционирования системы в целом  
[16, с. 149-150]. 

На основе полученных ре-
зультатов можно представить 
наглядную схему функциони-
рования франчайзинговой си-
стемы с помощью рис. 1. Она 
демонстрирует основные функ-
циональные взаимосвязи:

1) между франчайзером и 
франчайзи (то есть обеспече-
ние последнего необходимыми 
сырьевыми и информационны-
ми ресурсами, определёнными 
в договоре);

2) между франчайзи и ко-
нечными потребителями, ре-
зультаты которого доходят до 
франчайзи в виде установлен-
ного процента и статистики 
(финансовый и информацион-
ный поток).



49ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Также существуют перекрёстные взаимосвязи, то 

есть те, которые могут или должны касаться обоих 
участников договора:

3) между сторонами и юридическими компания-
ми (обязательны при заключении соглашений);

4) 4.1 между франчайзером и консалтинговыми 
компаниями (при подборе методов развития и кон-
троля над бизнесом);

4.2 между последними и франчайзи (при выборе 
вида франчайзинга и/или его представителя);

5) с телекоммуникационными компаниями;
6) с рекрутинговыми компаниями;
Ещё один вид взаимосвязей – это односторонние, 

т.е. те, которые необходимы только одной стороне, 
однако входят в общую систему в силу того, что обе-
спечивают эффективную деятельность второй:

7) взаимоотношения франчайзера:
7.1 с веб-студиями;
7.2 с тренинговыми компаниями, т.к. заинтересо-

ванность владельца франшизы в высокой квалифи-
кации сотрудников выше;

7.3 с рекламными агенствами;
7.4 с аудиторскими компаниями для контроля 

над работой компаний сети.
8) отдельно взаимодействия франчайзи может 

происходить только с банками, кредитующими его 
деятельность

Работа с веб-студиями может также заключаться 
в том, что сам рынок франшиз представляет собой 
некое эфемерное пространство, т.к. в основном суще-
ствует в сети Интернет. Количество выставок-продаж 
незначительно и такого рода мероприятия зачастую 
происходят один-два раза в год в одной стране. По-
этому всё популярнее и многочисленнее становятся 
сайты-каталоги, такие как, например:

1. http://ru.franchising.ua/katalog-franshiz/franshizy.
2. http://www.birzhatm.ua/franchise.
3. http://www.newidea.in.ua/tag/kupit-franshizu/.
4. http://www.newbiz.com.ua/fran_1.
Что касается контроля за работой своих предпри-

ятий франчайзером, то, например, в Германии пред-
ставители сети McDonald’s были недовольны тем, 
что франчайзер часто и слишком предвзято проверял 
свою сеть с помощью тайных покупателей и внедре-
ния сотрудников-шпионов [17].

Также следует учитывать, что деятельность всех 
элементов сети происходит на основе законодатель-
ства определённого государства, которое, как пред-
ставляется авторам, должно взаимодействовать одно-
временно внутри системы, как один из её участников 
(в отношении налоговых отчислений, систем поощре-
ния) и над системой, как регулирующая надстройка. 

Выводы из проведенного исследования. Из ука-
занного выше можно сделать вывод, что рассмотре-
ние франчайзинга как системы позволяет более ар-

гументированно структурировать его по элементам и 
распределить основные функциональные обязанно-
сти, что в дальнейшем обеспечит чёткий контроль 
и быстрое решение спорных моментов. Направление 
дальнейших исследований основано на необходимо-
сти глубокого изучения взаимосвязей системы для 
эффективного моделирование процесса франчайзин-
га с учётом управленческих и государственных функ-
ций, инфраструктурных обеспечений и развития ор-
ганизационных структур.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена дослідженню динаміки основних показників зовнішньоекономічної діяльності Чернігівської області. Гео-
графічне положення Чернігівської області та розвинута транспортна мережа дають можливість проводити ефективну зовнішньо-
економічну діяльність. Автор виділяє основні напрями зовнішньоекономічної діяльності області та пропонує ефективні інстру-
менти, що допоможуть вдосконалити зовнішньоекономічну політику області.
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Сакир-Молочко Н.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНИГОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья посвящена исследованию динамики основных показателей внешнеэкономической деятельности Черниговской об-
ласти. Географическое положение Черниговской области и развитая транспортная инфраструктура предоставляют возможность 
проводить эффективную внешнеэкономическую деятельность. Автор выделяет основные направления внешнеэкономической 
деятельности и предлагает эффективные инструменты, которые помогут усовершенствовать внешнеэкономическую политику 
области. 
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Sakir-Molochko N.V. PROBLEMS AND PROSPECTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF CHERNIHIV REGION
The article deals with the dynamics of the main indicators of foreign economic activity of Chernihiv region. The geographical position 

of Chernihiv region and developed transportation network make it possible to conduct an effective foreign trade. The author highlights the 
main directions of foreign economic activity of the region and offers effective tools that help to improve the foreign policy area. 

Keywords: foreign economic activity, export, import, Chernihiv region.

Постановка проблеми. Чернігівська область має 
унікальне географічне положення, потужний при-
родно-ресурсний та виробничий потенціал, що дає 
можливість проводити ефективну зовнішньоеконо-
мічну політику. Чернігівська область співпрацює з 
понад 80 країнами світу, до яких експортує та з яких 
імпортує низку товарів та послуг. Детальний аналіз 
показників зовнішньоекономічної діяльності області 
є надзвичайно важливим для визначення напрямів 
розширення такої діяльності та для розробки інстру-
ментів, що використовуватимуться при здійсненні 
зовнішньоекономічної політики області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням зовнішньоекономічної діяльності Чер-
нігівської області займаються переважно державні 
установи: Державна служба статистики України, 
Відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної 
діяльності та міжрегіонального співробітництва 
управління з питань зовнішніх зносин та торгівлі 
Департаменту економічного розвитку Чернігівської 
облдержадміністрації, Головне управління статис-
тики у Чернігівській області, Постійна комісія з 
питань міжрегіонального і транскордонного співро-
бітництва. Також науковці М.П. Бутко, М.А. Бру-
сенко, О.А. Русманенко, О.І. Черниченко займа-
ються питаннями зовнішньоекономічної діяльності 
Чернігівської області.

Постановка завдання. Враховуючи те, що питан-
нями аналізу зовнішньоекономічної діяльності Чер-
нігівської області займаються переважно державні 
установи, результатом такого аналізу є суто статис-
тична звітність з відсутністю проведеного аналізу 
отриманих показників та зроблених на його основі 
висновків. Головною метою даної роботи є детальний 
аналіз динаміки показників зовнішньоекономічної 
діяльності Чернігівської області за останні роки та 
визначення основних інструментів зовнішньоеконо-
мічної політики, які дозволять підвищити ефектив-
ність зовнішньоекономічної діяльності області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
показників зовнішньоекономічної діяльності Черні-
гівської області за 2009-2012 роки дав змогу визна-
чити наступні статистичні характеристики зовніш-
ньоекономічної діяльності області.

У 2009 році обсяг експорту товарів склав 
297206,7 тис. доларів США, обсяг експорту послуг – 
5400,7 тис. доларів США.

Порівняно із 2008 роком експорт товарів змен-
шився на 30%, експорт послуг зменшився на 19%.

Партнерами підприємств та організацій облас-
ті були 64 країни світу. До країн СНД експортова-
но товарів на 186891,8 тис. доларів США (на 33% 
менше, ніж в 2008 році), послуг – 1746,6 тис. до-
ларів США (на 39% більше, ніж в 2008 році). До 
країн ЄС експортовано товарів на 53388,5 тис. дола-
рів США (на 40% менше, ніж у 2008 році), послуг 
на 1507,4 тис. доларів США (на 13% менше, ніж у 
2008 році). 

Серед країн СНД основними тортовими партне-
рами в експорті товарів були Російська Федерація, 
Білорусь, Молдова, Туркменістан та Азербайджан, 
в експорті послуг – Російська Федерація, Білорусь, 
Киргистан, Казахстан та Молдова. Серед країн-чле-
нів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здій-
снювались до Італії, Польщі, Литви, Франції та Ні-
меччини, послуг – до Німеччини, Греції, Болгарії, 
Польщі та Італії. Серед інших країн найбільше екс-
портувались товари до Грузії, Туреччини, Єгипту, 
Сирійської Арабської Республіки та Індії, послуги – 
до Канади, Ірану, США, Туреччини та Панами. 

Серед найбільших країн-партнерів зріс експорт то-
варів до Туркменістану, Литви, Індії, Сирії та Єгипту, 
послуг до – Греції, Ірану, Киргистану, Казахстану та 
Туреччини; зменшився експорт товарів до Білорусі, 
Італії, Німеччини, Польщі, Азербайджану, послуг – 
до США, Італії, Молдови, Польщі та Панами.

У загальному обсязі експорту товарів найвагомі-
шим є експорт паперу та картону, зернових культур, 
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деревини та виробів з деревини, молока та молоч-
них продуктів, одягу. У загальному обсязі експор-
ту послуг найвагомішими є послуги транспорту та 
зв’язку, послуги в операціях з нерухомістю, послуги 
в обробній промисловості, послуги готелів і рестора-
нів, послуги у сфері освіти.

У загальному обсязі експорту товарів у порівнян-
ні із 2008 роком збільшилась частка ефірних олій, 
кави та чаю, приладів, натомість зменшилась част-
ка текстильних волокон, виробів з чорних металів, 
шпатель них волокон. У загальному обсязі експорту 
послуг збільшилась частка послуг обробної промис-
ловості, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, 
натомість зменшилась частка послуг транспорту та 
зв’язку, послуг готелів і ресторанів.

У 2009 році обсяг імпорту товарів склав 
326901,6 тис. доларів США, обсяг імпорту послуг – 
15365,4 тис. доларів США.

Порівняно із 2008 роком імпорт товарів зменшив-
ся на 14%, імпорт послуг зменшився на 20%.

З країн СНД імпортовано товарів на 91288 тис. до-
ларів США (на 16% більше, ніж в 2008 році), по-
слуг – 1595,2 тис. доларів США (на 34% менше, 
ніж в 2008 році). З країн ЄС імпортовано товарів на 
167522,3 тис. доларів США (на 27% менше, ніж у 
2008 році), послуг на 11394,6 тис. доларів США (на 
8% менше, ніж у 2008 році). 

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед 
країн СНД здійснювались з Російської Федерації, 
Білорусі, Узбекистану, Казахстану та Молдови, по-
слуг – з Російської Федерації, Білорусі, Казахстана, 
Молдови та Азербайджану. Найвагоміші імпортні 
поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснюва-
лись з Великої Британії, Італії, Нідерландів, Фран-
ції та Литви, послуг – з Великої Британії, Німеччи-
ни, Польщі, Болгарії та Австрії. Серед інших країн 
світу найбільші імпортні поставки товарів були з 
Бразилії, Індії, Китаю, Туреччини та Малаві, по-
слуг – з США, Кіпру, Об’єднаних Арабських Еміра-
тів та Туреччини.

Порівняно із 2008 роком збільшились надходжен-
ня товарів з Малаві, Молдови, Білорусі, Узбекистану 
та Казахстану, послуг з Об’єднаних Арабських Емі-
ратів, Азербайджану, Білорусі, Туреччини та Бол-
гарії. Натомість зменшились надходження товарів 
з Франції, Китаю, Нідерландів, Італії та Литви, по-
слуг з США, Казахстану, Молдови, Російської Феде-
рації та Австрії.

У загальному обсязі імпорту товарів найвагомі-
шим є папір та картон, пластмаси, котли, добрива, 
шпательні волокна. У загальному обсязі імпорту по-
слуг найвагомішим є послуги в операціях з нерухо-
містю, послуги, пов’язані з державним управлінням, 
послуги в обробній промисловості, послуги готелів і 
ресторанів, послуги транспорту та зв’язку.

У загальному обсязі імпорту товарів збільши-
лась частка алкогольних і безалкогольних напоїв, 
насіння, цукру і кондитерських виробів, натомість 
зменшилась частка зернових культур, органічних 
хімічних сполук, деревини і виробів з дерева. У за-
гальному обсязі імпорту послуг збільшилась частка 
послуг в обробній промисловості, натомість зменши-
лась частка послуг, пов’язаних з фінансовою діяль-
ністю, послуг транспорту та зв’язку.

Сальдо зовнішньої торгівлі у 2009 році склало 
29694,9 тис. доларів США. Коефіцієнт покриття ім-
порту експортом – 90,9%.

У 2010 році обсяг експорту товарів склав 
324754,2 тис. доларів США, обсяг експорту послуг – 
6204,2 тис. доларів США.

Порівняно із 2009 роком експорт товарів збіль-
шився на 9%, експорт послуг збільшився на 15%.

До країн СНД експортовано товарів на 
200218,6 тис. доларів США (на 7% більше, ніж в 
2009 році), послуг – 2224,3 тис. доларів США (на 
27% більше, ніж в 2009 році). До країн ЄС експор-
товано товарів на 71519,7 тис. доларів США (на 34% 
більше, ніж у 2009 році), послуг на 2439,9 тис. дола-
рів США (на 62% більше, ніж у 2009 році). 

Серед країн СНД основними тортовими партне-
рами в експорті товарів були Російська Федерація, 
Білорусь, Молдова, Туркменістан та Азербайджан, 
в експорті послуг – Білорусь, Російська Федерація, 
Казахстан, Узбекистан, Молдова. Серед країн-членів 
ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійсню-
вались до Польщі, Литва, Франції, Італії, Німеччи-
ні, послуг – до Греції, Німеччини, Великої Брита-
нії, Чехії та Польщі. Серед інших країн найбільше 
експортувались товари до Туреччини, Грузії, Єгипту, 
Китаю та Сирійської Арабської Республіки, послуги –  
до Канади, США, Туреччини, Панами та Кіпру. 

Серед найбільших країн-партнерів зріс експорт 
товарів до Азербайджану, Польщі Китаю, Туреччини 
та Литви, послуг до – Казахстану, Білорусі, Греції, 
Туреччини та США; зменшився експорт товарів до 
Італії, Грузії, Туркменістану, Сирійської Арабської 
Республіки та Єгипту, послуг – до Кіпру, Російської 
Федерації та Німеччини.

У загальному обсязі експорту товарів найвагомі-
шим є експорт паперу та картону, зернових культур, 
деревини та виробів з деревини, молока та молоч-
них продуктів, взуття. У загальному обсязі експор-
ту послуг найвагомішими є послуги транспорту та 
зв’язку, послуги в операціях з нерухомістю, послуги 
готелів і ресторанів, послуги у сфері освіти, послуги 
пов’язані з будівництвом.

У загальному обсязі експорту товарів у порівнян-
ні із 2009 роком збільшилась частка їстівних плодів, 
продуктів з чорних металів, жири та олії, іграшки, 
взуття; натомість зменшилась частка енергетич-
них матеріалів, текстильних матеріалів, залишків 
і відходів харчової промисловості, приладів та ни-
ток. У загальному обсязі експорту послуг збільши-
лась частка послуг, готелів та ресторанів, послуг, 
пов’язаних з фінансовою діяльністю, послуг в опера-
ціях з нерухомістю, послуг у сфері освіти; натомість 
зменшилась частка послуг в обробній промисловості, 
послуг транспорту та зв’язку.

У 2010 році обсяг імпорту товарів склав 
381164 тис. доларів США, обсяг імпорту послуг – 
19905,3 тис. доларів США.

Порівняно із 2009 роком імпорт товарів збільшив-
ся на 17%, імпорт послуг збільшився на 30%.

З країн СНД імпортовано товарів на 141675 тис. до-
ларів США (на 55% більше, ніж в 2009 році), по-
слуг – 5265,2 тис. доларів США (на 230% більше, 
ніж в 2009 році). З країн ЄС імпортовано товарів на 
149142,3 тис. доларів США (на 11% менше, ніж у 
2009 році), послуг на 9935,9 тис. доларів США (на 
13% менше, ніж у 2009 році). 

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед  
країн СНД здійснювались з Російської Федерації, 
Білорусі, Узбекистану, Казахстану та Молдови, по-
слуг – з Російської Федерації, Білорусі, Казахстана, 
Молдови та Азербайджану. Найвагоміші імпортні по-
ставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювались з 
Італії, Литви, Великої Британії, Нідерландів та Бель-
гії, послуг – з Великої Британії, Німеччини, Польщі, 
Болгарії та Австрії. Серед інших країн світу найбіль-
ші імпортні поставки товарів були з Бразилії, Індії, 
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Китаю, Японії та Туреччини, послуг – з США, Кіпру, 
Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини.

Порівняно із 2009 роком збільшились надходжен-
ня товарів з Японії, Білорусі, Литви, Італії та Ін-
дії, послуг з Російської Федерації, США, Туреччини, 
Узбекистану та Білорусі. Натомість зменшились над-
ходження товарів з Казахстану, Узбекистану, Вели-
кої Британії, та Бразилії, послуг з Об’єднаних Араб-
ських Еміратів, Австрії, Кіпру, Польщі та Болгарії.

У загальному обсязі імпорту товарів найвагомі-
шим є папір та картон, добрива, пластмаси,гума та 
котли. У загальному обсязі імпорту послуг найваго-
мішим є послуги в операціях з нерухомістю, послу-
ги, пов’язані з державним управлінням, послуги в 
обробній промисловості, послуги готелів і ресторанів, 
послуги транспорту та зв’язку.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась 
частка овочів, гуми та чорних металів, натомість 
зменшилась частка алкогольних і безалкогольних 
напоїв, м’яса, одягу та скла. У загальному обсязі ім-
порту послуг збільшилась частка послуг транспорту 
та зв’язку, послуг в операціях з нерухомістю, послуг 
готелів та ресторанів, натомість зменшилась частка 
послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, послуг 
в обробній промисловості, послуг у сфері освіти.

Сальдо зовнішньої торгівлі у 2010 році склало 
-56409,8 тис. доларів США. Коефіцієнт покриття ім-
порту експортом – 85,2%.

У 2011 році обсяг експорту товарів склав 
418665 тис. доларів США, обсяг експорту послуг – 
7114,7 тис. доларів США.

Порівняно із 2009 роком експорт товарів збіль-
шився на 29%, експорт послуг збільшився на 14%.

До країн СНД експортовано товарів на 
234200,3 тис. доларів США (на 17% більше, ніж в 
2010 році), послуг – 1997,6 тис. доларів США (на 
11% менше, ніж в 2010 році). До країн ЄС експорто-
вано товарів на 85074,5 тис. доларів США (на 19% 
більше, ніж у 2010 році), послуг на 2125,2 тис. дола-
рів США (на 13% менше, ніж у 2010 році). 

Серед країн СНД основними тортовими партне-
рами в експорті товарів були Російська Федерація, 
Білорусь, Казахстан, Туркменістан та Азербайджан, 
в експорті послуг – Білорусь, Російська Федерація, 
Узбекистан, Молдова, Туркменістан. Серед країн-
членів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів 
здійснювались до Польщі, Франції, Литви, Іспанії 
та Італії, послуг – до Німеччини, Греції, Словаччи-
ни, Литви та Франції. Серед інших країн найбільше 
експортувались товари до Туреччини, Єгипту, Грузії, 
Ірану та Китаю, послуги – до Канади, Туреччини, 
Сейшельських Островів, США та Кіпру.

Серед найбільших країн-партнерів зріс експорт 
товарів до Ірану, Єгипту, Іспанії, Грузії, Китаю, по-
слуг до – Словаччини, Туреччини, Литви, Кіпру та 
Сейшельських Островів; зменшився експорт товарів 
до Литви, послуг – до Казахстану, Молдови, США, 
Франції та Греції.

У загальному обсязі експорту товарів найвагомі-
шим є експорт паперу та картону, зернових культур, 
деревини та виробів з деревини, молока та молоч-
них продуктів, одягу. У загальному обсязі експор-
ту послуг найвагомішими є послуги транспорту та 
зв’язку, послуги в операціях з нерухомістю, послуги 
пов’язані з будівництвом, послуги готелів і рестора-
нів, послуги у сфері освіти.

У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні 
із 2010 роком збільшилась частка зернових культур, 
ниток, залишків і відходів харчової промисловості, 
засобів наземного транспорту та котлів; натомість 

зменшилась частка харчових продуктів, енергетич-
них матеріалів, текстильних матеріалів, інструмен-
тів та ефірних олій. У загальному обсязі експорту 
послуг збільшилась частка послуг в обробній про-
мисловості, послуг транспорту та зв’язку; натомість 
зменшилась частка послуг готелів та ресторанів, по-
слуг пов’язаних з фінансовою діяльністю, послуг в 
операціях з нерухомістю, послуг у сфері освіти.

У 2001 році обсяг імпорту товарів склав 
562489,3 тис. доларів США, обсяг імпорту послуг – 
40525 тис. доларів США.

Порівняно із 2010 роком імпорт товарів збільшив-
ся на 48%, імпорт послуг збільшився на 104%.

З країн СНД імпортовано товарів на 
258800,2 тис. доларів США (на 83% більше, ніж в 
2010 році), послуг – 2526,1 тис. доларів США (на 
52% менше, ніж в 2010 році). З країн ЄС імпорто-
вано товарів на 196960,4 тис. доларів США (на 32% 
більше, ніж у 2010 році), послуг на 35339,4 тис. до-
ларів США (на 256% більше, ніж у 2010 році). 

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед  
країн СНД здійснювались з Російської федерації, Бі-
лорусі, Узбекистану, Казахстану та Молдови, послуг –  
з Російської Федерації, Білорусі, Казахстана, Молдо-
ви та Азербайджану. Найвагоміші імпортні поставки 
товарів серед країн-членів ЄС здійснювались з Італії, 
Литви, Польщі, Бельгії та Великої Британії, послуг –  
з Великої Британії, Німеччини, Польщі, Болгарії та 
Австрії. Серед інших країн світу найбільші імпортні 
поставки товарів були з Бразилії, Індії, Китаю, Ту-
реччини та США, послуг – з США, Кіпру, Об’єднаних 
Арабських Еміратів та Туреччини.

Порівняно із 2010 роком збільшились надходжен-
ня товарів з Білорусі, Польщі, Росії, Туреччини та 
США, послуг з Об’єднаних Арабських Еміратів, Бі-
лорусі, Казахстану, Великої Британії та Польщі. На-
томість зменшились надходження товарів з Казах-
стану та Узбекистану, послуг з Кіпру, Туреччини, 
США, Болгарії та Австрії.

У загальному обсязі імпорту товарів найвагомі-
шим є папір та картон, добрива, засоби наземного 
транспорту, гума та пластмаси. У загальному обсязі 
імпорту послуг найвагомішим є послуги в операціях з 
нерухомістю, послуги, пов’язані з державним управ-
лінням, послуги в обробній промисловості, послуги 
готелів і ресторанів, послуги транспорту та зв’язку.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась 
частка алкогольних та безалкогольних напоїв, міне-
ральних палив, хімічної продукції та виробів зі шкі-
ри, натомість зменшилась частка одягу, чорних ме-
талів, м’яса, риби та молока. У загальному обсязі 
імпорту послуг збільшилась частка послуг в обробній 
промисловості, послуг, пов’язаних з фінансовою ді-
яльністю, послуг в операціях з нерухомістю; нато-
мість зменшилась частка послуг у сфері освіти.

Сальдо зовнішньої торгівлі у 2011 році склало 
-143824 тис. доларів США. Коефіцієнт покриття ім-
порту експортом – 74,4%.

У 2012 році обсяг експорту товарів склав 
542355,4 тис. доларів США, обсяг експорту послуг – 
7943,1 тис. доларів США.

Порівняно із 2011 роком експорт товарів збіль-
шився на 30%, експорт послуг збільшився на 12%.

До країн СНД експортовано товарів на 
271039,1 тис. доларів США (на 16% більше, ніж в 
2011 році), послуг – 2849 тис. доларів США (на 43% 
більше, ніж в 2011 році). До країн ЄС експортовано 
товарів на 148524,7 тис. доларів США (на 75% біль-
ше, ніж у 2011 році), послуг на 1895,4 тис. доларів 
США (на 11% менше, ніж у 2011 році). 
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Серед країн СНД основними тортовими партне-

рами в експорті товарів були Російська Федерація, 
Білорусь, Молдова, Туркменістан та Азербайджан, в 
експорті послуг – Білорусь, Російська Федерація, Ка-
захстан, Узбекистан та Молдова. Серед країн-членів 
ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійсню-
вались до Іспанії, Італії, Польщі, Бельгії та Франції, 
послуг – до Німеччини, Словаччини, Великої Брита-
нії, Фінляндії та Чехії. Серед інших країн найбільше 
експортувались товари до Туреччини, Грузії, Єгипту, 
Китаю та Ірану, послуги – до Канади, Сейшельські 
Острови, США, Туреччини та Кіпру. 

Серед найбільших країн-партнерів зріс експорт 
товарів до Бельгії, Іспанії, Італії, Туркменістану та 
Китаю, послуг до – Казахстану, Великої Британії, 
Чехії, Фінляндії та Словаччини; зменшився експорт 
товарів до Азербайджану, Ірану. Туреччини та Єгип-
ту, послуг – до Туреччини та Узбекистану.

У загальному обсязі експорту товарів найвагомі-
шим є експорт паперу та картону, зернових культур, 
деревини та виробів з деревини, молока та молоч-
них продуктів, насіння. У загальному обсязі експор-
ту послуг найвагомішими є послуги транспорту та 
зв’язку, послуги в операціях з нерухомістю, послуги 
в обробній промисловості, послуги готелів і рестора-
нів, послуги у сфері освіти.

У загальному обсязі експорту товарів у порів-
нянні із 2011 роком збільшилась частка продукції 
борошномельно-круп’яної промисловості, насіння, 
продуктів переробки овочів, залишків і відходів 
харчової промисловості, електричних машин; нато-
мість зменшилась частка вовни, кави, чаю, прила-
дів, продукції борошномельно-круп’яної промисло-
вості та взуття. У загальному обсязі експорту послуг 
збільшилась частка послуг в обробній промисловос-
ті, послуг готелів і ресторанів, послуг транспорту та 
зв’язку, послуг в операціях з нерухомістю; натомість 
зменшилась частка послуг пов’язаних з будівни-
цтвом, послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю, 
послуг у сфері освіти.

У 2012 році обсяг імпорту товарів склав 
544794,3 тис. доларів США, обсяг імпорту послуг – 
26782,4 тис. доларів США.

Порівняно із 2011 роком імпорт товарів зменшив-
ся на 3%, імпорт послуг зменшився на 34%.

З країн СНД імпортовано товарів на 
224643,4 тис. доларів США (на 13% менше, ніж в 
2011 році), послуг – 3725,4 тис. доларів США (на 
47% більше, ніж в 2011 році). З країн ЄС імпорто-
вано товарів на 192716,6 тис. доларів США (на 2% 
менше, ніж у 2011 році), послуг на 22166,8 тис. до-
ларів США (на 37% менше, ніж у 2011 році). 

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед 
країн СНД здійснювались з Російської федерації, 
Білорусі, Узбекистану, Казахстану та Молдови, 
послуг – з Російської Федерації, Білорусі, Казах-
стана, Молдови та Азербайджану. Найвагоміші 
імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС 
здійснювались з Польщі, Італії, Бельгії, Великої 
Британії та Нідерландів, послуг – з Великої Брита-
нії, Німеччини, Польщі, Болгарії та Австрії. Серед 
інших країн світу найбільші імпортні поставки то-
варів були з Бразилії, Індії, Китаю, США та Япо-
нії, послуг – з США, Кіпру, Об’єднаних Арабських 
Еміратів та Туреччини.

Порівняно із 2011 роком збільшились надходжен-
ня товарів з Польщі, Узбекистану, Китаю, Бельгії 
та Індії, послуг з Об’єднаних Арабських Еміратів, 
Туреччини, Узбекистану, Кіпру та Польщі. Нато-
мість зменшились надходження товарів з Білорусі, 

Казахстану, Російської Федерації та Італії, послуг з  
Австрії, Великої Британії, Німеччини, та США.

У загальному обсязі імпорту товарів найвагомі-
шим є папір та картон, гума, засоби наземного тран-
спорту, пластмаси та котли. У загальному обсязі ім-
порту послуг найвагомішим є послуги в операціях з 
нерухомістю, послуги, пов’язані з державним управ-
лінням, послуги в обробній промисловості, послуги 
готелів і ресторанів, послуги транспорту та зв’язку.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась 
харчових продуктів, продуктів неорганічної хімії, 
виробів з каменю та меблів, натомість зменшилась 
частка зернових культур, органічних хімічних спо-
лук, деревини і виробів з дерева. У загальному обсязі 
імпорту послуг збільшилась частка послуг готелів і 
ресторанів, послуг у сфері освіти, послуг, пов’язаних 
з державним управлінням, натомість зменшилась 
частка послуг в обробній промисловості, послуг в 
операціях з нерухомістю.

Сальдо зовнішньої торгівлі у 2012 році склало 
-2438,9 тис. доларів США. Коефіцієнт покриття ім-
порту експортом – 99,6%.

Проаналізувавши наведені показники зовнішньо-
економічної діяльності Чернігівської області у 2009-
2012 роках, можемо констатувати наступне.

Починаючи з 2009 року обсяги експорту товарів 
та послуг постійно збільшувались. Слід зауважити, 
що обсяги експортованих до країн СНД товарів та по-
слуг зростали, тоді як обсяг експортованих до країн 
ЄС товарів зростав, а послуг – зменшувався. Стабіль-
ними партнерами Чернігівської області у питаннях 
експорту товарів та послуг серед країн СНД є Ро-
сійська Федерація, Білорусь та Молдова, серед країн 
ЄС – Італія, Польща та Франція (експорт товарів), 
Німеччина (експорт послуг), серед інших країн – Ту-
реччина, Грузія та Єгипет (експорт товарів), Кана-
да, США та Туреччина (експорт послуг). У структурі 
експорту товарів переважали папір та картон, зерно-
ві культури, деревина та вироби з деревини, молоко 
та молочні продукти; у структурі експорту послуг – 
послуги транспорту та зв’язку, послуги в операціях з 
нерухомістю, послуги готелів і ресторанів.

Починаючи з 2009 року, обсяги імпорту товарів 
та послуг не мали сталої тенденції до збільшення або 
до зменшення. Слід зауважити, що обсяги імпорто-
ваних з країн СНД та з країн ЄС товарів та послуг 
також не мали сталої тенденції до збільшення або до 
зменшення. Стабільними партнерами Чернігівської 
області у питаннях імпорту товарів та послуг серед 
країн СНД є Російська Федерація, Білорусь, Казах-
стан та Молдова, серед країн ЄС – Велика Британія 
та Італія (імпорт товарів), Велика Британія, Поль-
ща, Німеччина, Болгарія та Австрія (імпорт послуг),  
серед інших країн – Бразилія, Індія та Китай (імпорт 
товарів), США, Кіпр, Об’єднані Арабські Емірати та 
Туреччина (імпорт послуг). У структурі імпорту това-
рів переважали папір та картон, пластмаси; у струк-
турі імпорту послуг – послуги в операціях з нерухо-
містю, послуги, пов’язані з державним управлінням, 
послуги в обробній промисловості, послуги готелів і 
ресторанів, послуги транспорту та зв’язку. 

Коефіцієнт покриття імпорту експортом починаю-
чи з 2009 року знижувався, але вже в 2012 році під-
вищився і досяг максимальної позначки за період, 
що аналізується (99,6%)

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ви-
ходячи з вищезазначеного, можемо зробити висно-
вок, що Чернігівська область має широкий спектр 
зовнішньоекономічних відносин з багатьма країнами 
світу, в тому числі з країнами СНД та з країнами 
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ЄС. Ряд країн є постійними партнерами області, що 
дає можливість не лише надалі підтримувати з ними 
налагоджені економічні відносини, але й поглиблю-
вати та розширювати їх. З такими країнами СНД як 
Російська Федерація, Білорусь та Молдова Чернігів-
ська область стабільно співпрацює, здійснюючи як 
експортні, так і імпортні операції, тому ці держа-
ви є ключовими партнерами Чернігівської області в 
питаннях зовнішньоекономічної діяльності. Зважаю-
чи на євроінтеграційний національний курс, вкрай 
важливо приділяти найбільшу увагу економічному 
співробітництву області з країнами-членами ЄС, а 
саме з постійними партнерами – Італією, Польщею 
та Францією та з перспективними партнерами – Ве-
ликою Британією, Болгарією, Австрією та Німеччи-
ною. Серед інших країн світу важливими партнера-
ми є країни, з якими добре налагоджені експортні 
та імпортні операції – США, Туреччина та Індія, а 
також країни, з якими зовнішня торгівля може бути 
поглиблена – Об’єднані Арабські Емірати, Китай, 
Грузія та Єгипет.

Зважаючи на те, що підприємства Чернігівської 
області, з однієї сторони, експортують продукцію 
паперово-картонної галузі промисловості, а, з іншої 
сторони, імпортують продукцію цієї ж галузі, вважа-

ємо доцільним переглянути перелік імпортних пози-
ції по цій галузі та розглянути можливість виробля-
ти їх самостійно (адже Чернігівська область має всі 
необхідні для цього ресурси).

Перспективами зовнішньоекономічної діяльності 
Чернігівської області є поглиблення співпраці з краї-
нами-партнерами; розширення географії ринків збуту 
товарів та послуг; розширення асортименту товарів та 
послуг, що експортуються; підвищення міжнародного 
іміджу області та її інвестиційної привабливості.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ТА ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ ЗАХИЩЕНІСТЬ 
ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНЬ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття присвячена проблемі оцінювання економічного ефекту від функціонування соціально-економічних інститутів, зокрема –  
інституту економічної експертизи. При визначенні економічного ефекту від функціонування інституту економічної експертизи 
враховано дві складові: економічний ефект, якщо інститут не сформовано; економічний ефект, якщо інститут сформовано. За-
пропоновано за допомогою когнітивної моделі визначати вплив на економічну захищеність країни від впровадження вдоскона-
лень інституту економічної експертизи.

Ключові слова: альтернатива, втрати, економічна захищеність, ефект, загроза, інститут економічної експертизи.

Светлоокая В.Ф. ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Статья посвящена проблеме оценивания экономического эффекта от функционирования социально-экономических ин-
ститутов, в частности – института экономической экспертизы. При определении экономического эффекта от функционирова-
ния института экономической экспертизы учтено две составляющие: экономический эффект, если институт не сформирован; 
экономический эффект, если институт сформирован. Предложено с помощью когнитивной модели определять влияние на 
экономическую защищенность страны от внедрения совершенствований института экономической экспертизы.

Ключевые слова: альтернатива, потери, экономическая защищенность, эффект, угроза, институт экономической 
экспертизы.

Svitlooka V.F. ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFECT AND IMPACT OF IMPROVEMENTS IMPLEMENTATION OF THE INSTI-
TUTE OF ECONOMIC EXPERT ANALYSIS ON ECONOMIC SECURITY

This article studies the problem of economic effect assessment of socioeconomic institutes operation, and the institute of economic expert 
analysis in particular. Defining the economic effect of the institute of economic expert analysis operation two constituents are taking into consid-
eration: economic effect if the institute is not formed, and economic effect if the institute is formed. By using the cognitive model, it is offered to 
define the impact of the improvements implementation of the institute of economic expert analysis on the country’s economic security. 

Keywords: alternative, losses, economic security, effect, threat, institute of economic expert analysis.

Постановка проблеми. Економічна безпека краї-
ни є однією з важливіших складових національної 
безпеки. Складовими економічної безпеки є: макро-
економічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвес-
тиційна, науково-технологічна, енергетична, вироб-
нича, демографічна, соціальна, продовольча безпека 

[1]. Від ефективності дій державних органів влади 
значною мірою залежать такі аспекти економічної 
безпеки, як: рівень та якість життя, рівень злочин-
ності, економічний потенціал тощо. Без ефективного, 
узгодженого функціонування соціально-економічних 
інститутів (СЕІ) неможливий ні економічний, ні со-
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ціальний розвиток. Тобто інституціональна складова 
економіки є однією з головних складових економіч-
ної захищеності країни. Під економічною захищеніс-
тю будемо розуміти такий стан економічної системи 
при якому небезпека є мінімальною.

Інститут економічної експертизи опосередковано 
впливає на соціально-економічні, політичні та інші 
процеси, які відбуваються в країні, оскільки завдан-
ням діяльності цього інституту є виявлення зло-
вживань та кваліфікована оцінка певним процесам, 
явищам, що відбулися. Ліквідація же негативних 
наслідків від певних економічних зловживань мож-
лива за умови тісної співпраці інституту економічної 
експертизи з іншими СЕІ. Але інститут економічної 
експертизи в Україні ще остаточно не сформувався, 
тому питання дослідження впливу діяльності інсти-
туту економічної експертизи на економіку країни є 
актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інсти-
туціональна структура суспільства є предметом ба-
гатьох наукових праць. Українські вчені також до-
сліджували питання економічного розвитку України 
з позиції інституціональної теорії, а саме В. Геєць 
[2, с. 31] вивчав зв’язок суспільного розвитку та ін-
ституціональних перетворень. Питання норматив-
но-правової складової при побудові інституціональ-
ної структури державної форми власності розглядав 
В. Мандибура [3, с. 68]. Інституціональні основи рин-
кової економіки в своїх роботах аналізував А. Ткач 
[4, с. 29]. Теоретико-методологічні аспекти інститу-
ціоналізму досліджував А. Чухно [5, с. 6]. 

Дослідженню питання економічної безпеки краї-
ни присвячено праці багатьох вчених, зокрема 
О. Александрова, Г. Дарнопыха, О. Власюка та ін-
ших. Більшість з авторів аналізують складові еко-
номічної безпеки, фактори, що на них впливають. 
Проте питання оцінювання економічного ефекту та 
впливу на економічну захищеність діяльності со-
ціально-економічних інститутів, зокрема інституту 
економічної експертизи, в українській науковій лі-
тературі не висвітлено. Це і обумовлює актуальність 
обраної теми дослідження.

Постановка завдання. Метою даного досліджен-
ня є оцінювання економічного ефекту від функціо-
нування інституту економічної експертизи та визна-
чення впливу від впровадження удосконалень цього 
інституту на економічну захищеність країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
значити вплив функціонування інституту 
економічної експертизи на економічну за-
хищеність запропоновано здійснювати за 
допомогою когнітивного моделювання [6, 
с. 105]. Об’єкт дослідження розглядається 
як складна система, для аналізу поведінки 
якої бідують структурну схему причинно-
наслідкових зв’язків – когнітивну модель. 

На першому кроці для побудови ког-
нітивної моделі впливу на економічну за-
хищеність від впровадження вдосконалень 
інституту економічної експертизи необхід-
но виділити перелік факторів впливу на до-
сліджуваний об’єкт. На основі опрацюван-
ня наукової літератури було виокремлено 
перелік факторів, що впливають на об’єкт 
дослідження. Фактори впливу поділено на 
три групи: політичні, економічні та соці-
альні. До найбільш важливих факторів по-
літичного впливу віднесено: бюрократію, 
демократизацію законодавства, політичну 
активність суспільства, корупцію тощо. До 
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Рис. 1. Когнітивна карта впливу політичних, економічних 
та соціальних факторів на економічну захищеність країни

факторів економічного впливу віднесено: валову до-
дану вартість (ВДВ), інвестиції, рівень економічної 
злочинності тощо. До соціальних факторів впливу 
віднесено: рівень безробіття, соціальну активність 
громадян, доступність інформації.

На другому кроці побудови когнітивної моде-
лі визначено та зважено зв’язки між факторами. 
Фактори є вершинами графу, а зв’язки між ними –  
дугами графу. В даному дослідженні, розглядався 
тільки вплив факторів на економічну захищеність, 
зв’язки між факторами не враховувалися. Крім того, 
було використано найпростіший підхід зважування 
зв’язків, тобто якщо зв’язок прямий, то йому при-
своювався знак плюс, а якщо – зворотній, то знак 
мінус. Наприклад, зв’язок між вершиною «інститут 
економічної експертизи» та вершиною «економічна 
злочинність» має зворотній зв’язок, оскільки діяль-
ність інституту економічної експертизи сприяє змен-
шенню економічної злочинності. Когнітивну карту 
впливу політичних, економічних та соціальних фак-
торів на економічну захищеність країни представле-
но на рисунку 1. Цільовим фактором є «економічна 
захищеність», а фактором впливу – «інститут еконо-
мічної експертизи». Змінюючи фактор впливу може-
мо змінювати значення цільового фактору.

На третьому кроці визначено тип контуру  
(замкнутого циклу), для цього підраховано кількість 
зв’язків, що помічено знаком мінус. Якщо кількість 
зв’язків, що помічено знаком мінус, непарна, то кон-
тур стабілізуючий, а якщо – парна, то контур поси-
люючий. 

Аналіз когнітивної карти, яка представлена на 
рисунку 1, дозволив зробити висновок, що контури 
є посилюючими. 

Тобто позитивні зрушення будуть посилювати за-
кладені тенденції при цьому негативні зрушення бу-
дуть також посилюватися. Для усунення такого не-
доліку в когнітивну модель необхідно додати зв’язки 
між факторами або ввести інші фактори, що можуть 
впливати на економічну захищеність. Таким чином, 
використання запропонованої когнітивної моделі до-
зволить визначати вплив на економічну захищеність 
країни від впровадження вдосконалень інституту 
економічної експертизи і, враховуючи це, розробля-
ти стратегічні заходи щодо її підвищення. 

Побудова матриць суміжності, задавання імпуль-
сних процесів у їх вершини дають змогу визначи-
ти тенденції подальшого розвитку аналізованого 
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об’єкта. Важливість когнітивного моделювання по-
лягає в тому, що за допомогою задавання імпульсів 
за тими чи іншими чинниками – важелями дії – сис-
тема самостійно зумовлює подальший перспектив-
ний розвиток залежно від заданих первинних цілей. 
Так, наприклад, побудувавши імпульсну модель на 
базі когнітивної карти (рис. 1), можна визначити, в 
який період і на скільки зміниться рівень економіч-
ної захищеності країни.

Крім визначення впливу діяльності інституту 
економічної експертизи на економічну захищеність, 
важливо також оцінювати ефекти від функціону-
вання цього інституту. Для оцінювання ефектів від 
функціонування СЕІ застосуємо запропоновану в по-
передніх дослідженнях автора трьох етапну процеду-
ру [7, с. 82]. Так, на першому етапі ідентифіковано 
можливі ефекти: економічний, соціальний, політич-
ний та інші. Соціальний, політичний та інші ефек-
ти опосередковано пов’язані з економічним ефектом, 
наприклад, зниження рівня економічних зловжи-
вань призводить до зниження суми втрат суспільства 
від них, або ж виявлення несумлінних роботодавців, 
що не сплачують податки в повному обсязі, призво-
дить, в кінцевому разі, до збільшення надходжень 
до бюджету. Тому будемо вважати, що економічний 
ефект повно віддзеркалює результат впровадження 
інституту економічної експертизи.

На другому етапі обрано кількісні характеристи-
ки економічного ефекту. Економічний ефект склада-
ється з двох частин: перша – це умовні втрати, яке 
має суспільство до впровадження СЕІ, зокрема, ін-
ституту економічної експертизи, а друга – додаткові 
доходи, що отримає суспільство у випадку, якщо СЕІ 
впроваджено. Такий підхід вперше був запропонова-
ний в роботах Е. Слепян [8, с. 75]

Для розрахунку економічного ефекту необхідно 
розглянути дві альтернативи:

- альтернатива А
1
 – СЕІ не сформовано;

- альтернатива А
2
 – СЕІ сформовано.

Множина економічних ефектів діяльності СЕІ має 
вигляд:
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 – економічні ефекти від фор-
мування СЕІ, М – загальна кількість ефектів.

Крім того, множина економічних ефектів 
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складається з двох складових: з ефектів, що отрима-
ємо у випадку, коли СЕІ не сформовано, та ефектів, 
що отримаємо у випадку формування СЕІ, тобто з 
множини 
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Множина 
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 – це втрати гро-
шей, часу тощо у випадку здійснення альтернативи 

А
1
, а множина 
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 – це додаткові 
доходи у випадку здійснення альтернативи А

2
. 

Так, економічний ефект, у випадку здійснення 
альтернативи А

1
, можна вимірювати кількістю зло-

чинів економічної спрямованості, але такий показ-
ник не є інформативним, оскільки більш цікавими 
є вартісні оцінки. Тому, вважаємо, що адекватним 
вартісним еквівалентом буде сума втрат держави від 
злочинів у сфері господарської діяльності. До таких 
втрат віднесемо: 
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 – втрати держави від здійснен-
ня фіктивного підприємництва; 
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 – втрати держа-
ви від «відмивання» доходів, одержаних злочинним 
шляхом; 
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 – втрати держави від нецільового вико-
ристання бюджетних коштів; 
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 – втрати держави 
від шахрайства з фінансовими ресурсами.

Ефект від здійснення альтернативи А
1
 визнача-

ється наступним чином:

{ }екон
m

еконекон
i eeE ,....,1=
екон
me , Mm ,...,1=
екон
iE
еконE1
еконE2

{ }екон
m

еконекон eeE
1

,...,11 =

{ }екон
m

екон
m

екон eeE ,...,12 1+
=

еконe1
еконe2
еконe3
еконe4

∑
=

−=
4

1
1

m

екон
m

екон eE

еконe5
еконe6

∑=
=

6

5
2

m

екон
m

екон eE







−−

−
=

явиконуєтьсAEE

явиконуєтьсAE
E

еконекон

екон
екон

212

11

,

,

еконE

02 =еконE
еконE2
еконE1
еконE

73,22010
1 −=еконE

03,22011
1 −=еконE

9,6752010
2 =еконE

6,6732011
2 =еконE

4,32010 =еконE

7,22011 =еконE

.     (2)

Слід зазначити, що у випадку здійснення альтер-
нативи А

1
 економічний ефект буде від’ємний, оскіль-

ки ця величина показує втрати суспільства.
Економічний ефект, у випадку здійснення аль-

тернативи А
2
, вимірюється як додатковий дохід від 

впровадження удосконалень інституту економічної 
експертизи. Під додатковим доходом будемо розумі-
ти додаткову додану вартість, що виробляється тими 
економічними суб’єктами, які здійснили злочини еко-
номічної спрямованості та були виявлені за підсумка-
ми проведених експертиз. До таких доходів віднесемо: 
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 – додана вартість, що виробляється суб’єктами, 
які здійснювали фіктивне підприємництво; 

{ }екон
m

еконекон
i eeE ,....,1=
екон
me , Mm ,...,1=
екон
iE
еконE1
еконE2

{ }екон
m

еконекон eeE
1

,...,11 =

{ }екон
m

екон
m

екон eeE ,...,12 1+
=

еконe1
еконe2
еконe3
еконe4

∑
=

−=
4

1
1

m

екон
m

екон eE

еконe5
еконe6

∑=
=

6

5
2

m

екон
m

екон eE







−−

−
=

явиконуєтьсAEE

явиконуєтьсAE
E

еконекон

екон
екон

212

11

,

,

еконE

02 =еконE
еконE2
еконE1
еконE

73,22010
1 −=еконE

03,22011
1 −=еконE

9,6752010
2 =еконE

6,6732011
2 =еконE

4,32010 =еконE

7,22011 =еконE

 – до-
дана вартість, що виробляється суб’єктами, які здій-
снювали шахрайства з фінансовими ресурсами.

Ефект від здійснення альтернативи А
2
 визначаєть-

ся наступним чином:
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.     (3)

Загальний економічний ефект можна визначити, 
підсумовуючи ефекти, що отримані в залежності від 
того, яка з двох альтернатив реалізується, тобто за 
формулою:
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.     (4)

При чому, значення 
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 може бути від’ємним 
у випадку, коли СЕІ не сформовано, тобто 
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. 
У випадку, коли СЕІ сформовано, навіть незважаючи 
на те, що 
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 може приймати нульове значення, 
значення 
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 є від’ємним і тому 
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 буде прийма-
ти позитивні значення. 

Оцінювання економічного ефекту ускладнюється 
тим, що, по-перше, відсутня узагальнена статистична 
інформація щодо втрат від зловживань в економічній 
сфері, по-друге, Міністерство внутрішніх справ по-
дає інформацію по виявлених злочинах економічної 
спрямованості, а щодо невиявлених злочинів – звіс-
но, інформації немає. Враховуючи вищесказане, оці-
нювання ефекту можна вважати дещо умовним, але 
навіть такий розрахунок дає змогу визначити, чи по-
зитивно впливає діяльність певного соціально-еконо-
мічного інституту на економіку країни. 

Ефект від здійснення альтернативи А
1
 визначено 

за даними Міністерства внутрішніх справ [9] щодо 
злочинів у сфері господарської діяльності. Так, сума 
втрат держави від означених злочинів у 2010 р. 
становила 
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= -2,73 млрд. грн., у 2011 р. – 

{ }екон
m

еконекон
i eeE ,....,1=
екон
me , Mm ,...,1=
екон
iE
еконE1
еконE2

{ }екон
m

еконекон eeE
1

,...,11 =

{ }екон
m

екон
m

екон eeE ,...,12 1+
=

еконe1
еконe2
еконe3
еконe4

∑
=

−=
4

1
1

m

екон
m

екон eE

еконe5
еконe6

∑=
=

6

5
2

m

екон
m

екон eE







−−

−
=

явиконуєтьсAEE

явиконуєтьсAE
E

еконекон

екон
екон

212

11

,

,

еконE

02 =еконE
еконE2
еконE1
еконE

73,22010
1 −=еконE

03,22011
1 −=еконE

9,6752010
2 =еконE

6,6732011
2 =еконE

4,32010 =еконE

7,22011 =еконE

 = -2,03 млрд. грн.
Економічний ефект, у випадку здійснення альтер-

нативи А
2
, будемо розраховувати з припущення, що 

сума валової доданої вартості суб’єктів, які здійсню-
вали фіктивне підприємництво або шахрайство з фі-
нансовими ресурсами дорівнює значенню валової до-
даної вартості, що приходиться в середньому на одне 
підприємство в Україні. Так, розрахункові додаткові 
доходи від діяльності інституту економічної експер-
тизи у 2010 р. дорівнюють 
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= 675,9 млн. грн., 
а у 2011 р. – 
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= 673,6 млн. грн.
Підсумовуючи визначені ефекти, отримано загаль-

ний економічний ефект у 2010 р. становив 
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3,4 млрд. грн., а у 2011 р. – 
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На третьому етапі застосування процедури оціню-

вання ефектів від функціонування СЕІ визначається 
доцільність формування СЕІ. Так, державним орга-
нам влади в процесі прийняття рішення щодо фор-
мування СЕІ пропонуємо користуватися наступною 
схемою:
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- якщо ефект менше нуля, то суспільство несе 

умовні втрати, тому існує негайна потреба у форму-
ванні СЕІ;

- якщо ефект дорівнює нулю, то суспільство ні-
чого не втрачає та додатково не отримує від форму-
вання СЕІ;

- якщо ефект більше нуля, то суспільство отримує 
прибутки від функціонування СЕІ, що підтверджує 
доцільність його формування в країні.

Таким чином, оскільки розрахований економіч-
ний ефект більше нуля, то суспільство отримує при-
бутки від функціонування інституту економічної 
експертизи, тому вважаємо, що існує суспільна необ-
хідність в його формуванні.

Запропонована процедура оцінювання ефекту від 
функціонування соціально-економічного інституту 
дозволяє визначати доцільність формування будь-
якого інституту. Зазначена процедура використову-
ється в рамках загальної концепції формування СЕІ.

Висновки з проведеного дослідження. Інституці-
ональна структура, фактично, є моделлю економі-
ки будь-якої країни, оскільки держава реалізує свої 
функції через систему інститутів. Відсутня або непро-
зора інституціональна структура спонукає розвиток 
корупції і економічних зловживань. Так, наприклад, 
інститут економічної експертизи є засобом контролю 
поведінки економічних агентів, за допомогою якого 
зменшується невизначеність економічних відносин.

Держава на законодавчому рівні може зменшува-
ти або, навпаки, збільшувати реальні та потенційні 
економічні загрози. Стабільне економічне становище 
є одним із головних показників зміцнення економіч-
ної безпеки держави. Функціонування інституту еко-
номічної експертизи дозволить забезпечити стабіль-
ний економічний розвиток, а отже зменшити реальні 
та потенційні економічні загрози. 

Запропонована в роботі когнітивна модель оці-
нювання впливу від впровадження вдосконалень ін-

ституту економічної експертизи на економічну за-
хищеність дозволить приймати якісні управлінські 
рішення щодо формування інституціональної струк-
тури країни. Процедура оцінювання економічного 
ефекту є універсальною та може бути використана 
для визначення ефекту від функціонування будь-
якого соціально-економічного інституту. 
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації сві-
тової економіки розвиток зовнішньоекономічних 
зв’язків і торгівлі є надзвичайно важливим чинником 
функціонування національної економіки будь-якої 
держави, оскільки він має не тільки економічне, але 
й величезне політичне значення. Адже, виклики, які 
пов’язані з глобалізацією агропродовольчої системи, 
ведуть до прискорених темпів розширення світової 
торгівлі продовольчими товарами, порівняно із тем-
пами зростанням виробництва сільськогосподарської 
продукції і продуктів харчування. Вважаємо, що із 
важливих питань у процесі інтеграції України у сві-
тове економічне співтовариство є насиченість її вну-
трішнього ринку конкурентоспроможною агропродо-
вольчою продукцією та розширення її експорту.

Поряд з цим пріоритетним напрямом стратегіч-
ного розвитку продовольчого комплексу України на 
етапі формування взаємовідносин із світовим ринком 
слід вважати не лише зростання його експортних 
можливостей, а й удосконалення структури експор-
ту, а основне – вихід на нові ринки з конкуренто-
спроможною агропродовольчою продукцією, яка б 
відповідала вимогам міжнародних стандартів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазна-
чимо, що дослідженню конкурентоспроможності ві-
тчизняної продовольчої продукції на світових ринках 
присвячені праці багатьох вчених-економістів, зокре-
ма: В.Г. Андрійчука, В.І. Вернадського, В.М. Гей-
ця, В.І. Губенка, Б.М. Данилишина, Л.В. Дейне-
ко, О.М. Кириченка, М.А. Кравця, А.І. Кредісова, 

А.С. Лисецького, Ю.В. Макогона, Б.П. Плишевсько-
го, П.Т. Саблука та ін. 

Постановка завдання. Основним завданням на-
укової статті є розробка ряду заходів у контексті під-
вищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної 
продовольчої продукції на світових ринках за осно-
вними напрямами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вва-
жаємо, що конкурентоспроможність вітчизняної аг-
ропродовольчої продукції складається із сукупності 
конкурентних переваг, що проявляються на світо-
вому ринку шляхом їх порівняння з відповідними 
показниками-факторами (чинниками) інших країн-
конкурентів.

Дослідження різних думок та трактувань учених-
економістів стосовно чинників, які формують конку-
рентні переваги певної країни у виробництві того чи 
іншого виду продовольчої чи сільськогосподарської 
продукції, налаштовує на думку про те, що найбільш 
актуальним підходом до вирішення вищенаведеної 
проблеми є аналіз експорту та імпорту сільсько-
господарської та продовольчої продукції. Відповідно, 
чим більший обсяг експорту країною певного товару, 
тим більше конкурентних переваг вона має.

Комплексно оцінюючи конкурентоспроможність 
агропродовольчого сектору порівняно з іншими га-
лузями економіки України, вважаємо за доцільне 
використання методики розрахунку індексу вияв-
леної порівняльної переваги RCA

i, використовуючи 
статистичну інформацію щодо обсягів зовнішньої 
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торгівлі країни окремими групами товарів. Вищезга-
дана концепція розглядає стан конкуренції окремо-
го сектора порівняно з іншими секторами економіки 
країни, причому в індикатор включають обсяги екс-
порту й імпорту. Індекс RCAі (Revealed Comparative 
Advantage), тобто індекс виявленої порівняльної пе-
реваги, уніфікує експорт та імпорт і-тої галузі із за-
гальним експортом й імпортом усіх галузей певної 
країни:
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де RCAі – індекс виявленої порівняльної переваги 
і-тої галузі;

Хі – вартість експорту продукції і-тої галузі;
Мі – вартість імпорту продукції і-тої галузі.
Позитивна величина цього індексу означає, що 

і-та галузь має порівняльну перевагу. Якщо і-та га-
лузь є чистим експортером, то вона більше експортує 
порівняно з сукупністю всіх галузей. Від’ємна ве-
личина індексу відображає порівняльну втрату. Ди-
наміку порівняльних переваг України у зовнішній 
торгівлі окремими групами товарів у 2007–2012 рр. 
подано на рис. 1.

Зазначимо, що за аналізований період 2007–
2012 рр. як видно із рис. 1, спостерігаємо негатив-
ну тенденцію до поступової втрати конкурентоспро-
можності продукції тваринництва, а також значні 
коливання порівняльних переваг України у зовніш-
ній торгівлі окремими групами агропродовольчих 
товарів у різні роки досліджуваного періоду 2007–
2012 рр. 

Динаміка порівняльних переваг України у зовнішній 
торгівлі окремими групами агропродовольчих товарів 

у 2007-2012 рр.
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Рис. 1. Динаміка порівняльних переваг 
України у зовнішній торгівлі окремими групам 

агропродовольчих товарів у 2007–2012 рр.
Власні розрахунки автора на основі [1, с. 37-53]

Окрім оцінки порівняльних переваг вітчизняно-
го агропродовольчого виробництва в цілому, нами 
також було проведено дослідження окремих продо-
вольчих товарів в Україні за 2008–2011 рр. Для ана-
лізу були обрані товари, що у даний час становлять 
основу українського агропродовольчого експорту. До 
вищезгаданих товарів входять як зернові (пшениця, 
ячмінь, кукурудза), насіння соняшнику та соняшни-
кова олія, яловичина, молочні продукти (маргарин і 
знежирене сухе молоко). При цьому для проведення 
дослідження було обрано методику розрахунку індек-
сів відносних торговельних переваг RTAij для окре-
мих сільськогосподарських товарів, що є основними 
товарами експортної спеціалізації України. Обраний 

період 2008–2011 рр. дозволяє прослідкувати дина-
міку зміни конкурентоспроможності окремих това-
рів з часом. При розрахунку індексу відносних торго-
вельних переваг RTAij одночасно беруться показники 
експорту та імпорту певного товару, про що свідчить 
наведена формула 2 [3, р. 112]:

RTAij= RXAij – RMPij,     (2)
де RXAij – індекс відносної експортної конкурен-

тоспроможності i-го товару у j-й країні;
RMPij – індекс відносної залежності від імпорту 

i-того товару у j-тій країні.
Позитивне значення даного показника вказує на 

відносні переваги у зовнішній торгівлі, негативне – 
на відносні невигоди.

Аналіз міжнародної конкурентоспроможності то-
варів, що становлять основу агропродовольчого екс-
порту в Україні у 2009–2011 рр. (на основі розрахун-
ків індексів відносних торговельних переваг RTAij, 
що зображено на рис. 2), дозволив зробити кілька 
важливих висновків. По-перше, позитивною обстави-
ною є те, що у 2009–2011 рр. всі товари, обрані для 
дослідження, за виключенням знежиреного сухого 
молока у 2009 р., були конкурентоспроможними на 
зовнішньому ринку, про що свідчать позитивні зна-
чення індексів RTA.

По-друге, як видно з рис. 2, у 2011 р. майже для 
усіх продовольчих товарів, за винятком кукурудзи та 
знежиреного сухого молока, було характерним зна-
чне зниження конкурентоспроможності порівняно з 
2010 р. внаслідок скорочення експорту, причиною 
чого є фінансова криза в Росії, куди спрямовується 
значна частка української агропродовольчої продук-
ції. Так, наприклад, у 2011 р. порівняно з 2010 р. 
індекс RTA для пшениці знизився на 0,618; для яч-
меню – на 10,791; олії соняшникової – на 5,859; яло-
вичини – на 0,193; маргарину – на 0,269 тощо. для 
Це свідчить про досить високу залежність України 
від кон’юнктури зовнішніх ринків і вимагає пошуку 
шляхів диверсифікації експорту.

8,516

16,882

0,023

14,361

1,615
4,178

36,157

0,128

3,570

30,298

0,244

-1,045

0,322

4,454
2,491

3,950
0,7240,437

2,076 0,1360,4552,911

4,589

1,458

-5,000

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Пшен
иц

я

Ячм
інь

Кук
ур

уд
за

Нас
інн

я с
он

яш
ни

ка

Сон
яш

ни
ко

ва
 ол

ія

Яло
ви

чи
на

М
ар

гар
ин

Зн
еж

ир
ен

е с
ух

е м
ол

ок
о

R
T

A

2009 2010 2011

Рис. 2. Динаміка міжнародної 
конкурентоспроможності товарів, що становлять 

основу агропродовольчого експорту в Україні  
у 2009–2011 рр. (на основі розрахунків індексів 

відносних торговельних переваг RTA
ij
) 

Власні розрахунки автора на основі даних FAOSTAT [2]

По-третє, аналіз значень показників RTA свід-
чить про те, що найбільш конкурентоспроможною 
на світовому ринку у 2009–2011 рр. є соняшникова 
олія, оскільки її частка в українському експорті у 
десятки разів перевищує аналогічну частку у світо-
вому експорті (RTA у 2011 р. становив 30,298). До-
сить конкурентоспроможними є також і ячмінь та 
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насіння соняшника. Варто зауважити, що у 2010 р. 
значення RTA для насіння соняшника досягло рівня 
14,361. 

По-четверте, розраховані індекси відносних тор-
говельних переваг RTA

ij
 для зернових за 2009–

2011 рр. свідчать про їх конкурентоспроможність. 
Хоча у структурі українського експорту сільськогос-
подарської продукції саме зернові займають найбіль-
шу частку, абсолютне значення RTA є досить неви-
соким. Так, до прикладу, у 2011 р. індекс RTA для 
пшениці становив 1, 458, для ячменю та кукурудзи – 
3,570 та 4,589 відповідно. Це пояснюється тим, що, 
поряд з експортом, в Україні протягом досліджува-
ного періоду постійно мав місце й імпорт окремих 
видів зернових. Крім того, для зернових характерна 
досить висока частка у світовому експорті. 

По-п’яте, із рис. 2. чітко простежено тенденцію не-
високої конкурентоспроможності тваринницької про-
дукції, однак позитивним є те, що у 2011 р. усі три 
товари, обрані для дослідження, а саме: яловичина, 
маргарин і знежирене сухе молоко, були конкуренто-
спроможними на зовнішньому ринку. Крім того, не 
можна назвати позитивною обставиною значні коли-
вання обсягів експорту у різні роки. Це свідчить про 
те, що Україна не має стійких позицій на світовому 
ринку, а конкурентоспроможність її продукції носить 
переважно ціновий характер та значною мірою зале-
жить від кон’юнктури зовнішніх ринків.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, з 
урахуванням вищеозначених проблем, а також по-
зитивного зарубіжного досвіду, видається доціль-
ною реалізація заходів у контексті підвищення рівня 
конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої 
продукції на світових ринках за такими основними 
напрямами:

1) збільшення експортного потенціалу вітчиз-
няних виробників сільськогосподарської продукції  
через:

- розширення товарної структури експорту продо-
вольчих товарів та підтримка продовольчих груп із 
зростаючими експортними обсягами (цукру і конди-
терських виробів, какао, готових продуктів із зерна 
тощо);

- сприяння розробці й упровадженню систем 
управління якістю на основі принципів ISO 9000 та 
системи управління безпекою харчових продуктів 
(НАSSР), а також системи охорони довкілля на осно-
ві принципів ISO 14000;

- покращення репутації України на міжнародно-
му ринку продовольства як країни-виробника еколо-
гічно чистих і безпечних продуктів через розробку та 
реалізацію державних програм просування вітчизня-
ної продовольчої продукції на зовнішні ринки, вклю-
чаючи країн-учасниць СОТ та ЄС; 

- збільшення державних стратегічних запасів 
окремих продовольчих товарів (зернових, цукру 
тощо) для реалізації державних інтервенцій, а відтак 

послаблення цінових коливань та унеможливлення 
спекуляцій на внутрішньому ринку;

- збільшення обсягів державного фінансування 
наукових розробок у сфері біотехнологій, генетики, 
селекції, племінної діяльності з метою покращення 
вхідних факторів забезпечення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарської продукції; 

2) використання позитивного досвіду країн ЄС у 
регулюванні ринку агропродовольчої продукції в на-
прямі зміцнення конкурентоспроможності продо-
вольчого комплексу;

3) гармонізація вітчизняних стандартів на сіль-
ськогосподарську та агропродовольчу продукцію згід-
но зі стандартами ЄС за такими основними напря-
мами:

- створення та впровадження вітчизняної бази 
гармонізованих з міжнародними вимогами стандар-
тів на сільськогосподарську та продовольчу продук-
цію й сировину та забезпечення необхідних обсягів 
фінансування цих робіт;

- запровадження на території України спеціальної 
програми сільського господарства та розвитку села 
(SAPARD), яка дозволить гармонізувати українські 
стандарти до вимог ЄС з меншими затратами з дер-
жавного бюджету;

4) посилення кооперації господарств населення 
виробників сільськогосподарської продукції;

5) налагодження співпраці між виробниками 
сільськогосподарської продукції та дослідними уста-
новами через:

- запровадження грантових програм у вищих 
навчальних закладах з метою підтримки універси-
тетських досліджень, спрямованих на вирішення 
проблем продовольчої галузі, підтримка молодих на-
уковців;

- фінансування з державного бюджету наукових 
досліджень, підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів для виробничої та соціальної сфери села, ін-
формаційно-консультаційного обслуговування;

- стимулювання розвитку територіально-виробни-
чих та агротехнічних комплексів виробництва, пере-
робки та реалізації сільськогосподарської продукції, 
наукового обслуговування сільськогосподарських ви-
робництв. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день мож-
на констатувати, що реалізація дійсної енергетичної 
політики України є малоефективною. У той же час 
відносини між головними гравцями світових та регі-
ональних енергетичних ринків значно загострюють-
ся. У першу чергу, це стосується питань ціноутворен-
ня, надійності постачань та транзиту, використання 
постачань енергоресурсів як механізму політичного 
та економічного тиску. Однак забезпечення енерге-
тичної безпеки держави та перехід від імпортованих 
енергоносіїв до власних потребує значних обсягів 
інвестиційних ресурсів і аналізу інвестиційних про-
цесів у стратегії забезпечення енергетичної безпеки 
держави, що вимагає поглиблених досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної 
проблеми показав, що питання інвестиційного про-
цесу в Україні розглядалося низкою вчених, таких 
як: Т. Майорова, А. Пересада, В. Лановий, В. Опа-
рін, В. Базилевич, Г. Калетник, А. Касич, Г. Алек-
сандер, Дж. Бейлі, В. Бочаров, З. Боді, Л. Гітмана, 
М. Джонк, А. Кейн та ін. Разом з тим, не зважаючи 
на значний обсяг наукових праць питанню інвести-
ційного процесу забезпечення енергетичної безпеки 
держави не приділялося значної уваги. 

Мета статті. Головною метою даної роботи є дослі-
дження інвестиційного процесу забезпечення енерге-
тичної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу. В Енергетичній 
стратегії України на період до 2030 р. зазначено, що 
однією із стратегічних цілей розвитку енергетично-
го комплексу є диверсифікація зовнішніх джерел 
поставок енергетичних продуктів та створення умов 
для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових 
технологій і сучасного досвіду ефективної роботи [1]. 
Відповідно до цього документу, ключовими умовами 
для ефективного розвитку енергетичного сектора є 
нарощення обсягів виробництва енергоресурсів, що, 

в свою чергу, призводить до необхідності досліджен-
ня інвестиційних процесів в системі стратегічного 
планування розвитку енергетики в Україні. 

Варто зауважити, що інвестиційний процес – це 
система економічних відносин, яка включає сукуп-
ність взаємопов’язаних елементів однієї складної ди-
намічної системи – інвестиційної сфери, котра пере-
буває в стані постійних змін під впливом багатьох 
внутрішніх і зовнішніх системо твірних чинників, 
спрямованих на перетворення інвестиційних ресур-
сів на нові дохідні активи – фінансові, реальні та 
людські [2]. А отже, саме механізм управління та-
кими активами є одним із чинників функціонування 
інвестиційного процесу забезпечення енергетичної 
безпеки держави

Інтеграція України до світової економіки та єв-
ропейський вибір України, що отримав підтримку з 
боку світової спільноти, мають підкріплюватися по-
ступовим досягненням європейських стандартів рів-
ня життя, в тому числі енергетичної ефективності 
та енергооснащеності, поступовим виконанням вимог 
ЄС до країн-претендентів у сфері ПЕК і суміжних 
екологічних питаннях. Що, в свою чергу, свідчить 
про необхідність пошуку джерел значних фінансових 
ресурсів для модернізації, переорієнтації та вдоско-
налення енергетичних систем й участі в міжнарод-
них інвестиційних енергетичних проектах. Проблема 
полягає в недостатньому досвіді участі в міжнарод-
них проектах, незважаючи на те, що українські 
компанії здійснюють за кордоном різні проекти або 
співпрацюю з партнерськими організаціями в рам-
ках спільних підприємств і консорціумів, так НАК 
«Нафтогаз України» співпрацює з «ExxonMobil» 
(США), «Chevron» (США), «HALLIBURTON» (США), 
«TOTAL» (Франція), «ENI S.p.a» (Італія), «RWE Dea 
AG» (Німеччина), «ТРАО» (Туреччина), «Cadogan 
Petroleum plc.» (Великобританія), «CBM Oil plc» 
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(Великобританія), «ТОЧМА» (Китай), «СІНОПЕК» 
(Китай), «Лукойл» (РФ), «Газпром» (РФ), ТНК-ВР 
(РФ) [3]. Однак знання і досвід, які можуть прине-
сти українські компанії в міжнародні проекти, до-
сить обмежені. 

Більшість стратегій інтернаціоналізації заснова-
ні на використанні наявних можливостей, при цьому 
корисний ефект для компанії іноді залишається під 
питанням; основна цінність для приймаючої країни, 
яку українські компанії можуть забезпечити, – це ка-
пітал; так, одним із перспективних механізмів забез-
печення інвестиційного процесу в енергетичному сек-
торі постає варіант залучення активів, що може стати 
конкурентною перевагою для українських компаній. 

Національні та міжнародні енергетичні компанії 
з різних країн світу шукають можливості для обміну 
активами на цільових ринках і укладають угоди. За-
лучаючи міжнародних учасників, компанії отриму-
ють можливість розширити список своїх діючих про-
ектів в інших країнах світу. Таким чином, з точки 
зору компанії, обмін активами допомагає вирішити 
відразу два завдання: залучення міжнародних учас-
ників у проект і входження компанії в нові проекти 
в цільових регіонах (табл. 1). 

Одним з прикладів співпраці з обміном активами 
є угода між компаніями Statoil і Total: у 2011 р. ком-
панії Statoil і Total E & P Norge AS підписали угоду, 
у відповідності з якою Statoil придбала всю частку 
участі Total в родовищі Valemon (2,5%) в обмін на пе-
редачу Total 2,0% в родовищі Hild. Statoil розглядає 
таку угоду як природне збільшення і консолідацію 
активів, що перебувають в її управлінні, в ключово-
му регіоні на континентальному шельфі Норвегії [4]. 
Угода являє приклад активного управління портфе-
лем активів, що є ключовим заходом для оптиміза-
ції процесу створення вартості. Інші компанії також 
використовують обмін активами: норвезька Statoil – 
для оптимізації портфеля міжнародних активів [5], 
алжирська Sonatrach – для придбання ноу-хау [6], 
казахська АТ НК КазМунайГаз – для більш глиб-
шої інтеграції в міжнародну нафтову промисловість, 
а також багато інших компаній. Крім того, що ко-
мерційні угоди в енергетичному секторі важливі для 
компаній, вони завжди мають величезне значення з 
точки зору енергетичної безпеки держави. 

Стабільні поставки енергоресурсів відображають-
ся на тенденціях національної економіки та розви-

Рис. 1. Взаємний обмін активами
в контексті забезпечення енергетичної безпеки 
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тку, а забезпечення енергетичної безпеки є ключо-
вим елементом національної енергетичної політики 
багатьох країн. Три основних фактора енергетичної 
безпеки держави – це безперебійні поставки енерго-
ресурсів, їх достатній обсяг і доступні ціни, тому над-
звичайно важливе значення мають доступ до енерге-
тичних ресурсів, надійні маршрути транспортування 
(і транзиту) і адекватне ціноутворення (див рис. 1). 
Для дотримання вимог енергетичної безпеки необхід-
но виконати наступні умови: 

– своєчасні інвестиції в достатньому обсязі, які 
забезпечують належний розвиток ресурсної бази та 
транспортної інфраструктури; 

– ринкові умови, які забезпечують баланс інтер-
есів різних учасників.

Енергетична безпека може 
бути охарактеризована як ста-
більний потік енергоресурсів і 
капіталу. Для цієї мети осно-
вними умовами є баланс інтер-
есів виробників і споживачів (у 
формі механізму ціноутворен-
ня і результуючої ціни, достат-
ньої для виробника для забез-
печення подальших інвестицій 
і розумної і доступної для спо-
живача) і своєчасний розвиток 
транспортної інфраструктури 
(для експорту та поставок), для 
якої істотне значення мають 
інвестиції. З цього приводу ін-
тереси виробників і спожива-
чів збігаються словами, обом 
сторонам необхідно мінімізу-
вати ризик зменшення обсягу 
і ціновий ризик, а також інші 
ризики (наприклад, ризик по-
рушення потоку енергоресур-

Таблиця 1
Співвідношення наявних можливостей  

українських компаній та передумов розвитку 
співпраці з іноземними інвесторами

Передумови розвитку співпраці 
з міжнародними партнерами

Наявні можливості 
українських компаній

Капітал – Капітал 

Технології і знання – Деякі технології

Доступ до кінцевих ринків і ка-
налів збуту X 

Практичний досвід:

Принципи управління проекта-
ми, а також досвід включення 
різних типів компаній (міжна-
родних і національних нафто-
газових компаній) у структуру 
проекту 

X

Процес спільної розробки про-
екту X 

Управління групами зацікавле-
них осіб, а також політичними 
та соціальними ризиками в рам-
ках складного проекту 

– Політичну підтрим-
ку зацікавлених осіб 
в деяких країнах; ре-
гіональну близькість і 
схожість культур 

Управління складною ієрархіч-
ною структурою субпідрядників X 

Вибір, залучення до участі 
спільних підприємств та / або 
управління такими СП на осно-
ві правильних угод, що забез-
печують комерційний успіх і 
одночасно захист компаній від 
дорогих спірних ситуацій 

X 
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сів, ризик несплати поставок, небезпеку для 
навколишнього середовища, ризик невико-
нання компаніями своїх зобов’язань і ризик 
невиконання проекту). 

Взаємне володіння активами дозволяє 
гарантувати засновану на принципах спів-
робітництва поведінку партнерів по бізнесу 
на лібералізованих енергетичних ринках, 
де держави знижують ступінь своєї участі 
в економічній діяльності, але грають вели-
ку роль у регулюванні. 

Засоби, які використовуються в рам-
ках політики в галузі забезпечення енер-
гетичної безпеки, різні для виробників, 
суб’єктів, які забезпечують транзит, і спо-
живачів. Механізм обміну активами спри-
яє горизонтальної та вертикальної інтегра-
ції різних бізнес-сегментів, забезпечуючи, 
таким чином, внесок у стабільність потоків 
енергії і капіталів. 

Управління портфелем активів включає 
заходи щодо активів і цінних паперів компаній для 
досягнення конкретних інвестиційних цілей. Нафто-
газовий сектор відрізняється особливими ризиками 
та невизначеностями, і управління портфелем акти-
вів не може не враховувати цих особливостей. Діяль-
ність з управління портфелем активів включає ана-
ліз ризиків, управління ризиками та аналіз портфеля 
активів. Ключовими складовими управління портфе-
лем активів є злиття, поглинання і продаж активів. 
Угоди придбання мають потенціал для забезпечення 
більш швидких темпів зростання, ніж при органіч-
ному зростанні, шляхом вивчення та використання 
синергії в рамках існуючого портфеля активів. Від-
ділення (продаж) активів має потенціал для монети-
зації непрофільних активів, скорочення наклад них 
витрат і концентрації уваги до матеріальних активів. 
Угоди злиття можуть забезпечити істотну зміну роз-
міру, економію за рахунок масштабів і переваги за 
рахунок регіональної синергії. Таким чином, угоди 
злиття, поглинання і продажу активів є важливим 
елементом управління портфелем активів в інвести-
ційному процесі [7]. 

Основна мета управління портфелем активів (про-
ектів) полягає в зростанні капіталізації і зрівноважу-
ванні ризиків однієї групи проектів іншою групою 
проектів. Два основних принципи управління порт-
фелем проектів – баланс і диверсифікація. Диверси-
фікація шляхом заміни одного проекту двома різни-
ми проектами істотно знижує ступінь ризику. Для 
врівноваження ризиків компаніям необхідно: 

– поєднувати діяльність з розвідки нових недослі-
джених родовищ із освоєнням уже вивчених; 

– поєднувати нафтові та газові проекти з проекта-
ми в секторі відновлюваної енергетики; 

– поєднувати проекти уздовж ланцюжка поставок 
(в галузі розвідки/видобутку, зберігання/транспор-
тування та переробки/збуту); 

– використовувати географічну диверсифікацію 
проектів з метою зниження концентрації політичних 
ризиків і оцінки різних ринків.

Це пояснює, по-перше, чому на газ припадає вже 
більше 40% в обсязі видобутку найбільших світо-
вих нафтогазових корпорацій і, по-друге, чому на-
ціональні нафтові компанії так прагнуть до розробки 
активів в інших країнах, займаючись діяльністю в 
інших сегментах ланцюжка поставок, а також пере-
ймаючи досвід світових нафтогазових корпорацій. 

Варто зазначити, що цілі угод в інвестиційному 
процесі можуть бути різними, включаючи географіч-

Досягнення поставлених цілей може бути досягнене шляхом 
злиття, поглинання та продажу активів (включно обмін активів)

Вертикальна 
інтеграція

Забезпечення 
збалансованості і 

диверсифікації 
активів

Горизонтальна 
диверсифікація

Географічна 
диверсифікація
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- Нетрадиційні і важко видобувні 
ресурси;
- Інфраструктурні продукти

- Бізнес-процеси і операції

- Доступ до сегментів ланцюга поставок, як вище, так і нижче 
поточної сфери діяльності компанії.

Мета: мінімізація ризиків

Технології і 
експертні знання

Спільна участь у 
проектах

- Нові продукти;
- Нові види палива

- Доступ до нових ресурсів;
- Робота в різних сегментах 
ланцюга поставок

Рис. 2. Мінімізація ризиків: області, де доцільно 
використовувати злиття, поглинання та продажу активів 

ну диверсифікацію, вертикальну або горизонтальну 
інтеграцію і диверсифікацію бізнесу. Обмін актива-
ми дозволяє компаніям досягти мети по входженню 
в новий сегмент ланцюжка поставок без втрати сво-
го становища на вихідному ринку. Обмін активами 
означає стратегічне співробітництво між державою 
та компаніями. Основна ідея полягає в створенні ін-
тегрованої низки поставок енергоресурсів, коли ком-
панії з різних країн спільно володіють активами в 
сегментах розвідки/видобутку та переробки/збуту в 
рамках технологічно зв’язаних мереж. За такої схе-
ми імпортер отримує гарантію поставок, а експор-
тер – гарантію попиту. Таким чином, знижуються 
ризики енергозалежності та дискримінаційного до-
ступу, незважаючи на збереження концентрації по-
стачальників і споживачів. В цілому обмін активами 
відіграє важливу роль в управлінні портфелем акти-
вів, оскільки така угода забезпечує відносно безпечні 
умови для диверсифікації портфеля по різних сег-
ментах ринку і географічному положенню (рис. 2). 

Перший приклад того, коли угода з обміну акти-
вами виступила інструментом захисту інвестицій, –  
це робота компаній в рамках стратегічного партнер-
ства. Інвестиції в енергетичному секторі характе-
ризуються високим ступенем специфіки: по-перше, 
активи мають фіксоване місце розташування і не мо-
жуть бути переміщені; по-друге, обладнання створю-
ється під конкретний проект; по-третє, будівництво 
інфраструктури здійснюється для з’єднання фіксова-
ного кола учасників. Все це може стати причиною 
опортуністичної поведінки одного з бізнес-партнерів. 
Створюючи спільне підприємство, сторони прагнуть 
знизити свій індивідуальний рівень ризику, а також 
розділити витрати, розмір яких значний, і встанови-
ти свої звичайні принципи в рамках спільного під-
приємства. Угода про спільне підприємство створює 
спільну відповідальність сторін, що діють з метою 
отримання взаємної вигоди. 

Особливим типом спільного підприємства в енер-
гетичному секторі є міжнародний консорціум – тим-
часовий союз двох незалежних компаній, створений 
для ведення діяльності з розвідки і видобутку, будів-
ництва енергетичних транспортних систем, перероб-
ки та ефективного збуту енергетичних матеріалів та 
продуктів та ін. [8]. Однією з цілей створення консор-
ціумів є підвищення конкурентоспроможності ком-
паній-учасників на міжнародних енергетичних рин-
ках. Консорціуми можуть створювати як компанії, 
так і держави. Відмінність від класичного спільного 
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підприємства полягає в тому, що консорціум створю-
ється для реалізації конкретного проекту; коли про-
ект завершується, підприємство перестає існувати. 
Частка в консорціумі залежить від узгодженої суми 
інвестицій кожної договірної сторони.

Одним із прикладів стратегічної співпраці в енер-
гетичному секторі являється партнерство російської 
компанії Газпром і німецької BASF. У 1990 р. ком-
панії підписали довгострокову угоду про постачання 
російського газу до Німеччини. В даний час компанії 
співпрацюють з приводу освоєння газових родовищ 
Сибіру (Південноросійське газоконденсатне родо-
вище і ачімовскі поклади Уренгойського газокон-
денсатного родовища), транспортування газу до Ні-
меччини (проекти «Північний потік» і «Південний 
потік») і в питаннях продажу природного газу через 
спільне підприємство WINGAS, що спеціалізується 
на торгівлі природним газом. Крім створення парт-
нерств, деякі інші стратегії компаній також можуть 
включати обмін активами. 

По-перше, виділяються в числі цих стратегій го-
ризонтальна інтеграція, або зростання в секторі, в 
якому компанія здійснює свою діяльність, напри-
клад, шляхом просування власних експертних знань 
за кордоном; і диверсифікація бізнесу (або горизон-
тальна диверсифікація) – входження в новий бізнес 
(рис. 3). 

По-друге, вертикальна інтеграція – стратегічне рі-
шення компанії здійснити інтеграцію уздовж всього 
виробничо-збутового ланцюжка. Досить звичайною 
є ситуація, коли компанії, що працюють в певних 
сегментах ланцюжка, з метою забезпечення надій-
ності поставок і максимізації прибутку починають 
придбавати активи в інших сегментах. Виробники 
прагнуть до інтеграції діяльності з переробки і збуту 
з діяльністю щодо постачання та участі в діяльності 

Рис. 3. Ланцюги поставок енергоресурсів 
і напрями інтеграції/диверсифікації

по переробці (нафтопереробці) і збуту, а також у ви-
робленні електроенергії. Придбання в інших сегмен-
тах виробничо-збутового ланцюжка мають потенці-
ал у відношенні стабілізації фінансових результатів 
компанії і в кінцевому підсумку збільшенні її капі-
талізації. Розглядаючи вертикальну інтеграцію як 
таку, можна виділити два ключові чинники успіху 
для енергетичних компаній, будь то державні ком-
панії або міжнародні корпорації, – контроль над ре-
сурсами і контроль над переробкою і ринками збуту. 
Враховуючи відносно обмежену кількість наявних у 
світі активів, механізм обміну активами представля-
ється одним з основних засобів сприяння вертикаль-
ної інтеграції (як зворотного, так і прямого). 

По-третє, географічна диверсифікація, яка, з од-
ного боку, має потенціал відносно вирівнювання по-
літичних ризиків, а з іншого – забезпечує доступ до 
нової ресурсної бази. 

По-четверте, важливою метою для компаній, що 
виходять на міжнародні ринки, є отримання доступу 
до технологій і експертних знань. Деякі національні 
нафтові компанії, як і раніше, потребують ноу-хау і 
капітал для самостійної розробки своїх родовищ на-
фти, і тому вони звертаються за допомогою до вели-
ких нафтових корпорацій.

Висновки і пропозиції. Забезпечення адекватно-
го рівня пропозиції енергії в глобальному масшта-
бі вимагає значних і своєчасних інвестицій та між-
народного співробітництва уздовж всього ланцюжка 
поставок. Багатонаціональні та міжнародні енерге-
тичні компанії, що здійснюють діяльність у міжна-
родному масштабі, розробляють нові методи і страте-
гії для вирішення поставлених перед ними завдань 
та забезпечення енергетичної безпеки як для країн-
споживачів, так і для країн-виробників енергії. Об-
мін активами є одним з інструментів у складі вико-

ристовуваних ними тактичних 
прийомів. На основі аналізу 
здійснених угод з обміну ак-
тивами можна зробити низку 
висновків. 

По-перше, обмін активами 
дозволяє вийти на нові ринки 
в контексті стратегій глобалі-
зації/інтернаціоналізації ком-
паній енергетичного сектора. 

По-друге, відносне зрос-
тання кількості угод з обміну 
активами може бути результа-
том глобального економічного 
спаду. 

По-третє, у багатьох випад-
ках обмін активами є тільки 
частиною стратегічних угод 
між енергетичними компані-
ями, які включають спільну 
діяльність в галузі геологіч-
них і геофізичних досліджень, 
розробки технологій, освоєн-
ня родовищ, буріння свердло-
вин, фінансування, логісти-
ки, техніки безпеки, охорони 
здоров’я і навколишнього се-
редовища. 

По-четверте, обмін акти-
вами використовується для 
мінімізації ризиків в рамках 
стратегії з диверсифікації і 
збалансуванню портфеля ак-
тивів. 
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Постановка проблеми. У період інтенсивного 
зростання міжнародних зв’язків України та її праг-
нення до інтеграції з Європейським Співтовариством 
вдосконалення національної інфраструктури системи 
якості є вкрай важливим питанням.

Аналіз останніх досліджень. Проблемами управ-
ління якістю продукції займалася значна кількість 
вітчизняних вчених: Т.М. Бойко, Р.С. Бичківський, 
О.Ю. Бронська, О.С. Бутенко, Е.М. Векслер, В.Г. Вер-
сен, В.П. Галушко, А.В. Гличев, Н.З. Гончаров, 
М.М. Дорош, П.Я. Калита, Ю.І. Койфман, О.В. Ма-
зуренко, Л.Я. Малюта, Я.О. Мармуль, Б.В. Мельник, 
Е.С. Михеєнко, О.І. Момот, М.І. Шаповал, Ф.О. Яро-
шенко та багато інших. У своїх працях вони висвіт-
лювали теоретичні засади вдосконалення процесу 
сертифікації та стандартизації продукції та послуг в 
Україні, що є лише частиною інфраструктури якості.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформувати завдання, яке полягає в дослі-

дженні та виявленні напрямів вдосконалення су-
часної інфраструктури системи якості вітчизняної 
продукції. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна інфра-
структура якості складається з наступних щаблів: 
проведення випробувань, здійснення сертифікації 
продукції, її стандартизація, проведення акредита-
ції, метрологія.

У всіх галузях випробування служать засобом ви-
вчення характеристик, вмісту і/або визначення па-
раметрів якості продукції, компонентів. речовин, 
тощо. Всі випробування будь-якого виду чітко зале-
жать від універсально застосованих, визнаних наста-
нов, які визначають, як і за яких обставин повинні 
проводитися випробування. У зв’язку з цим, стан-
дартизація знову перебирає на себе головну роль, 
оскільки багато методів випробування стандартизо-
вані у цілях забезпечення отримання взаємно зістав-
них і відновлюваних результатів.
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Достовірність проведених випробувань залежить, 
звичайно, від правильного функціонування і точнос-
ті випробувань та вимірювального устаткування. А 
останнє, в свою чергу, залежить від простежуваності 
калібрувань.

Результати випробування і аналіз можуть служи-
ти різним цілям. Якщо використовуються загальні 
випробування продукції в процесі виробництва як 
частині системи якості, то випробування, як пра-
вило, виконується маленькою внутрішньою лабора-
торією компанії з зосередженням на внутрішньому 
попиті. В цьому випадку постачальник і замовник 
являють собою особу власника. Ніяка третя сторо-
на не бере в цьому участі, оскільки зовнішня оцінка 
непотрібна. Внутрішня випробувальна лабораторія 
може бути належно інтегрована в систему управ-
ління якістю компанії згідно з вимогами стандартів 
ІSО серії 9000. Технічна компетентність входить до 
вимог в межах політики з якості компанії і просте-
жуваності вимірювань та випробувань відповідно до 
стандартів ІSО серії 9000.

Було б надзвичайно дорого створювати в країні 
лабораторії для всіх необхідних випробувань кож-
ним виробником, споживчою групою або урядовою 
організацією. Тому вигідно використовувати існую-
чі спеціалізовані лабораторії і створювати тільки ті, 
яких не вистачає. Ці лабораторії можуть бути при-
ватними або вони можуть функціонувати в урядових 
організаціях; важливо те, щоб належна акредитація 
зробила їх доступними і надійними для різних цілей. 
Комерційні випробувальні лабораторії пропонують 
свої можливості будь-якому клієнту, який потребує 
цієї послуги. В цьому випадку клієнт буде довіря-
ти результатам випробування тільки в тому випадку, 
якщо лабораторія може доказати свою безсумнівну 
технічну компетентність. Оскільки клієнт, як пра-
вило, не має засобів оцінки, то прийняття рішення 
третьою стороною відносно оцінки відповідності пев-
ним критеріям приймається компетентним і визна-
ним органом.

Цей вид системи узгоджений і встановлений по 
всьому світу. Управління якістю і технічними крите-
ріями компетентності визначені міжнародним стан-
дартом ІSО/ІЕС 17025, який застосовує однакові 
критерії до всіх видів випробувальних і калібруваль-
них лабораторій. Існує тільки один виняток – клі-
нічні і медичні лабораторії для повного задоволення 
потреб цієї галузі повинні відповідати вимогам стан-
дарту ІSО/ІЕС 15189. Орган з акредитації здійснюва-
тиме оцінку і нагляд.

Державний або приватний сектор може заснову-
вати випробувальні лабораторії згідно з потребами в 
країні. Ніякі переваги або винятки не повинні вико-
нуватися, адже акредитація, як критерій компетент-
ності для клієнтів, повинна проводитися незалежно 
від того, це урядова чи неурядова лабораторія.

Коли випробовується еквівалентний зразок, ска-
жімо, в п’яти різних випробувальних лабораторіях 
і отримуються п’ять різних результатів, то це мар-
на витрата ресурсів і ця непослідовність результатів 
призводить до виправданої відсутності довіри. Це 
одна з причин, через які випробувальні лабораторії 
повинні проходити процес акредитації.

З метою уникнення структур подвійного випробу-
вання органи регулювання повинні використовувати 
лабораторії державні або приватні, до тих пір, поки 
вони акредитовані органом, визнаним на міжнарод-
ному рівні. Ключові критерії «технічної компетент-
ності згідно з міжнародними стандартами» можуть і 
повинні бути визнані органом регулювання (рис. 1).

Простежуваність  Простежуваність

Простежуваність

Акредитація 
випробувальних 

лабораторій

Національний 
метрологічний 
інститут(NMI)

Національний орган з 
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Акредитація 
калібрувальних 

лабораторій

Національна індустрія
Необхідність надійних 

калібрувань і результатів 
випробувань

Рис. 1. Забезпечення надійності інфраструктури 
національних лабораторій

В свою чергу, сертифікація, базуючись на оцін-
ці, підтверджує відповідність вимогам, визначеним 
документованими стандартами. Визнання може бути 
досягнуте за рахунок використання стандартів і про-
цедур оцінки, які виконуються по всьому світові 
(стандартів ІSО, рекомендацій Codex Аlimentarius, 
тощо). Описання однакових ситуацій для випробу-
вальних і калібрувальні лабораторій, а також оцін-
ки третьою стороною компетентності органів з сер-
тифікації та регулярні відвідини нагляду органом з 
акредитації підтвердять надійність і полегшать між-
народне визнання.

Акредитацію і сертифікацію часто плутають або 
розглядають як еквівалент, що являє собою помил-
ку. Акредитація – значно більше, ніж сертифікація. 
Хоча деякі процедури подібні, акредитація містить 
додатковий компонент, який може бути одержаний 
від самого слова безпосередньо: для надання «креди-
ту» вимагається, перш за все, з’ясувати, настільки 
кредитоспроможна людина, установа або лаборато-
рія, тобто настільки можна бути впевненим у їхній 
компетентності. Це можна вирішити тільки після 
контрольної перевірки відповідності вимогам стан-
дарту. Щоб довести технічну компетентність, важ-
ливо оцінити не тільки правильне виконання стан-
дартів якості, але й оцінити можливості і технічні 
результати. Технічний консультант повинен бути 
спеціалістом у галузі оцінки з, як мінімум, тим же 
рівнем компетентності, що й оцінюваний об’єкт для 
того, щоб бути здатним підтвердити не тільки відпо-
відність вимогам стандарту, а також технічну ком-
петентність, згадану в статті 6.1.1 ТВТ (Технічні 
бар’єри в торгівлі) Угоди СOТ.

Акредитація проводиться в самих різних галузях. 
Типова структура органу з акредитації може склада-
тися з відділів акредитації:

- випробувальних і калібрувальних лабораторій 
на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17025;

- органів інспекції на відповідність вимогам стан-
дарту ІSО/ІЕС 17020;

- органів з сертифікації систем управління якістю 
на відповідність вимогам стандарту ІSО/ІЕС 17021 
(колишня Настанова ІSО/ІЕС 62);

- органів з сертифікації систем управління навко-
лишнім середовищем на відповідність вимогам стан-
дарту ІSО/1ЕС 17021 (колишня Настанова ІSО/ІЕС 66);

- органів з сертифікації продукції на відповід-
ність вимогам Настанови І80/ІЕС 65;

- органів з сертифікації персоналу на відповід-
ність вимогам стандарту І80/ІЕС 17024.

Орган з акредитації сам повинен дотримуватись 
відповідності вимогам стандарту ІSО/1ЕС 17011 
«Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з 
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акредитації, що акредитують органи з оцінки відпо-
відності». Цей стандарт замінив колишні Настанови 
58 і 61.

Всі види акредитації, хоча вони проводяться у відпо-
відності з різними настановами, дотримуються однако-
вої процедури. Вона складається в основному з оцінки 
впровадженої системи якості в органі, який проходить 
акредитацію, і оцінка професійної компетентності в га-
лузі акредитації. Для другої частини процедури в ко-
манді з оцінки бере участь визнаний експерт за суб-
підрядним контрактом. Це надає органу з акредитації 
величезної гнучкості і можливості розширити свою ді-
яльність з акредитації в кожній новій галузі, додаючи 
завжди нових визнаних експертів до динамічної сфери 
«консультування». Аналогічно до роботи органу з стан-
дартизації орган з акредитації працює із зовнішніми 
експертами технічних комітетів як ноу-хау для під-
тримки контексту різних галузей акредитації.

Закони або постанови будь-якого міністерства 
можуть визнавати результати випробувань тієї чи 
іншої лабораторії, але це буде прийматися тільки 
на національному рівні. Неакредитоване міжнарод-
не визнання вимагає регулярних інспекцій країна-
ми імпортування згідно з їхніми регламентами, і це 
може призвести до необхідності підтримки декількох 
паралельних структур з якості для задоволення ін-
спекторів всіх видів.

Аналогічна проблема виникає на національному 
рівні, якщо одна лабораторія виконує, наприклад, 
однаковий хімічний аналіз для клієнтів різних секто-
рів, таких як промисловість, нагляд за навколишнім 
середовищем, питання охорони здоров’я або аспекти 
безпеки продуктів харчування. Якщо ця лабораторія 
підтримує чотири різні види нагляду або акредита-
ції з паралельними системами якості, то настільки 
це дорого тільки для того, щоб задовольнити чотири 
різні міністерства? Акредитація одного органу, ви-
знаного по всьому світові, дозволила б скоротити ці 
зусилля до мінімуму.

Політика регіональних організацій полягає в 
тому, щоб мати тільки один орган з акредитації в 
країні МLА (Багатостороння угода про взаємне ви-
знання). Країни в цілому прагнуть заснувати наці-
ональну систему акредитації і визначити структуру 
акредитації в національному законі з метою уник-
нення конкуруючих організацій та ускладнень ви-
знання всередині країни, а також скоротити витрати 
на дублювання національних структур і міжнарод-
ного членства та представництва. Рішення полягає у 
заснуванні одного національного органу з акредита-
ції для всіх галузей акредитації.

Орган з акредитації повинен бути абсолютно неза-
лежним і неупередженим, а також він повинен бути 
незалежною організацією, тобто організацією з не-
великим адміністративним і управлінським штатом. 
Вся технічна експертиза тоді переміщається на суб-
підрядні контракти у залежності від фактичних по-
треб. Наявність експертів у всіх можливих галузях 
застосування акредитації як постійних співробітни-
ків в межах одного органу з акредитації є надзви-
чайно дорогою і неефективною. Таким чином, струк-
турований орган з акредитації може охопити всі 
національні вимоги з акредитації і, як тільки між-
народне визнання буде досягнуте, може легко роз-
ширити свою діяльність з акредитації на нові галузі.

Малі країни з низьким попитом на акредитацію 
страждатимуть від двох основних проблем:

• недостатній прибуток для підтримки органу 
з акредитації; будуть потрібні постійні субсидії від 
уряду для підтримки органу з акредитації;

• відсутності практики, адже консультанти, ймо-
вірно, ніколи не наберуть такого ж досвіду і техніч-
ної компетентності, як їхні колеги в більших орга-
нах з акредитації.

На основі досвіду по всьому світові орган з акре-
дитації повинен акредитувати приблизно 200-300 
організацій, щоб розраховувати на досвід і еконо-
мічну стабільність для міжнародного визнання. 
Інші варіанти:

• заснувати невеликий офіс тільки як координа-
ційний центр і співробітничати з органами з акреди-
тації сусідніх країн вже визнаних ILAC-MLA (ILAC –  
Міжнародне співробітництво з акредитації лабора-
торій);

• заснувати регіональну мережу, доповнюючи 
можливості обміном консультантами і експертами;

• заснувати регіональний орган з акредитації;
• заснувати орган з акредитації для національних 

цілей і співробітничати з інтернаціонально визнаним 
ILAC-MLA органом з акредитації іншої країни.

Акредитація може бути дорогою. Однак належить 
мати на увазі, що, зрештою, відсутність акредитації 
і супутня їй відсутність доказу технічної компетент-
ності і, отже, довіри, виявиться набагато дорожчою 
для кожного.

Відповідні питання торгівлі, такі, як акредитація 
випробувальних і калібрувальних лабораторій, чиї 
сертифікати про калібрування або протоколи випро-
бування повинні визнаватись за кордоном (для уник-
нення дорогого повторення одного і того ж випробу-
вання), або акредитація органів з сертифікації систем 
управління і, особливо, сертифікації продукції пови-
нні бути визнаними країнами-імпортерами. У сіль-
ськогосподарському і продовольчому секторі взаєм-
не визнання сертифікатів на продукцію має важливе 
значення. Часта відмова від харчових продуктів в 
ЄС, США або інших країнах, границі і здійснення 
систем швидкого оповіщення для сільськогосподар-
ської продукції дуже чітко показують, наскільки ба-
гато існуватиме недоліків до тих пір, поки по всьому 
світові не стане реальністю «встановлення єдиного 
випробування або сертифікату».

Взаємне визнання грає все більш і більш важливу 
роль в акредитації. Клієнти органів з акредитації –  
це лабораторії і органи з сертифікації. Більшість з 
них не можуть укласти в індивідуальному порядку 
угоди про взаємне визнання з своїми колегами по 
всьому світові. Досягнення і підтримка визнання 
по всьому світові тільки однієї акредитації набагато 
простіше, легше і менш дорого. Сприяння укладен-
ню угоди про взаємне визнання вимагає малої струк-
тури акредитації. Структура системи акредитації 
аналогічна метрологічній системі з її регіональними 
організаціями і однією міжнародною організацією.

Прийняття міжнародного стандарту, названого 
ISO/IEC 17025, як основи для акредитації випро-
бувальних і калібрувальних лабораторії, допомо-
гло країнам прийняти єдиний підхід до визначення 
компетентності лабораторій. Цей загальноприйня-
тий підхід дозволяє країнам з однаковими система-
ми акредитації укласти між собою угоди, засновані 
на взаємній оцінці і прийнятті систем акредитації 
один одного. 

Такі міжнародні угоди, названі, як правило, уго-
дами про взаємне визнання (МRAs), мають вирі-
шальне значення для того, щоб результати випробу-
вання були прийняті цими країнами. По суті, кожен 
партнер такої угоди визнає акредитовані лабораторії 
іншого партнера, ніби він сам провів акредитацію ла-
бораторій свого партнера.
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На додаток до акредитації повинна бути 
обов’язкова участь у кваліфікаційних випробуван-
нях. Кваліфікаційні випробування мають на увазі по-
рівняння результатів випробування, виданих цілим 
рядом лабораторій, що аналізують один зразок. Ця 
оцінка охоплює порівняння середніх значень і заяв-
леної невизначеності. Якщо результати відхиляють-
ся від допустимого діапазону, надійність лабораторії 
сумнівна і повинні застосовуватися коригувальні дії.

Регіональний форум для акредитації лаборатор-
ної в Азії називається Азіатсько-Тихоокеанське спів-
робітництво з акредитації лабораторій (АРLАС). Там 
все ще існує паралельна структура з акредитації ор-
ганів з сертифікації, названої Тихоокеанським спів-
робітництвом з акредитації (РАС). В Європі колишнє 
Європейське співробітництво з акредитації лабора-
торій (ЕАL) і Європейська організація з акредитації 
органів з сертифікації (ЕАС) були об’єднані з метою 
сформування Європейського співробітництва в акре-
дитації (ЕА). Регіональна організація в Америці, яка 
була заснована багато років тому і яка набрала на-
лежної форми з 1992 року, створювалась із самого 
початку як єдина регіональна організація для всіх 
питань акредитації: Міжамериканське співробітни-
цтво з акредитації (ІААС). Майбутнє злиття двох ре-
гіональних азіатських організацій вписується в цю 
картину.

Міжнародні зонтичні організації, такі як Між-
народне співробітництво з акредитації лабораторій 
(ІLАС) і Міжнародний форум з акредитації (ІАF) ви-
конують акредитацію органів з сертифікації. Концеп-
ція найменшого міжнародного визнання основується 
на угодах про взаємне визнання в межах галузей і, 
наступний крок, між регіональними організаціями 
на основі багатосторонніх угод (МLА) у цілях змен-
шення взаємної оцінки еквівалентності.

Що стосується регіональних організації з акреди-
тації, таких як АРLАС, ЕА і ІААС, то взаємне визна-
ння національних органів з акредитації досягається 
шляхом колегіальної експертної оцінки органів з 
акредитації країн регіону для підтвердження належ-
ної роботи. Чим більше органів з акредитації беруть 
участь, тим більше необхідно оцінок та координації 
і вони повинні координуватися регіональною органі-
зацією з акредитації.

Якщо регіональна організація з акредитації 
(АРLАС, ЕА, ІААС) вже визнана ILАС, то експертна 
оцінка в рамках регіональної організації з акредита-
ції призводить не тільки до регіональної МLА, але й 
автоматично охоплює ILАС і МLА.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, можна зробити висновок, що без стандартизації 
і компонентів метрології, а також без акредитації не 
можуть встановитися надійні, визнані на міжнарод-
ному рівні компоненти випробування в рамках по-
літики забезпечення якості. Поняття МSТQ (метро-
логія, стандартизація, випробування і управління 
якістю) перетворилось в більш інтегроване поняття 
інфраструктури якості (QI). Це дійсно цілісний під-
хід, адже це значно більше, ніж просте сумарне зі-
брання компонентів.

Декілька компонентів, згаданих вище, таких як 
стандартизація, метрологія, випробування, сертифі-
кація, акредитація, являють собою національну інф-
раструктуру якості (QI). Ця інфраструктура може ви-
користовуватися для всієї продукції і послуг, а це 
забезпечує відповідність вимогам клієнтів, таких як 
споживачі, виробники або органи регулювання.

Споживач хоче мати продукцію, яка підтримуєть-
ся сертифікацією певного виду, оскільки в такому 
випадку він знатиме, що продукція відповідає вимо-
гам визначених стандартів. Це вимагає від виробни-
ка впровадження системи управління якістю і відпо-
відності його продукції визначеним стандартам, що 
забезпечується процесом сертифікації.

Для забезпечення визнання сертифікатів і приве-
дення їх у відповідність з регіональними або міжна-
родними умовами сертифікація повинна відповідати 
існуючим стандартам, а це, в свою чергу, вимагає 
функціонування компонентів стандартизації.

З іншого боку, для того, щоб продукція підтриму-
валася сертифікатом, вона повинна бути випробувана 
з метою визначення ефективного дотримання вимог 
відповідних стандартів. Це потребує випробувальних 
лабораторій, які виконуватимусь свої випробування 
і аналіз згідно з загальноприйнятими міжнародними 
стандартами.

Випробувальна лабораторія повинна бути здатною 
показати, що її вимірювання надійні, тобто що вони 
простежуються до національних еталонів, а через них –  
до міжнародних еталонів. Крім того, якщо до резуль-
татів випробування повинна бути довіра, то устатку-
вання повинно бути належним чином відкаліброване. 
Національний метрологічний інститут і калібрувальні 
лабораторії можуть надати таку підтримку виробнику.

Технічна компетентність лабораторій і органів з 
сертифікації підтверджується органами з акредита-
ції, надаючи тим самим довіру всім зацікавленим 
сторонам до всього процесу. Дані аспекти відігра-
ють важливу роль в економічному розвитку країни. 
Оскільки, чітко налагоджена інфраструктура систе-
ми якості дозволяє не лише скоротити витрати, а й 
встановити тісні міжнародні зв’язки. 
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інноваційній основі.

Ключові слова: інноваційний потенціал, металургійна галузь, інвестиційна привабливість, інноваційна діяльність, інновацій-
ний розвиток.

Тарасенко Е.Ю. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
УКРАИНЫ

В статье проведен анализ современного состояния инновационного потенциала металлургической отрасли Украины, расс-
мотрена динамика инновационной деятельности металлургической отрасли. Был проведен анализ инвестиционной привлека-
тельности металлургической отрасли с использованием модели М. Портера, который позволил определить ее уровень, а также 
выявлены деформации отрасли, которые мешают ее развитию на инновационной основе.

Ключевые слова: инновационный потенциал, металлургическая отрасль, инвестиционная привлекательность, инноваци-
онная деятельность, инновационное развитие.

Tarasenko O.Yu. CURRENT STATE OF INNOVATIVE POTENTIAL METAL INDUSTRY OF UKRAINE 
This article analyzes the current state of the innovation potential metallurgical industry of Ukraine, the dynamics of innovation 

metallurgical industry. Analyzed the investment attractiveness of the steel industry using Porter’s model, which allowed us to determine 
the level and revealed deformation industry that hinder its development on the basis of innovation.

Keywords: innovation potential, metallurgical industry, investment attractiveness, innovation, innovative development.

Постановка проблеми. Промисловість України є 
найважливішою галуззю національної економіки, її 
роль визначається тим, що їй належить більше 60% 
ВВП і 40% національного доходу, а металургія нале-
жить до базових галузей промисловості України. Про 
необхідність формування та реалізації інноваційного 
потенціалу для пришвидшення модернізаційних зру-
шень у металургійному виробництві України свід-
чить наявність низки деформацій у галузі, які зава-
жають її розвитку на інноваційній основі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор-
мування інноваційного потенціалу у розвитку мета-
лургійної галузі неможливо здійснити без результа-
тів досліджень металургійного комплексу на макро– і 
макрорівні провідних українських вчених: О. Амоші, 
С. Аптекаря, В. Бандурова, А. Блізнюка, С. Гріщен-
ко, О. Зайцева, Д. Кокуріна Д. [1], О. Мінаєва [6], 
О. Риженкова, В. Нікіфорової, В. Фортуніна та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного можна 
сформулювати дослідження, що полягає у визначенні 
сучасного стану інноваційного потенціалу металургій-
ної галузі України та виявленні деформацій у галузі, 
які заважають її розвитку на інноваційній основі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційний розвиток промисловості України протягом 
2005–2013 рр. визначався нестабільністю. У докризо-
вий період рівень інноваційної активності був най-
вищим у 2007 році. У порівнянні з 2005 р. кількість 
промислових підприємств, що займалися інновацій-
ною діяльністю, збільшилася на 23,3%, а їхня час-
тина у загальній кількості промислових підприємств 
зросла з 11,9 у 2005 р. до 14,2% у 2007 р. За цей пе-
ріод кількість підприємств, що впроваджували інно-
вації, зросла на 40,2%. Світова фінансово-економічна 
криза (2008-2009 рр.) руйнівно вплинула на стан ін-
новаційної сфери. У цей період показники інновацій-
ної активності мали переважно низхідну динаміку.

Впровадженням інновацій у 2013 р. займались 
1312 підприємств (77% загальної кількості іннова-

ційно активних). Впроваджували інноваційні види 
продукції 683 підприємства, кількість таких видів 
становила 3138 найменувань, з них 809 – машини, 
устаткування, апарати, прилади. Нові технологічні 
процеси у 2013 році запровадили 557 підприємств; 
кількість процесів склала 1576, у тому числі мало-
відходних, ресурсозберігаючих – 502 (табл. 1).

Таблиця 1
Впровадження інновацій  

на промислових підприємствах

Впроваджено 2012 р. 2013 р.

інноваційних видів продукції, 
найменувань 3403 3138

з них машин, устаткування, 
приладів, апаратів тощо 942 809

нових технологічних процесів 2188 1576

з них маловідходних, 
ресурсозберігаючих 554 502

Придбано нових технологій 739 651

Реалізовано інноваційної 
продукції, млрд.грн. 36,2 35,9

*Розроблено на основі статистичних даних Держстату 
України

У 2013 р. 1031 підприємство реалізувало іннова-
ційної продукції на 35,9 млрд. грн., або 3,3% за-
гального обсягу реалізованої промислової продукції  
(у 2012 р. відповідно 36,2 млрд. грн. та 3,3%). Ре-
алізацію продукції за межі України здійснювали 
344 підприємства, обсяг якої склав 44,7% від за-
гального обсягу реалізованої інноваційної продукції, 
у тому числі в країни СНД – 25,3%.

Майже кожне четверте підприємство реалізовува-
ло продукцію, що була новою для ринку. Обсяг та-
кої продукції склав 12,4 млрд. грн., більш ніж по-
ловину якої (53,0%) 102 підприємства поставили на 
експорт. Слід зазначити, що більшість підприємств у 
2013 році 86,0% реалізовували продукцію, яка була 
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новою виключно для підприємства. Її обсяг склав 
23,5 млрд. грн., 40,4% якої 271 підприємство реалі-
зувало за межі України.

Наслідком того, що в Україні формувалася і закрі-
плялася модель економіки, що побудована переважно 
на низько технологічних галузях і укладах (3-го та 
4-го), стало поглиблення у промисловому комплексі 
тенденції домінування виробництв з низькою науко-
ємністю. Так, у 2013 році частка інноваційної продук-
ції в реалізованій промисловій продукції скоротилась 
майже в два рази і становила 3,3% (у 2005 – 6,5%). 
У загальному обсязі реалізованої інноваційної продук-
ції нова для українського ринку продукція становила 
40%, тоді як решту 60% становила реалізація про-
дукції, яка була новою для окремих підприємств.

За оцінками експертів промисловість України 
продовжує розвиватися без суттєвого використання 
свого інноваційного потенціалу, і активізація іннова-
ційної діяльності потребує міжгалузевого технологіч-
ного обліку, розвитку міжнародної науково-технічної 
кооперації, створення інноваційної інфраструктури, 
застосування інформаційних технологій.

Сучасна металургія займає провідне місце у між-
галузевій структурі промисловості. Металургійне ви-
робництво і виробництво готових металевих виробів 
є одними з основних складових гірничо-металургій-
ного комплексу (ГМК) України, який об’єднує біль-
ше 300 підприємств, у тому числі 12 металургійних 
комбінатів, 7 трубних заводів підприємств кольоро-
вої металургії та 16 коксохімічних підприємств [1].

У посткризовий період (2010–2011 рр.) в резуль-
таті поліпшення кон’юнктури світового металоринку 
відбувається зростання виробництва, хоча і не був 

досягнутий докризового рівня по чавуну, сталі, про-
кату приблизно на 20%. У 2012–2013 рр. відбуваєть-
ся знову падіння обсягів виробництва та реалізова-
ної продукції. Так, річний індекс обсягів продукції в 
2012 р. склав 96,4, а в 2013 р. – 94,2.

У 2013 році частка металургійного виробництва 
в загальному обсязі реалізованої продукції становить 
17,9%, а індекс реалізованої металургійної продукції 
за грудень 2012 р – листопад 2013 р склав 93,3% [2].

Підвищення інноваційного потенціалу металургій-
ної галузі сприятиме її розвитку, забезпечить виробни-
цтво високотехнологічної металопродукції, конкурен-
тоспроможної на зовнішньому і внутрішніх ринках.
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Рис. 1 Динаміка обсягів виробництва основних 
видів металопродукції в Україні в 2002–2012 рр. 

*Розроблено на основі статистичних даних Держстату 
України

Таблиця 2
Динаміка виробництва та реалізації металопродукції в Україні в 2002–2013 рр.

Показники
Роки

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Обсяг реалізованої про-
дукції, млрд грн 41,8 57,9 93,4 103,3 120,6 157,4 202,0 141,5 199,9 241,0 209,3 198,3

Частка в загальному 
обсязі реалізованої про-
мислової продукції, %

18,2 20,0 23,3 22,1 21,9 22,0 22,0 17,6 18,8 18,1 17,9

Індекс обсягу виробни-
цтва металопродукції, 
до попереднього періоду

103,9 114,3 112,0 98,5 108,9 108,3 89,4 73,4 112,3 108,5 96,4 94,2

*Розроблено на основі статистичних даних Держстату України

Таблиця 3
Динаміка інноваційної діяльності металургійної галузі України

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Кількість інноваційно активних підпри-
ємств, од. / % до загальної кількості про-
мислових підприємств галузі

85
13,3

86
12,9

109
15,0

111
14,1

108
13,1

113
14,3

120
15,2

Кількість підприємств, що впроваджува-
ли інновації од. / % до загальної кількос-
ті підприємств галузі

54
8,4

78
11,7

90
12,4

102
13,0

96
11,6

99
12,6

103
13,0

Кількість підприємств, що реалізували ін-
новаційну продукцію, од / % до загальної 
кількості підприємств галузі

66
10,3

73
10,9

80
11,0

82
10,4

84
10,2

81
10,4

85
10,8

Обсяги реалізованої інноваційної продук-
ції, млн. грн. / % до загального обсягу 
реалізованої інноваційної продукції галузі

3382
3,5

7896
7,0

9361
6,2

16254
8,4

9672
7,3

7259
3,7

4422
1,7

у тому числі продукція, що була новою для 
ринку, млн. грн. / % до загального обсягу 
реалізованої інноваційної продукції галузі

24995,4
6,5

30892,7
6,7

40188
6,7

45830,2
5,9

31432,3
4,8

33697,6
3,8

42386,7
3,8

Обсяги реалізованої за межі України 
інноваційної продукції, млн. грн. / % до 
загального обсягу реалізованої інновацій-
ної продукції галузі

1720
50,9

4099
51,9

4939
52,8

12931
79,6

5192
53,7

3766
51,9

1063
24,0

*Розроблено на основі статистичних даних Держстату України
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промисловості України у 2005–2012 рр. свідчить, що 
після досягнення у докризовий період позитивних 
змін і наступного замороження у кризовому періо-
ді (2008–2009 рр.), у 2010–2012 рр. відбулося зрос-
тання кількості інноваційно активних підприємств, 
а також підприємств, що впроваджували інновації. 
У 2012 р. кількість інноваційних підприємств у ме-
талургійній галузі порівняно з 2005 роком зросли на 
63%, а підприємств, що впроваджували інновації за 
цей період більш ніж вдвічі (табл. 3).

Обсяги реалізованої інноваційної продукції після 
зростання у 2005–2008 рр. надалі скорочувались, і в 
2011 році підприємствами металургійної промисло-
вості реалізовано інноваційної продукції у загально-
му обсязі 4,4 млрд. грн., що у 3,7 разів менше проти 
докризового 2008 [3].

За межі України за 2012 рік реалізовувалось по-
над половини інноваційної продукції, за виключен-
ням 2011 р. (24%).

Обсяги цієї реалізованої продукції у 2005-2008 рр. 
збільшились з 1,7 до 12,9 млрд грн (у 7,6 разів), а 
її частка у загальному обсязі реалізованої інновацій-
ної продукції галузі за цей період зросла з 50,9% до 
79,6%. У наступні 2008-2012 рр. відбулось скорочен-
ня обсягів реалізованої інноваційної металевої про-
дукції за межі України майже у 2 рази.

Зроблений аналіз витрат на інноваційну діяль-
ність у металургійній галузі України (табл. 4) по-
казує, що у докризовий період у 2007-2008 рр. 
їхні загальні обсяги становили 2,8 млрд грн та 
3,3 млрд грн відповідно. Після чого у наступні 
2009-2010 рр. відбулось суттєве скорочення обсягів 
витрат на інноваційну діяльність до 0,9 млрд грн та 
0,3 млрд грн відповідно.

У 2011 р. порівняно з 2010 р., загальний обсяг 
витрат на цю продукцію зріс на 4,4 разів за рахунок 
майже усіх складових за винятком тільки внутріш-
ніх науково-дослідних робіт, обсяг яких скоротився 
на 6,9%.

Що стосується структури витрат на інноваційну 
діяльність металургійної галузі, то вона залишаєть-
ся недосконалою. На внутрішні і зовнішні НДР за 
аналізований період спрямовувалось не більше 5% 
від обсягу усіх витрат на інноваційну діяльність. 
Більше витрат за цей період було спрямовано на 
придбання машин, обладнання та програмного за-
безпечення, частка яких у загальному обсязі витрат 
на інноваційну діяльність коливалась від 64% у 
2008 р. до 97% у 2009 р.

Значно менше коштів було витрачено на придбан-
ня нових технологій, патентів і ліцензій – від 0,1% у 
2010 р. до 19 % у 2011 р.

Активізувалась діяльність підприємств металургій-
ної галузі у використанні об’єктів права інтелектуаль-
ної власності, напрямах створення високих техноло-
гій, які є найважливішими складовими інноваційного 

Таблиця 4
Обсяги витрат на інноваційну діяльність у металургійній галузі України, млн. грн.

2007 2008 2009 2010 2011

Внутрішні НДР 5,2 20,1 2.2 13,1 12,2

Зовнішні НДР 17,8 36,0 16,9 8,0 13,4

Придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення 2500,3 2122,3 867,2 260,3 988,0

Придбання нових технологій, патентів, ліцензій 115,3 282,7 0,2 0,3 252,0

Інші 123,9 830,8 5,7 16,6 69,2

Всього 2762,6 3292,0 892,1 298,3 1334,8

*Розроблено на основі статистичних даних Держстату України
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Рис. 2. Експертна діаграма рівня інвестиційної 
привабливості чорної металургії

розвитку металургійного виробництва. Загальна кіль-
кість створених у 2011 році високих технологій про-
ти 2010 року збільшилася на 40% і становила 39 оди-
ниць. Однак про рівень створених технологій свідчить 
негативний фактор: серед створених технологій не було 
жодної, визначеної як принципово нової. У 2011 році 
на високі технології було отримано 73 охоронних доку-
ментів, у т.ч. 20 – патентів на винахід, 53 – на корисну 
модель. Проте із загальної їх кількості лише 4 охорон-
них документа мали патентну чистоту в інших країнах 
тоді як в 2010 році їх було 21 [3].

Кількість використаних винаходів у 2011 році 
становило 131 од., корисних моделей – 76, промис-
лових зразків – 15, тоді як у 2010 р. – 17, 40 та 1 від-
повідно. У 2011 році підприємствами металургійної 
галузі використано 1057 раціоналізаторських пропо-
зицій, що більше на 23%, ніж у 2010 р.

Аналіз інвестиційної привабливості металургійної 
галузі проведено з використанням моделі М. Портера, 
що дозволяє визначити її рівень (рис. 2) [4]. На рис. 2 
наведена експертна діаграма рівня інвестиційної при-
вабливості чорної металургії. Діаграма має дві осі. На 
вертикальній осі представлена експертна оцінка рівня 
інтенсивності конкуренції. До таких відносяться: кон-
куренти, постачальники, споживачі Використовуючи 
дев’ятибальною шкалу, експерти оцінили рівень ін-
тенсивності конкуренції в чорній металургії на рівні 
7,1 бала. Українська чорна металургія в своєму роз-
порядженні має цілу низку потужних конкурентних 
переваг, основними з них є: відносно низька вартість 
ресурсів (сировина, енергоносії, праця); наявні власні 
сировинні ресурси (залізорудна сировина; кваліфіко-
вані кадри; вигідне геологічне розташування, близь-
кість до ринків (СНД, ЄС, Близький Схід, Північна 
Америка). На горизонтальній осі відзначена точка, 
що характеризує стадію розвитку галузі. Дана оцін-
ка була отримана на основі оцінки критеріїв: темпи 
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зростання, потенціал зростання, еволюція продуктів 
і технології та ін. Як видно з діаграми, інвестиційна 
привабливість металургії країн Росії та України оці-
нюються на низькому рівні.

Таким чином, металургійна галузь належить до 
числа зрілих галузей з низькою інвестиційною при-
вабливістю, не є пріоритетним об’єктом вкладення 
фінансових ресурсів для інвесторів і характеризуєть-
ся великою інертністю, так як тривалість циклу «бу-
дівництво-виробництво» нерідко перевищує 10 років.

Впровадження інноваційних проектів рекон-
струкції та модернізації металургійного виробництва 
вимагає залучення значних інвестицій.

У металургію України протягом останніх років 
реалізовано низку масштабних інноваційно-інвесті-
ційніх проектів, які спрямовані на освоєння та мо-
дернізацію виробництва.

Про необхідність формування та реалізації ін-
новаційного потенціалу для пришвидшення мо-
дернізаційних зрушень у металургійному виробни-
цтві України свідчить наявність низки деформацій 
у галузі, які заважають її розвитку на інновацій-
ній основі, тому виділено фактори, які негативного 
впливають на інноваційний розвиток металургійної 
промисловості: велика ресурсна та енергоємність ме-
талургійного виробництва; неефективне споживан-
ня паливно-енергетичних ресурсів; високий ступень 
зношеності основних фондів; неефективне викорис-
тання виробничих потужностей; залежність фінан-
сових результатів діяльності металургійних підпри-
ємств від кон’юнктури зовнішніх ринків; відсутність 
зв’язку вітчизняної науки з виробництвом; низький 

рівень кооперації у гірничо-металургійному комп-
лексі; гострі екологічні проблеми.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, проведений аналіз інвестиційно-інноваційної 
привабливості металургійної галузі дозволив визна-
чити її рівень, що належить до числа зрілих галузей 
з низькою інвестиційною привабливістю.

Зазначені фактори деформацій у металургійній 
галузі закріпляють сировинно-експортну орієнтацію 
галузі та спонукають державу пристосовуватись до 
потреб світового ринку.
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ОЦІНКА СТУПЕНЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ  
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)

Децентралізація – це надзвичайно складний процес, який можна розглядати як комплекс із трьох складових: політичної, адмі-
ністративної і фінансової. Стаття досліджує фінансову децентралізацію та ключове питання децентралізації громадських витрат. 
Визначена роль органів місцевих самоврядувань країн ЄС у використанні громадських ресурсів.
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Федяєва М.С. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ РАСХОДОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬШИ)

Децентрализация – это чрезвычайно сложный процесс, который можно рассматривать как комплекс из трех составляю-
щих: политической, административной и финансовой. Статья исследует финансовую децентрализацию и ключевой вопрос 
децентрализации общественных расходов. Определенна роль органов местного самоуправления стран ЕС в использовании 
общественных ресурсов.

Ключевые слова: децентрализация, общественные расходы, местное самоуправление, национальная экономика, Польша, 
Евросоюз.

Fedyaeva M.S. AN ASSESSMENT OF THE DEGREE OF DECENTRALISATION OF PUBLIC EXPENDITURES IN POLAND 
COMPARED WITH OTHER EU COUNTRIES

Decentralization is a highly complex process which can be broken down into three forms of decentralization: political, administrative, 
and financial. The article examines financial decentralization, the main gauge of which is the decentralization of public expenditures. The 
role of local governments of the countries of the EU in spending public funds is presented.

Keywords: decentralization, public expenditures, local government, national economy, Poland, European Union.
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Постановка проблеми. Публічні видатки є од-

ним із головних інструментів реалізації суспіль-
но-господарської політики держави. Вони являють 
собою істотний елемент адміністративного меха-
нізму алокації ресурсів у національній економіці. 
У даній статті зосереджено увагу на проблемі де-
централізації публічних витрат. На підставі даних 
Євростату проаналізовано та дано оцінку ступеня 
децентралізації публічних видатків в Польщі в по-
рівнянні з іншими країнами Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес 
децентралізації публічних видатків та перерозподі-
лу бюджетних коштів між центральною та місцеви-
ми владами знайшов своє відображення в працях 
таких вчених як: С. Овсіак [6], Х. Алегре [1], Е. 
Корнберг-Соколовська [4], а також в офіційних до-
слідження Європейської комісії та Євростату. 

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз 
процесу та ступеня децентралізції публічних ви-
датків в Польщі на шляху її суспільно-політичних 
перетворень та інтеграції з Європейським Союзом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
зважаючи на численні дослідження процесу децен-
тралізації, визначення самого поняття й досі ви-
кликає жваві дискусії та розбіжності у поглядах. 
Згідно з Енциклопедією Польського наукового ви-
давництва децентралізація зрозуміла є як «процес 
передання завдань через центральні органи влади 
до адміністративних одиниць нижчого рівня, ра-
зом із розширенням сфери їх повноважень, вклю-
чаючи можливість самостійно приймати рішення в 
економічній, суспільній і адміністративній галузях 
підпорядкованої їм території; а також комплекс 
організаційних елементів, які характеризують пра-
вовий статус адміністративно територіальних оди-
ниць, що виникли в результаті процесу децентра-
лізації» [2, с. 582].

Як виникає із визначення, децентралізація є 
складним процесом, що можна розглядати однако-
во як в статичному трактуванні, як і в динаміч-
ному. Децентралізація в статичному трактуванні 
характеризує завдання та фінансові ресурси місце-
вих органів влади, які вони отримують в процесі 
державного розподілу. В свою чергу в динамічному 
трактуванні децентралізація визначає саме процес 
передання завдань і фінансових ресурсів від цен-
тральної влади до територіальних самоврядувань.

Досвід Польщі, а також й інших країн ЄС вказує 
на те, що поняття децентралізації тісно пов’язане 
з розвитком інституту територіального самовря-
дування. Саме тому його ототожнюють з потре-
бою створення в державі такої моделі організації 
публічної адміністрації, в якій рішення, що сто-
суються публічних справ, піднімалися б якомога 
ближче до місця їх подальшої реалізації [4, с. 12]. 
Це уможливило б краще визначення потреб, збіль-
шило б прозорість, а тим самим і раціональність 
використання публічних ресурсів у національній 
економіці [6, с. 126-128]. Отже, децентралізація 
повинна включати наступні моменти [3, с. 12]:

- процес переказу від центрального рівня на міс-
цевий визначених завдань і компетенцій; 

- надання місцевій владі відповідного майна, 
повноважень, гарантувати їх самостійність та мож-
ливість вирішення місцевих проблем;

- забезпечити місцеві органи відповідними фі-
нансовими ресурсами для реалізації власної полі-
тики.

Внаслідок процесів децентралізації в структурі 
публічної адміністрації виникає розподіл завдань 

та фінансових інструментів для їх реалізації між 
державою і органами територіального самовря-
дуванням. Децентралізація завдань і ресурсів не 
може відбуватися стихійно, а має залежати від 
можливостей їх ефективного використання певною 
територіальною одиницею. У свою чергу децентра-
лізація компетенції в адміністративних структурах 
має бути стисло пов’язана з процесом раціоналіза-
ції публічних видатків [8, с. 48].

Слід зауважити, що в Польщі децентраліза-
ція публічної влади регулюється ст. 15 параграф 
1 Конституції Республіки Польща. Цей закон за-
тверджує організацію публічної адміністрації, яка 
створює всі умови для забезпечення належної де-
централізації влади в країні. Потрібно однак за-
значити, що Конституція РП не пояснює природу 
децентралізації та її межі [4, с. 14-15]. Можна ска-
зати, що основними передумовами, які обумовлю-
ють сферу і масштаб децентралізації, є: територі-
альна організація країни, відповідні перетворення 
в питаннях власності, а також закріплення за те-
риторіальними одиницями відповідних компетен-
цій та ресурсів для їх реалізації [4, с. 15]. Крім 
того, правильно реалізовуваний процес децентралі-
зації повинен містити в собі:

- децентралізацію устрою, яка забезпечує демо-
кратичний спосіб вибору представницьких органів 
в одиницях територіального самоврядування та їх 
незалежність від держави;

- адміністративну децентралізацію, яка має за 
основу надання органам територіального самовря-
дування завдань та адміністративних інструментів 
для їх реалізацій;

- фінансову децентралізацію (децентралізацію 
публічних фінансів), яка означає переказ на ко-
ристь одиниць територіального самоврядування 
відповідних публічних фінансових ресурсів і права 
розпорядження ними [1, с. 31].

Дана стаття головною мірою присвячена фі-
нансовій децентралізації у національній економі-
ці. Однак слід зазначити, що децентралізацію пу-
блічних фінансів не можна проводити самостійно, 
треба оцінювати в категорії суспільних ефектів і 
підготовленості держави, а також зростання ефек-
тивності використання публічних ресурсів. З ме-
тою визначення ступеня децентралізації публічних 
фінансів у національній економіці використовуєть-
ся показник частки видатків одиниць територіаль-
ного самоврядування в показнику ВВП. 

Публічні видатки є одним з головних знарядь 
впливу держави на національну економіку, тому 
величина та структура публічних видатків в голо-
вній мірі залежить від ролі, яку держава виконує 
в публічній, суспільній і господарській сфері. За-
гальноприйнятим показником оцінки сфери впли-
ву держави на національну економіку співвідно-
шення величини публічних видатків до ВВП.

Слід відзначити, що високий відсоток публічних 
видатків у ВВП свідчить про опікунський характер 
фіскальної політики. Як свідчать дані Європейської 
Комісії в Польщі показник публічних видатків у 
ВВП в 1996-2007 знаходився на значно нижчому 
рівні від середнього рівня країн ЄС. У країнах ЄС 
найбільша вага публічних видатків по відношенню 
до ВВП спостерігалася в Данії, Франції, Швеції.  
У вищезгаданих державах приблизно 52% ВВП ви-
трачалося публічним сектором. У свою чергу серед 
ново прийнятих держав ЄС найвищий показник 
дістався Угорщині. Він становив приблизно 50% 
ВВП. Найнижча часта публічних видатків спо-
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стерігалася в таких країнах, як: Естонія, Литва, 
Латвія, Словаччина, а також Ірландія. Слід від-
значити, що на підставі даних складених в табли-
ці 1 не можна однозначно констатувати тенденції 
змін співвідношення публічних видатків до ВВП. 
Практично у всіх державах вищезгаданий показ-
ник в досліджуваному періоді показував позмінно 
як тенденції зростання, так і відповідного спаду. 

Слід зазначити, що в Польщі, подібно як і в ін-
ших країнах Європейського союзу, висока частка 
публічних видатків у ВВП є результатом політич-
них доктрин, що реалізовувалися в цих країнах в 
попередніх періодах. Високі показники ступеня за-
хисту в державах Європи, були результатом запро-
вадження доктрин лівих політичних сил в господар-
ських програмах, що реалізовувалися по II світовій 
війні. Звідси також в державах ЄС-15 середній роз-
мір публічних видатків збільшився з 35% в 1960 
р. до 55% в 1993 р. Позитивним результатом цьо-
го явища було обмеження суспільних нерівностей і 
пом’якшення вагань кон’юнктурного циклу. У свою 
чергу до негативних наслідків слід зарахувати: ви-
сокий дефіцит сектора публічних фінансів, зростан-
ня публічного боргу, зростання інфляції, обмежен-
ня економічного зростання [6, с. 79].

У половині 80 років у господарській політиці 
держав ЄС почали домінувати неоліберальні кон-
цепції, що мали на меті обмежити публічні видат-
ки і прискорити економічне зростання. Середній 
розмір видатків в країнах ЄС зменшився з 55% в 
1993 р. до 45,7% в 2007 р. У свою чергу в Поль-
щі публічні видатки по відношенню до ВВП ско-

ротилися з 56% в 1993 р. до 42% в 2007 р. Не-
зважаючи на цей спад, рівень публічних витрат по 
відношенню до ВВП й надалі залишається занадто 
високим для Польщі. Дані з таблиці 1 вказують на 
те, що такий показник є більш наближеним до рів-
ня, притаманного для «старих» країн ЄС ніж для 
новоприйнятих країн. Розмір публічних видатків 
вказує, що Польща належить до «опікунських дер-
жав», які в значній мірі втручаються в суспільні і 
господарські процеси [7, с. 27].

Бюджет (центральний) держави вважають за 
стержень публічних фінансів. Проте крім бюджету 
держави функціонують місцеві бюджети, цільові 
фонди та інші публічні фонди. Ступінь децентра-
лізації публічних фінансів пов’язується з участю 
одиниць територіального самоврядування у вико-
ристанні публічних ресурсів. Саме тому з метою 
розпізнання стану розв итку процесу децентралі-
зації публічних фінансів в країнах ЄС необхідно 
дослідити, яка частина ВВП витрачається на цен-
тральному рівні, а яка на місцевому. 

Слід зауважити, що в ЄС, крім унітарних держав, 
виступають також федеральні держави, що характе-
ризуються наявністю трьох рівнів влади: централь-
ної, місцевої та посередницької. Вищезгадане яви-
ще пов’язане з функціонуванням властей союзних 
держав, що творять федерацію. У випадку ЄС це:  
Австрія (9 земель), Бельгія (3 регіони), Іспанія  
(17 регіонів) і Німеччина (16 земель) [7, с. 51]. 

Проаналізувавши дані таблиці 2, можна сказати, 
що рівень витрат одиниць територіального самовря-
дування Польщі значно перевищує показник серед-

Таблиця 1
Публічні витрати як відсоток ВВП в країнах Європейського Союзу  

(аналіз зроблено на підставі даних Європейської Комісії від 12 січня 2009 року)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ЄС (27 країн)  –  –  –  –  –  – 46, 7 47,3 46,8 46,9 46,3 45,7

ЄС (15 країн) 50,1 48,4 47,5 47,0 45,4 46,4 46,8 47,5 47,1 47,2 46,6 46,0

Бельгія 52,4 51,1 50,4 50,2 49,2 49,2 49,9 51,2 49,4 52,1 48,4 48,4

Болгарія  –  –  –  –  –  – 40,3 40,3 39,7 39,3 36,5 41,5

Чехія 42,6 43,2 43,2 42,3 41,8 44,5 46,3 47,3 45,1 45,0 43,8 42,6

Данія 58,8 56,6 56,2 55,4 53,6 54,2 54,6 55,1 54,6 52,7 51,2 50,7

Німеччина 49,3 48,4 48,0 48,1 45,1 47,6 48,1 48,5 47,1 46,8 45,3 43,8

Естонія 39,3 37,5 39,4 40,3 36,5 35,1 35,9 34,9 34,1 34,0 34,2 35,5

Ірландія 39,1 36,7 34,5 34,1 31,5 33,3 33,6 33,4 33,7 33,7 33,8 35,4

Греція 43,9 44,8 44,2 44,3 46,7 45,3 45,1 45,0 45,4 43,3 42,2 43,7

Іспанія 43,2 41,6 41,1 39,9 39,1 38,6 38,9 38,4 38,9 38,4 38,5 38,8

Франція 54,5 54,1 52,7 52,6 51,6 51,6 52,6 53,3 53,2 53,4 52,7 52,4

Італія 52,5 50,3 49,2 48,2 46,2 48,0 47,4 48,3 47,7 48,2 48,8 48,2

Кіпр  –  – 36,7 36,8 37,0 38,2 40,2 45,0 42,8 43,6 43,4 43,0

Латвія 36,9 36,3 40,2 41,8 37,3 34,6 35,6 34,8 35,8 35,6 37,9 37,7

Літва 37,4 50,3 40,4 40,1 39,1 36,8 34,7 33,2 33,3 33,3 33,6 35,2

Люксембург 41,1 40,7 41,1 39,2 37,6 38,1 41,5 41,8 42,5 41,6 38,6 37,8

Угорщина 52,6 52,2 52,8 49,9 46,5 47,3 51,4 49,1 48,9 50,1 51,9 49,8

Мальта 42,6 42,9 43,0 43,0 41,0 43,1 43,2 47,8 45,4 44,7 43,6 42,4

Голандія 49,4 47,5 46,7 46,0 44,2 45,4 46,2 47,1 46,1 44,8 45,6 45,3

Австрія 55,9 53,7 54,0 53,7 52,1 51,6 51,0 51,5 54,0 49,8 49,4 48,4

Польща 51,0 46,4 44,3 42,7 41,1 43,8 44,2 44,6 42,6 43,3 43,8 42,0

Португалія 44,1 43,2 42,8 43,2 43,1 44,4 44,3 45,5 46,5 47,6 46,3 45,8

Румунія  –  – 45,2 46,6 40,6 38,8 39,6 33,6 33,6 33,5 35,3 37,3

Словенія 45,0 45,4 46,3 47,2 46,7 47,6 46,3 46,4 45,8 45,3 44,5 42,4

Словаччина 53,7 49,0 45,8 47,9 50,9 44,6 45,1 40,1 37,7 38,1 37,1 34,6

Фінляндія 60,0 56,2 52,5 51,5 48,3 47,7 48,8 50,0 50,2 50,4 48,9 47,3

Швеція 63,0 60,9 58,8 58,6 55,6 55,5 56,7 57,0 55,6 55,2 54,3 52,7

Великобританія 42,3 40,5 39,5 38,9 39,0 40,1 41,0 42,1 42,9 44,1 44,2 44,4
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нього рівня для країн ЄС. Крім того , участь місцевих 
органів влади у використанні публічних ресурсів в 
Польщі найвища в порівнянні з іншими новоприй-
нятим державами ЄС. Слід зауважити, що до країн  
ЄС з найвищим ступенем децентралізації публіч-
них видатків можна віднести такі країни, як: Да-
нія, Швеція, Фінляндія. У свою чергу в Ірландії, 
яку часто наслідує польська економіка, участь міс-
цевих властей у використанні публічних ресурсів 
підлягла значущому зниженню. На підставі пред-
ставлених даних не можна в однозначний спосіб 
констатувати прогресуючу децентралізації в краї-
нах ЄС.

Висновки та перспективи подальших наукових 
розробок у даному напрямі. Отже, можна зробити 
висновок, що Польща, подібно як і інші країни ЄС, 
веде фіскальну політику «опікунського» характе-
ру. Про це свідчить показник високої частки пу-
блічних видатків по відношенню до ВВП. Що ж 
стосується процесу децентралізації публічних ви-
датків, то слід зауважити: Польща належить до 
кола країн ЄС, які характеризується найвищим 
ступенем децентралізації – органи місцевої влади 

приймають рішення та розпоряджаються публічни-
ми ресурсами. 
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M. Kosek-Wojnar., K. Surówka // Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie. – Kraków, 2002.

6. Owsiak S. Finanse publiczne teoria i praktyka / S. Owsiak // Wy-
dawnictwo naukowe PWN. – Warszawa, 2005.

7. Polarczyk K. Wydatki publiczne w Polsce na tle państw Unii Eu-
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Таблиця 2
Частка витрат органів місцевого самоврядування від ВВП в країнах Європейського Союзу 

(аналіз зроблено на підставі даних Європейської Комісії від 12 січня 2009 року)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ЄС (27 країн)  –  –  –  –  –  – 11,1 11,3 11,4 11,4 11,3 11,2

ЄС (15 країн) 10,9 10,7 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,3 11,4 11,4 11,3 11,3

Бельгія 6,6 6,5 6,3 6,5 6,6 6,5 6,8 7,1 6,8 7,0 6,9 6,7

Болгарія  –  –  –  –  –  – 7,6 6,4 6,8 6,6 6,8 7,2

Чехія 12,2 9,9 9,8 9,2 9,6 10,1 11,0 13,3 12,6 11,8 12,1 11,2

Данія 32,0 31,5 31,8 31,8 31,1 31,9 32,7 33,5 33,4 33,2 33,4 32,0

Німеччина 8,0 7,7 7,4 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,1 7,2 7,2 7,2

Естонія 10,4 10,2 9,8 9,6 8,5 10,1 10,4 9,6 9,6 9,5 9,3 9,8

Ірландія 12,4 12,3 11,7 11,9 12,4 13,8 14,4 14,1 14,4 6,4 6,6 7,1

Греція 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,6 2,4 2,7 2,5 2,7 2,6

Іспанія 5,8 5,9 6,1 6,2 6,0 5,9 6,0 6,1 5,9 6,0 6,2 6,4

Франція 10,0 9,6 9,5 9,6 9,7 9,7 10,0 10,3 10,7 10,9 11,0 11,2

Італія 13,3 13,6 13,7 14,0 14,1 14,7 14,9 15,0 15,5 15,5 15,5 15,0

Кіпр  –  – 1,5  1,5 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2 2,0 2,0

Латвія 8,4 9,1 9,9 10,4 9,7 9,6 10,2 9,4 10,0 9,4 10,5 11,3

Літва  –  –  –  – 9,1 10,1 9,5 9,0 8,9 8,1 8,5 8,4

Люксембург 6,0 5,8 5,8 5,6 5,2 5,7 5,9 5,8 5,5 5,3 4,8 5,0

Угорщина  12,8 12,8 13,0 12,4 11,6 11,8 12,0 13,1 12,8 12,9 12,9 11,7

Мальта 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

Голандія 16,7 15,6 15,7 15,8 15,7 15,8 16,3 16,8 16,2 15,8 15,3 15,3

Австрія 10,3 9,5 9,5 9,5 9,1 7,9 7,8 7,8 7,6 7,5 7,4 7,4

Польща 15,9 10,3 9,8 14,5 13,4 14,0 13,5 12,9 12,9 13,1 13,6 13,3

Португалія  5,4 5,4 5,5 5,7 6,0 6,3 6,4 6,0 5,9 6,2 6,0 6,1

Румунія  –  –  –  –  – 6,5 6,6 6,7 7,0 7,1 8,3 9,8

Словенія 7,9 7,9 7,9 8,5 8,4 8,6 8,7 8,7 8,6 8,6 8,7 8,4

Словаччина 6,0 4,7 3,7 3,6 2,7 3,0 3,6 7,3 6,4 6,7 6,6 6,1

Фінляндія 20,3 19,5 18,4 18,0 17,7 18,0 18,6 19,2 19,5 19,9 19,6 19,2

Швеція 24,7 24,6 25,2 24,7 23,8 24,7 25,3 25,2 24,6 24,5 24,5 24,5

Великобританія 11,4 10,8 10,7 10,8 11,5 11,5 11,9 12,3 12,6 12,9 12,8 12,9
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У статті досліджено поняття конкурентоспроможності національної економіки країни. Визначені та проаналізовані рівні ін-
дексів-показників конкурентоспроможності національної економіки та легкості ведення бізнесу окремих країн, проведене їх по-
рівняння. Обґрунтована роль інституту конкуренції у трансформації економічного механізму, а також необхідність створення 
системи комплексної оцінки внутрішньокраїнової конкурентоспроможності та якості ведення бізнесу.

Ключові слова: конкурентоспроможність, національне господарство, інститут конкуренції, індекс глобальної конкуренто-
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В статье исследовано понятие конкурентоспособности национальной экономики страны. Определены и проанализированы 
уровни индексов-показателей конкурентоспособности национальной экономики и легкости ведения бизнеса отдельных стран, 
проведено их сравнения. Обоснована роль института конкуренции в трансформации экономического механизма, а также необ-
ходимость создания системы комплексной оценки внутренней конкурентоспособности страны и качества ведения бизнеса. 
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Cherlenjak I.I., Kurej O.A. THE QUALITY OF BUSINESS AND THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY
The concept of the national economy competitiveness is examined in this paper. The level of the indicators of the national economy 

competitiveness and the ease of doing business of individual countries are identified and analyzed. The comparison of these indexes is also 
performed. The role of the institute of competition in the transformation of the economic mechanism as well as the need of the establishment 
of a comprehensive system for the assessment of the inner country competitiveness and the quality of business are substantiated.

Keywords: competitiveness, national economy, institute of competition, Global Competitiveness Index, Ease of Doing Business Index.

Постановка проблеми. Україна, яка має висо-
ку енергоємність виробництва і знаходиться у фазі 
підвищення цін на газ, втрачає свої позиції на сві-
тових ринках. Проте економічні позиції провід-
них країн Заходу не будуть швидко змінюватися 
через інерційне збереження ними науково-техноло-
гічного лідерства, зумовленого більш розвинутими 
суспільно-економічними інститутами, інфраструк-
турою та рівнем розвитку людського потенціалу. 
Останнє розширення ЄС призвело до значного по-
силення гетерогенності його внутрішньої структу-
ри, зумовленої значним зростанням розбіжностей 
не лише в рівнях соціально-економічного розвитку, 
але й в інституційних особливостях країн-учас-
ниць. Розуміння цих розбіжностей призводить до 
затягування у часі подальшого розширення функ-
цій комунітарних органів ЄС. Поряд із цим полі-
тичні процеси та соціально-політичні зміни, які 
відбулися в Україні наприкінці 2013 – на почат-
ку 2014 року, сформували політичні та соціальні 
підстави для важливих кроків реальної трансфор-
мації економічної системи. Актуальним питанням 
є встановлення завдань реформування та критері-
їв оцінювання змісту, рівня, цілей та результатів 
і наслідків трансформації економічної системи. 
Один із напрямків вирішуваних завдань реформу-
вання – це створення відповідних сучасним викли-
кам часу структурно-функціональних модифікацій 
форми та змісту економіки відповідно до концепції 
конкуренції та теорії конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
розвитком теорії країнової конкурентоспроможнос-

ті активно працює багато науковців та фахівців. 
Так, Я.А. Жаліло в своїй монографії особливу ува-
гу приділяє формулюванню науково обґрунтованих 
практичних рекомендацій щодо комплексу заходів 
економічної політики [7], О.О. Масляєва висвітлює 
загальний підхід щодо дослідження конкуренто-
спроможності різних об’єктів з єдиних системних 
і методичних позицій та уявлень про її сутність 
[4], П.П. Гаврилко розглядає зв’язок потреб комп-
лексного розвитку регіонів та процесів підвищен-
ня конкурентоспроможності [10], В.В. Дергачова 
здійснює оцінку позицій України в системі міжна-
родної конкурентоспроможності та аналізує інстру-
менти її удосконалення [11].

Постановка завдання. Обґрунтування позиції з 
постановки проблеми дослідження дозволяє сфор-
мулювати мету цієї статті як визначення факто-
рів підвищення конкурентних позицій української 
економіки на світовому ринку в умовах глобаліза-
ційного тиску у взаємозв’язку з показником якості 
ведення бізнесу як одним із інтегральних визна-
чників економічної спроможності національного 
господарства країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ма-
кроекономічне середовище країни відіграє фун-
даментальну роль у визначенні результату інди-
відуальних ділових операцій, здійснюваних у її 
кордонах. Загалом нестійке макроекономічне се-
редовище породжує нестійкість у прибутках рези-
дентів (фірм і фінансових організацій), відповід-
ним чином збільшуючи їх ризики.

Повне використання факторів ВНП в тій чи ін-
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шій країні залежить від структури її економіки, 
природних ресурсів, обсягу капіталу і ступеня роз-
виненості фінансової системи. Стан цих елементів 
і визначає можливості їх повного використання, 
тому, як правило, у розвитку будь-якої країни по-
мітні циклічні коливання навколо довгострокової 
тенденції, які називаються діловим циклом. Дина-
міка зміни ВНП є одним зі способів вимірювання 
країнового економічного ризику. 

Структура економіки країни показує сприйнят-
ливість її до негативних економічних ситуацій і 
можливу ступінь глибини кризових явищ. 

Якість управління економікою дозволяє оцінити 
можливості уряду з передбачення несприятливих си-
туацій і вміння розробляти комплекс протидіючих 
їм заходів. При цьому перелік і обсяг конкуренто-
спроможних на світовому ринку продуктів особливо 
важливий. Зважаючи на універсальний принцип ди-
версифікації, при інших рівних умовах економіка з 
широким переліком конкурентоспроможних продук-
тів є більш стійкою, ніж економіка з вузьким пере-
ліком. Крім того, широкий перелік конкурентоспро-
можних товарів дозволить такій країні стимулювати 
внутрішній розвиток за допомогою орієнтованих на 
експорт галузей, які в даному випадку виступати-
муть своєрідним двигуном, що покликаний витягу-
вати країну з внутрішньої економічної кризи.

Конкурентоспроможність є комплексним бага-
товимірним показником, який у словосполучен-
ні «конкурентоспроможність країни» набуває ще 
більш складного значення. Взаємозв’язок еконо-
мічних показників та конкурентоспроможності 
визначити досить нескладно, володіючи повною 
та неупередженою інформацією про стан справ в 
економіці країни. Актуальним є також визначен-
ня процесу взаємовпливу та взаємозалежності та-
ких показників, як конкурентоспроможність кра-
їни та якість ведення бізнесу в країні. При цьому 
надзвичайно важливо розуміти, що будь-які спро-
би оцінити конкурентоспроможність країни, тобто 
здійснити рейтинговий аналіз конкурентоспромож-
ності, призводить до усвідомлення, що це аналіз 
конкурентоспроможності «приймаючої сторони», 
коли «гра відбувається на її території».

Зазвичай основою розуміння сутності поняття 
конкурентоспроможності підприємства вважають 
дослідження М. Портера, згідно з яким конкурен-
тоспроможність підприємства може бути оцінена у 
межах груп підприємств, які належать до однієї 
галузі [1]. Продовжуючи думку М.Портера, конку-
рентоспроможність розглядають на рівні товару, 
товаровиробника, галузі, країни. При цьому кон-
курентоспроможність обумовлена економічними, 
соціальними та політичними факторами позиції 
країни або товаровиробника на внутрішньому та 
зовнішньому ринках [2, с. 31]. Звідси конкурен-
тоспроможність країни у загальному вигляді мож-
на визначити як здатність країни в умовах вільної 
торгівлі виробляти товари та послуги, що відпові-
дають світовим вимогам [3, с. 39].

Не зводячи конкурентоспроможність країни до 
простої суми конкурентоспроможностей підпри-
ємств, конкурентоспроможність країни визначають 
як здатність долати бар’єри виходу на зовнішній 
ринок та вести конкурентну боротьбу, обумовлену 
економічними, соціально-демографічними, полі-
тичними, екологічними факторами [4]. 

Конкурентоспроможність національної економі-
ки в рамках формування стратегічної політики еко-
номічного розвитку трактують як міру можливості 

країни за умов вільного й справедливого ринку ви-
робляти товари й послуги, що відповідають вимо-
гам світових ринків при одночасному збереженні 
або підвищенні реальних доходів своїх громадян 
[5]; як здатність країни створити внутрішні та зо-
внішні умови, що дають бізнесу змогу виробляти 
товари й послуги, які витримують випробування 
міжнародних ринків, а її населенню – стабільно 
підвищувати доходи і якість життя [6, с. 22-23]; 
як стан суспільних відносин у державі щодо за-
безпечення умов стабільного підвищення ефектив-
ності національного виробництва, адаптованого до 
змін світової кон’юнктури та внутрішнього попиту 
на основі розкриття національних конкурентних 
переваг і досягнення кращих, ніж у конкурентів, 
соціально-економічних параметрів [7]. Тобто кон-
курентоспроможність країни – це її здатність за-
безпечити стале економічне зростання. На міжна-
родному ринку загострення конкурентної боротьби 
за збут продукції змушує країни постійно шукати 
нові можливості й резерви для збуту своєї продук-
ції, удосконалювати технологію з метою створен-
ня якісних товарів [8], а отже, підвищувати свою 
конкурентоспроможність для отримання вигоди та 
пожвавлення економічного розвитку.

На здатності конкурентоспроможної економі-
ки забезпечувати можливість своїм громадянам 
отримувати більше доходів наголошують і фахів-
ці Всесвітнього економічного форуму [9]. При цьо-
му конкурентоспроможність країни визначається 
комплексом інститутів, стратегій і факторів, що 
формуються рівень продуктивності країни. Остан-
ній показник впливає на рівень життя населення 
(чим вища продуктивність, тим вищим є рівень 
життя) та визначає прибутковість інвестицій в еко-
номіку конкретної країни. Звідси, більш конку-
рентоспроможною може вважатися та економіка, 
яка забезпечує порівняно стрімкіше зростання у 
середньо– та довгостроковій перспективі. При цьо-
му про потенціал зростання свідчить прибутковість 
інвестицій. Цей фактор, у свою чергу, визначаєть-
ся продуктивністю країни.

Загалом, зважаючи на всі існуючі визначен-
ня, конкурентоспроможність країни дозволяє 
дати об’єктивну відповідь на запитання, чи здат-
на країна зайняти свою ринкову нішу у світовій 
економіці та використовувати наявні та потенцій-
ні конкурентні переваги для того, щоби втримати-
ся на займаній позиції, керуючись тільки прави-
лами fair play. При цьому особливої ваги набуває 
розроблення системи оцінок, яка б включала на-
бір параметрів і показників, що з максимальною 
об’єктивністю здатні охарактеризувати складові 
елементи конкурентоспроможності країни в ціло-
му та її регіонів, зокрема [10].

Внутрішня стратегія розвитку України має бути 
глобально орієнтованою, як з точки зору протидії 
новим руйнівним впливам глобалізації, так і праг-
матичною з точки зору використання нових мож-
ливостей і переваг, які вона надає. Критеріями 
оцінки ефективності економічного розвитку слугу-
ють відповідні рейтинги, один із них – рівень між-
народної конкурентоспроможності країни [11]. Для 
оцінки рівня конкурентоспроможності національ-
ного господарства зазвичай використовують два ін-
декси-показники:

1. GCI (Global Competitiveness Index) – індекс 
глобальної конкурентоспроможності, який дає 
оцінку перспективам економічного зростання на 
5-8 років та визначає спроможність національного 
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господарства досягти стабільного розвитку за ви-
значеними параметрами.

2. EDB (Ease of Doing Business Index) – індекс 
легкості ведення бізнесу. Він характеризує резуль-
тат діяльності економік тих країн, уряди яких за-
безпечили ефективне регуляторне середовище для 
бізнесу, не зачіпаючи інтереси останнього і, вод-
ночас, захищаючи важливі суспільні інтереси. 
Країни, які займають високі позиції в рейтингу 
легкості ведення бізнесу, таким чином, за цілим 
переліком базових показників, що аналізуються, є 
більш конкурентоспроможними. 

Проте не завжди такий висновок є очевидним, 
якщо спиратися на значення індексів, наведених 
вище. Для цього значення індексів глобальної кон-
курентоспроможності та легкості ведення бізнесу 
за період із 2010 по 2014 рр. були узагальнені нами 
в таблиці 1. 

У результаті аналізу даних, наведених у табли-
ці 1, було з’ясовано, що не для всіх розвинутих 

ринкових країн є характерним тісний зв’язок зна-
чень індексів конкурентоспроможності та легкості 
ведення бізнесу. Цікавим є також той факт, що 
країни-лідери за індексом конкурентоспромож-
ності займають також високі місця і за значенням 
другого показника – індексу легкості ведення біз-
несу, але при цьому різниця значень цих індексів 
коливається в межах 35-ти пунктів (рис. 1).

Зважаючи на те, що показники GCI та EDB скла-
даються зовнішніми по відношенню до української 
економіки зацікавленими сторонами, хоча й вра-
ховують внутрішні фактори розвитку, важливим 
є створення внутрішньої країнової системи оцінки 
конкурентоспроможності фірм, регіонів, галузей та 
порівняльної внутрішньо-зовнішньої системи оці-
нювання конкурентоспроможності. Адже, якщо на 
управлінському рівні немає способів об’єктивної 
оцінки проблеми, то, формально, для системи 
управління країною (для політичної та економічної 
влади країни) не існує і самої проблеми. 

Таблиця 1
Оцінка конкурентоспроможності України серед інших держав світу 

№ Країна
Global Competitiveness Index Ease of Doing Business Index

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Австралія 15 16 20 20 21 9 10 15 10 11

2 Австрія 17 18 19 16 16 28 32 32 29 30

3 Азербайджан 51 57 55 46 39 38 54 66 67 70

4 Болгарія 76 71 74 62 57 44 51 59 66 58

5 Велика Британія 13 12 10 8 10 5 4 7 7 10

6 Вірменія 97 98 92 82 79 43 48 55 32 37

7 Гонг Конг 11 11 11 9 7 3 2 2 2 2

8 Греція 71 83 90 96 91 109 109 100 78 72

9 Грузія 90 93 88 77 72 11 12 16 9 8

10 Данія 5 9 8 12 15 6 6 5 5 5

11 Естонія 35 33 33 34 32 24 17 24 21 22

12 Іспанія 33 42 36 36 35 62 49 44 44 52

13 Італія 48 48 43 42 49 78 80 87 73 65

14 Канада 9 10 12 14 14 8 7 13 17 19

15 Китай 29 27 26 29 29 89 79 91 91 96

16 Кіпр 34 40 47 58 58 40 37 40 36 39

17 Латвія 68 70 64 55 52 27 24 21 25 24

18 Литва 53 47 44 45 48 26 23 27 27 17

19 Люксембург 21 20 23 22 22 64 45 50 56 60

20 Молдова – 94 93 87 89 94 90 81 83 78

21 Нідерланди 10 8 7 5 8 30 30 31 31 28

22 Німеччина 7 5 6 6 4 25 22 19 20 21

23 Норвегія 14 14 16 15 11 10 8 6 6 9

24 Південна Корея 19 22 24 19 25 19 16 8 8 7

25 Польща 46 39 41 41 42 72 70 62 55 45

26 Португалія 43 46 45 49 51 48 31 30 30 31

27 Росія 63 63 66 67 64 120 123 120 112 92

28 Румунія 64 67 77 78 76 55 56 72 72 73

29 Сінгапур 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

30 Словаччина 47 60 69 71 78 42 41 48 46 49

31 США 2 4 5 7 5 4 5 4 4 4

32 Туреччина 61 61 59 43 44 73 65 71 71 69

33 Угорщина 58 52 48 60 63 47 46 51 54 54

34 Україна 82 89 82 73 84 142 145 152 137 112
35 Фінляндія 6 7 4 3 3 16 13 11 11 12

36 Франція 16 15 18 21 23 31 26 29 34 38

37 Чехія 31 36 38 39 46 74 63 64 65 75

38 Швейцарія 1 1 1 1 1 21 27 26 28 29

39 Швеція 4 2 3 4 6 18 14 14 13 14

40 Японія 8 6 9 10 9 15 18 20 24 27
Джерело: [12-21]
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Формування та підтримка системи оцінювання 
конкурентоспроможності та оцінки відповідного 
рівня інноваційності виробництв (товарів, послуг, 
знань, сервісного обслуговування) виглядає най-
більш природними в рамках державного інституту 
статистичної звітності та оцінювання. Проте важ-
ливу роль в цьому процесі повинні б зіграти аналі-
тичні служби міністерств, Антимонопольного комі-
тету, Комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Державної реєстраційної служби, інших регулю-
вальних органів. Помітним повинен бути і вклад 
аналітичних служб самоорганізованих об’єднань 
суб’єктів бізнесу, таких як «Союз промисловців та 
підприємців», «Спілка роботодавців».

Таким чином, у процесі формування макси-
мально об’єктивних критеріїв оцінки конкурен-
тоспроможності національного господарства та її 
взаємозв’язку із якістю ведення бізнесу активну 
участь повинні виявляти насамперед інститути 
влади та громадського впливу. 

Серед усіх інститутів, які присутні в розвину-
тих капіталістичних країнах і слабо розвинуті в 
постсоціалістичних країнах із трансформаційними 
економіками, одним із найважливіших є інститут 
конкуренції. 

Для вирівнювання базового фактору форму-
вання конкурентоспроможного національного гос-
подарства країни конче необхідним є ефективно 
діючий інститут конкуренції. Інститут конкурен-
ції необхідно сформувати та забезпечити на осно-
ві двох начал: проектного та самоорганізаційного. 
При цьому головною місією є створення конкурент-
ного механізму визначення ефективності викорис-
тання приватними та корпоративними економічни-
ми агентами обмежених суспільних (національних) 
ресурсів. Для цього інститут конкуренції повинен 
бути здатним спонукати та контролювати міні-
мальний та максимальний рівень внутрішньокраї-
нової конкуренції, координувати доцільний рівень 
конкуренції у кількох вимірах:
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Рис. 1. Різниця значень індексів конкурентоспроможності  
та легкості ведення бізнесу країн, які входять до двадцятки 

лідерів за індексом конкурентоспроможності у 2014 р.
Джерело: [16; 21]

1) всередині галузі; 
2) між галузями;
3) між агрегатними станами біз-

несу: великим, середнім, малим;
4) між сектором реальної еко-

номіки та фіктивним (фінансовим) 
сектором;

5) між вітчизняним бізнесом та 
економічними агентами, афільова-
ними із закордонними резидента-
ми.

Для об’єктивної оцінки конку-
рентоздатності національної еко-
номіки на всіх зазначених рівнях 
необхідним та перспективним ви-
дається створення у рамках ста-
тистичних досліджень системи 
комплексної оцінки внутрішньо-
країнової конкурентоспроможності 
та якості ведення бізнесу для на-
ціональних суб’єктів та внутрішніх 
інвесторів, а також координаторів 
економічної активності. Залучен-
ня експертів різних рівнів до фор-
мування такої системи показників 
дозволить врахувати особливості 
сприйняття поняття конкуренто-
спроможності національної еконо-
міки з позицій усіх зацікавлених 
в економічному розвитку сторін і 

сприятиме налагодженню взаємозв’язків між осо-
бистісними та суспільними (національними) інтер-
есами.

Основним шляхом виведення національної еко-
номіки та її компонент і суб’єктів на новий рівень 
ефективності й самоорганізації є формування но-
вого відтворювального змісту вітчизняного бізне-
су, створення умов для формування нового відтво-
рювального механізму, в рамках якого ринкова 
конкуренція, підприємницька активність і заці-
кавленість суспільства у активності використан-
ня бізнесменами «обмежених суспільних ресурсів» 
гармонізовані. Для досягнення цієї мети модель 
відтворення конкурентоспроможності національної 
економіки повинна містити конкуренцію в собі дві-
чі (у формі подвійного повторного входу діяльніс-
ної комунікації): 1) інституціонально; 2) на рівні 
механізмів та змісту функціонування ринку. Кон-
куренція визначає первинну якість бізнесу, спів-
конкуренція створює цивілізаційний темп розви-
тку сучасної ринкової економки опосередковано, 
здійснюючи пошук нових фронтів цивілізаційного 
вдосконалення, тим самим визначаючи вищий дру-
гий рівень якості бізнесу.

Опосередковано якість бізнес-системи відобра-
жається через сукупність показників: 1) відношен-
ням традиційно дохідної складової бізнес-системи 
до інноваційної компоненти та до пошуково-інвес-
тиційної; 2) вкладом бізнес-сиcтеми в збільшення 
місткості вітчизняного ринку; 3) здатністю продук-
ції бізнес-системи долати бар’єри проникнення на 
зарубіжні ринки; 4) соціальною корисністю про-
дукції та функціонування бізнес-системи. Якість 
бізнесу як агрегованої в середовище сукупності біз-
нес-систем, що забезпечують відтворювальну роль 
ринкового механізму регулювання еволюції націо-
нальної економіки подвійно рефлексивно залежить 
від якості інститутів підтримки інфраструктури 
ринків та якості інститутів держави. Тому якість 
бізнесу, конкурентоспроможність економіки кра-
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їни, якість інституцій та інститутів країни треба 
змінювати одночасно. Таку одночасну зміну можна 
зробити тільки змінивши ментальність і власників 
бізнесу, і чиновників, і найманих працівників біз-
несу, і бюджетників революційно шляхом посилен-
ня взаємної вимогливості усіх цих груп економіч-
них агентів між собою.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, конкурентоспроможність національної еконо-
міки походить від: конкурентних переваг товарів; 
конкурентоспроможності потоків товарів та послуг, 
які продукує національна економіка; конкурен-
тоспроможності вітчизняних фірм та корпорацій, 
конкурентоспроможності галузей та перспективнос-
ті видів економічної діяльності; якості механізмів 
ринкового оцінювання та регулювання ефективності 
економічної діяльності; конкурентоздатності держа-
ви. Така перехресна взаємозалежність не заперечує 
певної комунікаційної автономії автопоезису держа-
ви та автопоезису національної економіки, а тільки 
підкреслює, що це – два взаємозалежні канали ци-
вілізаційного поступу країни, головним завданням 
якого є зусиллями бізнесу, держави та суспільства 
будувати адекватну цивілізаційним викликам ком-
позицію технологічних укладів.
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Shafranova K.V. INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE UNCERTAIN ECONOMIC CONDITIONS
The article deals with the nature of the investment climate of the state, and consider the components that define it. The basic trends that 

have developed in the political and economic environment of Ukraine, and determined their impact on the investment image of the country. This 
study has allowed to clarify the current state of the investment climate and identify the main factors that facilitate or impede investment activity.

Keywords: investment climate, investment image, investment, foreign investors, economic instability. 

Постановка проблеми. Розвиток соціально-еконо-
мічної сфери України прямо пропорційно залежить 
від формування сприятливого інвестиційного кліма-
ту, адже економіка і добробут держави, розвиток її 
виробничих сил та бізнесу ґрунтується на ефектив-
них інвестиціях. 

Провідним чинником підвищення рівня конку-
рентоспроможності держави, забезпечення її висо-
кого темпу економічного зростання є позитивний 
інвестиційний імідж та відповідно інвестиційна при-
вабливість. Саме тому вкрай актуальним є вирішен-
ня проблеми щодо формування стабільного інвести-
ційного клімату, розширення повноважень держави 
у забезпеченні припливу інвестицій в українську 
економіку та їх раціонального використання. Одним 
з ключових завдань на сьогодні перед органами дер-
жавної влади, яке постає, є підвищення інвестицій-
ної привабливості держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням інвестиційного клімату, інвестиційної прива-
бливості та конкурентоспроможності держави при-
свячені праці таких науковців, як Т.А. Смірнова, 
Д.С. Іопель, Т.Г. Кубах, О.М. Стефанків, В.І. Дани-
лишин та інші.

Зокрема, Т.Г. Кубах у своїх наукових досліджен-
нях розглядає складові, які визначають інвестицій-
ний клімат, досліджує існуючі методики світових 
рейтингів, на основі яких проводять оцінку рівня ін-
вестиційної привабливості держави та стан її інвес-
тиційного клімату. О.М. Стефанків та В.І. Данили-
шин присвячують свої дослідження обґрунтуванню 
ролі формування стабільного інвестиційного кліма-
ту у забезпеченні соціально-економічного розвитку 
України, визначенню переваг інвестування в Украї-
ну, головним причинам, що стримують розвиток ін-
вестиційної діяльності. Позитивно оцінюючи внесок 
зазначених науковців у питання, що досліджуються, 
необхідно зауважити, що досі залишаються недостат-

ньо висвітленими чинники, які негативно впливають 
на інвестиційний клімат держави, що потребує по-
дальшого дослідження в умовах економічної неста-
більності України. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати дослідження, яке полягає 
в аналізі особливостей інвестиційної привабливості 
економіки України в умовах економічної нестабіль-
ності, а також у визначенні основних напрямів під-
вищення інвестиційної привабливості національної 
економіки та підвищення рівня її конкурентоспро-
можності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучас-
них умовах господарювання лише реалізація струк-
турних зрушень у господарському комплексі Украї-
ни забезпечить її сталий економічний розвиток. Саме 
тому провідним завданням державного управління 
в економічних умовах, які склалися, є покращення 
інвестиційного клімату, активізація інвестиційної ді-
яльності, нагромадження інвестиційних ресурсів та їх 
концентрація на пріоритетних напрямах відновлення 
економіки як дієвих важелів у здійсненні структурної 
перебудови економіки, розв’язання гострих соціаль-
них та економічних проблем. 

Слід відзначити, що на основні показники соці-
ально-економічного розвитку країни безпосередній 
вплив має саме її інвестиційний клімат, оскільки 
його позитивне значення сприяє розв’язанню со-
ціальних проблем, дозволяє забезпечити високий 
рівень зайнятості населення, впроваджувати інно-
ваційні технології у процес виробництва як на дер-
жавному рівні, так і на рівні окремого підприємства. 
Саме тому, стабілізація інвестиційного клімату є прі-
оритетним курсом для України як держави. 

Інвестиційний клімат в Україні залишається не-
сприятливим, незважаючи на те, що на державному 
рівні давно вже задекларована інноваційно-інвести-
ційна модель розвитку. Недостатній обсяг інвестицій 
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в українську економіку обертається технологічним 
відставанням виробництва, зростаючою зношеністю 
основних фондів. В умовах збиткової діяльності і 
низької рентабельності промислової сфери, значного 
податкового тиску та відсутності впродовж багатьох 
років дієвої підтримки реального виробництва під-
приємства не здатні здійснити модернізацію та інно-
ваційне оновлення основних фондів [1].

Необхідно створити сприятливий інвестиційний 
клімат не тільки для іноземних інвесторів, але й для 
вітчизняних. Перш за все, слід наголосити на тому, 
що приватному капіталу потрібні гарантії від при-
мусових вилучень з боку влади, а також стабільні 
умови роботи при здійсненні довгострокових інвести-
цій. Не менш важливим є й забезпечення реального 
дотримання міжнародних договорів і виконання рі-
шень іноземних арбітражів. Міжнародна інвестицій-
на спільнота має бути впевнена в тому, що будь-які 
угоди відповідають прийнятим міжнародним нормам 
і правилам, мають силу в Україні.

Негативний вплив на інвестиційний клімат має 
також слабка система правового та економічного за-
хисту інвесторів, втручання органів влади у пере-
розподіл клієнтури між окремими банками, а також 
розвиток земельного законодавства у напрямку ви-
рівнювання прав вітчизняних і зарубіжних інвесто-
рів. Довгострокові цілі із залучення зовнішніх інвес-
тицій потребують постійних зусиль із формування 
привабливого іміджу країни. Необхідно сформулю-
вати й широко висвітлювати державну політику та 
готовність уряду вживати радикальних заходів, орі-
єнтованих на ринкову економіку; публічно підтриму-
вати інвестиційну діяльність [1].

Штучно завищує вартість інвестиційного проек-
ту та відповідно знижує його ефективність існуюча в 
Україні практика жорсткого порядку оподаткування 
довгострокових проектів, яка передбачає сплату бан-
ком-інвестором податку в процесі інвестування, коли 
проект ще не дає очікуваної віддачі. Все це у своїй 
сукупності справляє негативний вплив на формуван-
ня інвестиційного іміджу країни. Тому Україна має 
зробити все можливе для того, щоб покращити своє 
загальне становище і зайняти гідне місце розвиненої 
європейської держави на ряду з провідними країна-
ми світу.

Інвестиційна діяльність є складним видом діяль-
ності, що несе в собі багато ризиків, на яку впливає 
безліч факторів як внутрішньодержавних,так і зовніш-
ніх. Головним чином, при дослідженнях інвестицій-
ного клімату порівнюють параметри інвестиційного 
потенціалу та ризику, що характеризують політичну 
стабільність, дотримання норм податкового законодав-
ства та стабільність нормативно-правової бази.

На думку іноземних інвесторів, секторами, що 
ідеально підходять для системного інвестування з 
урахуванням поточної ситуації та перспектив по-
дальшого розвитку, є сільське господарство (92%), 
національна інфраструктура (91%), альтернативна 
енергетика (90%) і харчова промисловість (81%).  
З метою створення сприятливих умов для надхо-
дження інвестицій необхідно здійснити ряд заходів з 
покращення економічного та правового середовища в 
Україні, а саме [2]:

– встановлення економічно обґрунтованих та вза-
ємовигідних цін на інвестиційні ресурси та визначен-
ня пріоритетних напрямків іноземного інвестування, 
які б забезпечили прискорений вихід економіки з 
кризового стану;

– удосконалити нормативно-правову та організа-
ційну бази для підвищення дієздатності механізмів 

забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й 
формування основи збереження та підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняної економіки;

– створити ефективну систему з надання держав-
них кредитів для інвестиційних проектів у пріори-
тетні сфери національної економіки, а також за ра-
хунок ведення системи податкових та митних пільг;

– здійснення контролю за ефективним викорис-
танням бюджетних коштів, наданих для реалізації 
інвестиційних проектів;

– ввести систему оподаткування, яка б не стри-
мувала підприємницьку та інвестиційну активність;

– створити програми для налагодження ефектив-
ного співробітництва із стратегічними іноземними 
партнерами.

Проблема залучення інвестицій до економіки 
України на даний момент вирішується в умовах сві-
тової економічної кризи, коли попит на інвестиції 
значно перевищує їх пропозицію, а при практично 
повній відсутності власних засобів дедалі гостріше 
постає питання нестачі інвестиційних ресурсів для 
розвитку провідних ланок економіки. Україна має 
досить негативний інвестиційний імідж, обумовле-
ний політичними факторами, тому непомітним за-
лишається те, що держава за останні роки зробила 
відчутні кроки в напрямку інтеграції в світову еко-
номіку: стала членом Світової Організації Торгівлі, 
веде переговори щодо створення зони вільної тор-
гівлі з ЄС. За висновками експертів, уповільнення 
світової економіки, нестабільна ситуація на фінан-
сових ринках, девальвація гривні та проголошення 
великої кількості реформ у 2010 році, але не впрова-
дження їх на практиці, зумовили особливо різке па-
діння індексу інвестиційної привабливості України  
у IV кварталі 2011 року. Як свідчить статистика, 
процес залучення іноземних інвестицій просуваєть-
ся малими темпами. Обсяг надходжень іноземних ін-
вестицій не відповідає обсягу потреби в них. Мало 
також середніх розмірів інвестицій у конкретні про-
екти, невеликі обсяги іноземних інвестицій спрямо-
вуються у вітчизняну виробничу сферу, зокрема у 
промисловість [3]. 

Особливу увагу привертає на себе той факт піс-
ля кризи 2008–2009 років, незважаючи на від’ємну 
динаміку світової економіки, Україна змогла покра-
щити свої позиції, про що свідчить Індекс ведення 
бізнесу. Основні позитивні зрушення відбулись за ра-
хунок зменшення строків започаткування бізнесу, ре-
єстрації власності, сплати податків. За даними Всес-
вітнього банку, у рейтингу The Doing Business–2014, 
Україна зайняла 112 місце, це той рекорд, який вона 
досягла за всі роки своєї незалежності, але так і не 
змогла увійти у сотню. Якщо розглядати значення 
цього індексу у загальному підсумку, можемо кон-
статувати позитивну динаміку, але практично біль-
шість законодавчих змін які було запропоновано і 
враховано при розрахунку даного показника не пра-
цюють або не мають суттєвого практичного значен-
ня. Позиція України за межами сотні свідчить про 
те, що підприємства витрачають більш ніж це дореч-
но часу на спілкування з представниками держав-
них органів влади, а декларування про зменшення 
кількості узгоджувальних та ліцензійних докумен-
тів залишилися на папері, але головною пробле-
мою залишається тиск на суб’єкти господарювання 
бюджето утворюючих органів, а особливо податкової 
інспекції. Як наслідок суб’єкти господарської діяль-
ності, які проводять свою діяльність з використан-
ням нелегальних схем, більш конкурентоспроможні, 
логічно, що відбувається згортання діяльності ле-
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гального бізнесу, а це негативно впливає на наповне-
ння бюджету та інвестиційний клімат держави [4].

Темп приросту прямих іноземних інвестицій за 
період 2000–2012 рр. зменшився, якщо у 2000 році 
він становив 20%, то у 2012 році – 4%, показавши 
свій максимум у 2005, а мінімум у 2009 році. Після 
кризи 2008–2009 року спостерігався певний бум ін-
вестування, іноземні інвестори розпочали реалізову-
вати ряд проектів. Однак вже у 2012 році тенденція 
йде на спад і у 2013 році негативний тренд мав про-
довження, якщо у першому півріччі 2012 році обсяг 
прямих іноземних інвестицій становив 5,1 млрд. дол. 
США, то у 2013 році тільки – 855, 8 млн. дол. США. 
Дана тенденція була обумовлена як зовнішніми, так 
і внутрішніми факторами. Серед найбільш вагомих 
чинників, що негативно вплинули на надходження 
іноземного капіталу в економіку країни, – перш за 
все, незначні темпи росту світової економіки, втрата 
конкурентних переваг перед Китаєм на ринку сталі, 
як наслідок – втрата азійського та частки російського 
ринку, падіння обсягів реалізації хімічної продукції, 
а також значні проблеми в економіці Кіпру. Хоча, 
незважаючи на банківську кризу, яка відбулась у да-
ній країні та збільшення ставки податку на прибу-
ток до 12,5%, саме ця країна залишається основним 
постачальником іноземного капіталу в України. 
Найбільше скорочення інвестиційних надходжень, 
фактично у двічі у порівнянні з 2000 роком, спосте-
рігається з Швейцарії. Дана тенденція склалась під 
впливом глобальної політики, направленої на бороть-
бу з відмиванням «брудних» коштів. Особливу увагу 
привертає на себе збільшення фактично у 2 рази, за 
останні 10 років, обсягу інвестиційних надходжень з 
Британських, Віргінських островів, хоча в загальній 
структурі прямих іноземних інвестицій в економіку 
України, їх частка не перевищує 2,5%. Це, в свою 
чергу, свідчить про те, що значний рівень капіталу 
з вітчизняної економіки виходить через нелегальні 
схеми, а відповідно і акумулюється в тіні [4].

Головною причиною ситуації, що склалася, є до-
мінування негативних факторів над позитивними. 
Погіршуючими факторами інвестиційного клімату 
України та формування її негативного міжнародно-
го іміджу є такі з них, як нестабільність політичної 
та економічної ситуації, недосконале законодавство, 
високий рівень корупції, а також кризові соціальні 

явища. Разом з тим слід враховувати і сприятли-
ві фактори, які в наявності в Україні, основними з 
яких є наявність значного науково-технічного по-
тенціалу, набагато нижчий рівень оплати праці в 
порівнянні з високорозвиненими країнами світу, 
великий за місткістю та швидкозростаючий вітчиз-
няний ринок збуту, досить розвинена інфраструкту-
ра, значні запаси сировинних ресурсів. Тому якщо 
інвестиційний клімат в країні покращиться, цікаві 
можливості, які відкриваються в Україні, безсум-
нівно, привернуть в країну більшу кількість про-
ектів, що дасть країні перспективу інтенсивного 
економічного зростання в багатьох галузях націо-
нальної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Осно-
вним завданням регулювання інвестиційної діяль-
ності в сучасних умовах господарювання мають стати 
такі з них, як розробка механізму стимулювання на-
ціональних інвесторів у напрямку більш активного 
вкладання фінансових ресурсів, заходів концентрації 
та акумуляції грошових потоків на пріоритетних на-
прямах розвитку національної економіки. В умовах 
обмеженості бюджетних ресурсів надзвичайно важ-
ливо, щоб об’єктом підтримки були цільові програми 
вирішення системних проблем, зокрема структурної 
перебудови регіональної економіки та максимально-
го використання його внутрішнього потенціалу, а та-
кож реструктуризації існуючих підприємств та ди-
версифікації виробництва.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті наведено результати аналітично-наукового дослідження формування маркетингової політики в процесі управління 
суб’єктами господарювання туристичної галузі України. Обґрунтовано доцільність застосування туристичними підприємствами 
певних маркетингових заходів. Сформовано низку практичних пропозицій та методик, які рекомендовано використовувати турис-
тичним підприємствам при формуванні маркетингової політики, щоб трансформувати її у ключовий фактор успішної діяльності.

Ключові слова: маркетингова політика, стратегічне планування, туристичне підприємство, комплекс маркетингу, маркетин-
гова стратегія.
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В статье приведены результаты аналитически-научного исследования формирования маркетинговой политики в процессе 
управления субъектами туристической отрасли Украины. Обоснована целесообразность применения туристическими предпри-
ятиями определенных маркетинговых мероприятий. Сформирован ряд практических предложений и методик, которые рекомен-
дуется использовать туристическим предприятиям при формировании маркетинговой политики, чтобы трансформировать ее в 
ключевой фактор успешной деятельности.
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of practical suggestions and techniques which recommended to use tourism enterprises in the formation of marketing policy, in order to 
transform it into a key factor for success.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах жор-
сткої конкуренції на туристичному ринку України 
стратегічне планування маркетингової діяльнос-
ті стало одним з найбільш важливих аспектів для 
кожного суб’єкта господарювання. На сьогоднішній 
день у діяльності підприємств туристичної сфери 
спостерігається тенденція формального формування 
маркетингової політики без визначення конкретних 
інструментів, методів, стратегій, перспективних 
можливостей розвитку бізнесу, шляхів реалізації 
намічених заходів, важелів впливу та контролю. 
Сформовані заходи маркетингової політики зазви-
чай є узагальнені, базуються на тезах із теоретич-
них підручників з маркетингового планування, не 
апробовані до туристичної діяльності і не врахову-
ють визначених цілей конкретного підприємства. 
У зв’язку із поширенням у наукових виданнях, 
пресі, Інтернет-джерелах великої кількості різно-
манітних авторських трактувань системи маркетин-
гового планування, маркетингово-соціологічних до-
сліджень, стратегій, каналів дистрибуції та інших 
стратегічно-маркетингових інструментів, керівни-
цтво туристичних підприємств не може самостійно 
систематизувати дані, визначити для себе найефек-
тивніший процес планування маркетингової політи-
ки, тому використовує застарілі, готові теоретичні 
моделі. Проте дані моделі є більш зорієнтовані на 
абітурієнтів, студентів, викладачів – людей, яким 
необхідно сформувати загальне розуміння процесу 
планування. У зв’язку з цим виникла необхідність 

сформувати ефективний стратегічний план форму-
вання маркетингової політики, який би був присто-
сований до практичної діяльності суб’єктів турис-
тичної сфери України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у вивчення основних аспектів форму-
вання маркетингової політики та стратегій внесли 
такі закордонні та вітчизняних вчені: Ф. Котлер [5], 
Х. Гершген [3], Г. Багієв [2], М. Мак-Дональд [9], 
Ж.-Ж. Ламбен [7], А. Дурович [4], О. Любіцева [8], 
Н. Куденко [6] та інші. Проведений нами аналіз на-
укових літературних джерел свідчить про те, що на 
сучасному етапі розвитку теорії і практики страте-
гічного маркетингового планування, відсутній єди-
ний погляд на процес формування маркетингової по-
літики на підприємствах туристичної галузі. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає в вирішенні проблематики відсутності розро-
бленої методології формування маркетингової полі-
тики на підприємствах туристичної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. В су-
часних ринкових умовах суб’єкти господарювання 
повинні чітко сформувати маркетингову політику, 
визначити перелік заходів, які вони повинні здій-
снювати в рамках формування комплексу маркетин-
гу (продуктова, цінова, збутова, кадрова політики, 
а також політики просування, організації процесу 
обслуговування, формування сприятливого середови-
ща, маркетингу взаємовідносин).
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Для здійснення ефективної та результативної ді-

яльності на ринку туристичних послуг суб’єктам гос-
подарювання необхідна продумана та детально роз-
роблена продуктова політика, основним завданням 
якої є формування і реалізація туристичних продук-
тів (послуг) залежно від цілей та стратегій турпідпри-
ємства. Варто акцентувати увагу на тому, що турис-
том-споживачем туристичний продукт сприймається 
як пакет (набір) послуг, що поєднує в собі кілька 
елементів (транспортні послуги, послуги розміщен-
ня, харчування, екскурсійні та інші додаткові послу-
ги), які пропонують суб’єкти господарювання турис-
тичної галузі за певною ціною. Тому часто суб’єкти 
туристичної сфери об’єднуються в «ланцюг» з метою 
створення одного турпродукту, тому при формуван-
ні продуктової політики конкретне турпідприємство 
повинне узгоджувати свої внутрішньовиробничі за-
вдання та стратегії з іншими учасниками даного лан-
цюга. Чим більша кількість ланок, тим більше буде 
факторів впливу на продуктову політику [4, c. 205]. 

Формування продуктової політики передбачає 
використання альтернативних підходів до реаліза-
ції товарних стратегій: стандартизації, диференціа-
ції та адаптації туристичного продукту. Найчастіше 
суб’єкти підприємницької діяльності намагаються 
стандартизувати свою пропозицію. Проте, на нашу 
думку, турпідприємствам необхідно здійснити одно-
часно диференціацію турпродуктів та адаптацію їх 
до потреб туристів, до особливостей локальних дис-
тинацій. Туристичні продукти та послуги можуть ди-
ференціюватися за такими основними показниками, 
як якість послуг та обслуговування, основні групи 
споживачів (відповідно до цільових сегментів), зруч-
ність придбання та прибуття до дистинації, імідж, 
індивідуалізм та інші.

На нашу думку, підприємствам туристичної галу-
зі України необхідно використовувати методологію 
щодо формування маркетингового інструменту стра-
тегічного планування змін асортименту туристичних 
продуктів (послуг), що базується на рельєфному мо-
делюванні продуктового попиту та пропозиції на різ-
ні варіанти властивостей турпродуктів (послуг). На 
основі даного моделювання суб’єкт господарювання 
зможе ухвалити ефективні управлінські рішення 
щодо формування продуктової стратегії підприєм-
ства. Оскільки туристичний продукт (послуга) ха-
рактеризується мультипараметричним характером, 
тому шляхом поєднання об’єктивних властивостей, 
якими він володіє можливо побудувати моделі попи-
ту та пропозиції. Попит (П) на туристичний продукт 
(А) визначається попитом на його характеристики 
(х

1
, х

2
, х

3
… х

n
), а точніше, на параметри даних ха-

рактеристик (х
11
… х

nn
). Таким чином, попит на різні 

варіанти туристичних продуктів (послуг) можна зо-
бразити у наступному вигляді:

П (А) = П (х1) + П (х2)+…+ П (хn) =

х11, х12, х13…… х1n

х21, х22, х23…… х2n

х31, х32, х33….... х3n

П
x=1

n

хij =         Зсt

Пр (А) = Пр (х'1) + Пр (х'2)+..+ Пр (х'n) =

х'11, х'12, х'13… х'1n

х'21, х'22, х'23…. х'2n

х'31, х'32, х'33….. х'3n

Пp
x=1

n

х'ij =         Впt

, (1)

Кожен параметр характеристики туристичного 
продукту (х

ij
) визначає кількість звернень туристів-

споживачів (З
с
) щодо потреби в даній характеристиці 

за певний проміжок часу (t). 

П (А) = П (х1) + П (х2)+…+ П (хn) =
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,                       (2)

Аналогічно, таким самим чином можна зобразити 
і пропозицію (П

р
) суб’єктів господарювання турис-

тичної галузі України параметричних характеристик 
(х’

11
… х’

nn
) туристичних продуктів (послуг):

П (А) = П (х1) + П (х2)+…+ П (хn) =

х11, х12, х13…… х1n

х21, х22, х23…… х2n

х31, х32, х33….... х3n

П
x=1

n
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Пр (А) = Пр (х'1) + Пр (х'2)+..+ Пр (х'n) =
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х'21, х'22, х'23…. х'2n

х'31, х'32, х'33….. х'3n

Пp
x=1

n
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, (3)

Проте в межах визначення пропозиції кожен па-
раметричний елемент відображає загальну кількість 
відтворень (В

п
) конкретного значення туристичної 

продуктової властивості (х’
ij
) суб’єктів господарюван-

ня протягом певного часового періоду.

П (А) = П (х1) + П (х2)+…+ П (хn) =

х11, х12, х13…… х1n

х21, х22, х23…… х2n

х31, х32, х33….... х3n

П
x=1

n

хij =         Зсt

Пр (А) = Пр (х'1) + Пр (х'2)+..+ Пр (х'n) =

х'11, х'12, х'13… х'1n

х'21, х'22, х'23…. х'2n

х'31, х'32, х'33….. х'3n

Пp
x=1

n

х'ij =         Впt
,                       (4)

Здійснивши підрахунки відповідно до запропо-
нованих математичних моделей, суб’єкт господарю-
юювання туристичної галузі зможе сформувати ре-
льєфи турпродуктового попиту та пропозиції. Зразок 
рельєфного моделювання попиту та пропозиції на па-
раметричні характеристики туристичних продуктів 
(послуг) для суб’єктів господарювання туристичної 
галузі України подано на комплексному рисунку 1. 
В рамках показників можна вибрати будь-які пара-
метричні властивості, які турпідприємство вважає за 
потрібне проаналізувати.

Порівняння рельєфів локалізації туристичного 
попиту та пропозиції турпродуктів (послуг) надасть 
можливість турпідприємствам сформувати чітке ро-
зуміння про найбільш затребувані споживачами па-
раметричні характеристики туристичного продукту 
(послуги), співставити ці потреби із власною пропо-
зицією, об’єднати найбільш лідируючі характеристи-
ки та параметри турпродукту (послуги) та на основі 
даної інформації сформувати ефективну продуктову 
стратегію. Керівництві та маркетологам необхідно 
акцентувати увагу на таких моментах як планування 
модернізації чи створення нових туристичних про-
дуктів (послуг), якості даних послуг, рівень сервісу 
обслуговування, наявність ресурсів турпідприємства 
для реалізації даної стратегії.
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Рис. 1. Зразок рельєфного моделювання попиту та пропозиції на основі параметричних 
характеристик турпродуктів [розробка авторів]
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Важливо, щоб суб’єкт господарювання туристич-
ної галузі, ґрунтуючись на результати проведеного 
аналізу та оцінки ринку туристичних послуг, сегмен-
тування туристів-споживачів, продуктового позиціо-
нування чітко визначив продуктові, цінові, збутові 
стратегії та стратегії просування. В науково-мето-
дичній літературі детально описано варіанти стра-
тегій, серед яких кожне турпідприємство може ви-
брати ту стратегію, яка найбільш підходить в даній 
ринковій ситуації. Проте турпідприємствах необхід-
но використовувати матричну модель (рис. 2), яка 
базується на основних заходах mix-маркетингу, що 
допоможе сформувати у суб’єкта туристичної діяль-
ності загальне уявлення про те, як потрібно діяти в 
різних економічних ситуаціях. 

На основі даної матриці турпідприємства мають 
можливість сформувати ефективну цінову та збуто-
ву політику, оскільки тут відображені комбінації 
заходів, які повинен здійснити суб’єкт туристичної 
сфери в залежності від позиціонування турпродукту 
у визначених цільових сегментах. В рамках форму-
вання цінових стратегій туристична організація по-
винна: визначити ціни кожного турпродукту (послу-
ги), здійснити аналіз конкурентоспроможності цін, 
окреслити процес формування ціни, визначити собі-
вартість турпродуту та маржу, рівень ціни та умови 
при яких покупці готові здійснювати купівлю турис-
тичних послуг (на основі експертних оцінок або опи-
тування покупців) та інше.

На сьогоднішній день більшість суб’єктів турис-
тичної сфери не володіють інформацією, які інстру-
менти маркетингу необхідно використовувати у про-
цесі просування їх продуктів (послуг). Тому, на нашу 
думку, турпідприємствам необхідно використовува-
ти набір результативних інструментів, які б сприя-
ли активному просуванню туристичного продукту на 
споживчих ринках, а саме: 

– партнерство – співпраця з партнерами, конку-
рентами або з інколи не пов’язаними з туристичним 
бізнесом організаціями з метою рекламування по-
слуг один одного (наприклад, банківські установи 
можуть рекламувати туристичні послуги в рамках 

P – ціна; Q – якість; D – попит; О – пропозиція; D - стимулювання продаж; О  - стимулю-
вання пропозиції; – зростання; – зменшення.
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Рис. 2. Матриця вибору заходів mix-маркетингу для суб’єктів  
туристичної галузі України в різних ринкових ситуаціях  

[систематизовано авторами на основі 1; 4; 6; 7; 9] 

акції «Банківський туризм». Суть цієї акції полягає 
в залучені депозитів в іноземній валюті з метою на-
копичення коштів для відпочинку за кордоном, яку 
допоможе організувати конкретний туроператор. На-
прикінці даної акції може розігруватися туристична 
путівка.);

– наочна реклама: на радіо, телебаченні, в пресі, 
профільних виданнях, на плазмових панелях торго-
вих центрів, маршрутних таксі, вуличних плазмах, 
на платіжних терміналах, інтернет-сайтах та інших 
джерелах [5, c. 307];

– участь у виставках – встановлення стенду з ін-
формацією про суб’єкта туристичної сфери, розмі-
щення інфореклами в каталозі виставки, на сайті 
організаторів виставки, вкладення рекламних листів 
в пакет учасника виставки, організація фотографа з 
моментальної друком фотографій на тлі press-wall з 
логотипом турпідприємства та інші;

– пряма адресна розсилка рекламних буклетів 
та комерційних пропозицій (на фактичний адрес та 
е-мейл) та розсилка прес-релізів про діяльність тур-
компанії по всім доступним каналам комунікацій: 
сайти, корпоративні газети для клієнтів, пресса, но-
винна розсилка, дошка оголошень в торгових залах 
або інших публічних закладах. Також слід реєстру-
вати прес-релізи в безкоштовних каталогах прес-
релізів (які можна легко знайти в будь-якій пошу-
ковій системі);

– публікації у пресі. Інколи слід надавати безко-
штовний контент журналістам та ЗМІ. Це можуть 
бути інтерв’ю, аналітичні звіти, статистичні дані 
(багатоЗМІ люблять різні статистичні вибірки), про-
сто цікаві публікації «в тему» (як, наприклад, цей 
«special report» для вас). У провідному виданню 
можна вести окрему рубрику, в якій б містилася ак-
туальна і свіжа інформація щодо туристичного під-
приємства;

– піар та промоакції, спонсурування проектів, 
благодійність;

– безкоштовні консультації, демонстрації, безко-
штовні поїздки для мас-медіа чи переможців конкур-
сів;
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– внутрішні міроприємства для цільової аудиторії 

(міні-семінари, тренінги) та зовнішні міроприємства 
(організація професійних зборів, неформальні вечірки);

– кейси (case-study, success-story). Публікація іс-
торій заформулою «проблема – рішення – результат», 
«як погано було до – і як чудово стало після», «історії 
успіху» на основі минулого досвіду турпідприємства. 
Такі історії дуже приваблюють і позитивно налашто-
вують потенційних та існуючих споживачів;

– роздача подарункових сертифікатів, проведення 
програм лояльності; 

– конкурси, вікторини;
– формування системи відгуків клієнтів через 

систему Інтернет.
Ще однією важливою складовою є кадрова по-

літика. Щоб ефективно реалізувати заплановані 
маркетингові стратегії тур підприємству, потрібно 
сформувати раціональну маркетингову організацій-
ну структуру (у разі відсутності, необхідно створити 
повноцінний маркетинговий підрозділ або найняти 
маркетолога-аналітика), визначити форми кадрового 
забезпечення з метою розвитку персоналу, окресли-
ти та адаптувати функції кожного члена колективу 
до умов зовнішнього середовища турпідприємства, 
сформувати ефективну систему оплати та мотивуван-
ня праці. На нашу думку, у процесі формування ра-
ціональної маркетингової організаційної структури 
керівникам турорганізацій варто використовувати 
методичний підхід, що базується на вартісно-функ-
ціональному аналізі, який направлений на оптимі-
зацію функцій персоналу, збалансування витрат та 
очікуваних результатів від діяльності кожного пра-
цівника. 

Важливе значення в процесі організації діяльнос-
ті будь-якого суб’єкту господарювання туристичної 
галузі має інтеграція у систему управління інстру-
ментів маркетингу взаємовідносин. На нашу думку, 
турпідприємствам необхідно створити мотиваційну 
систему й для постійних клієнтів-туристів, шляхом 
використання до них індивідуального підходу, фор-
мування загального позитивного іміджу туркомпа-
нії, застосування фінансових знижок та пільг, ство-
рення карток постійних клієнтів, запрошення їх до 
створених елітних клубів, застосування програм на-
копичення балів, які ґрунтуються на диференціації 
споживачів за частотою та об’ємами купівлі турпро-
дуктів (послуг), підтримувати зворотній зв’язок піс-
ля надання послуг та інше 

Варто зауважити, щоб маркетингова політика 
була ефективною, керівництву суб’єкта господа-
рювання туристичної сфери необхідно на постійній 
основі здійснювати моніторинг та контроль за про-
цесом стратегічно-маркетингового планування. Про-

те з метою забезпечення оперативного реагування 
на відхилення від запланованих заходів необхідно 
створити спеціалізовану комісію стратегічного мо-
ніторингу та контролю, основними функціями якої 
є аналіз планової стратегічної інформації та контр-
оль за рівнем відповідності кінцевих результатів 
вибраним стратегічно-маркетинговим напрямкам. 
Дану комісію пропонується сформувати з аналіти-
ків, маркетологів, менеджерів різних підрозділів, 
проте керівником комісії повинен бути представник 
із планового відділу, який у процесі своєї діяльнос-
ті продемонстрував високий рівень професіоналіз-
му. Варто акцентувати увагу на тому, що частково 
процес моніторингу і контролю повинен базуватися 
на аналітичних звітах, що повинні надавати кожен 
з підрозділів туристичного підприємства відповідно 
до їх напрямків роботи. Тому важливо сформувати 
чітку систему звітності із конкретним зазначенням 
відповідальної особи за формування кожного з них, а 
також визначити часові рамки здачі звітів. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на 
основі наведеного вище можна зробити висновок, що 
суб’єкт господарювання туристичної галузі, застосо-
вуючи запропоновані методики, зможе сформувати 
ефективну маркетингову політику та визначити ре-
зультативні маркетингові стратегії. Проте керівни-
кам та маркетологам слід інтегрувати дані стратегії 
у систему попередньо встановлених цілей, завдань та 
принципів підприємства. Лише при такій умові реа-
лізація стратегій забезпечить необхідний позитивний 
економічний ефект для туристичного підприємства 
загалом.
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Стаття містить аналіз наукових та практичних досліджень і досвіду використання інструментів економіки та маркетингу вра-
жень, креативного менеджменту для підвищення ефективності діяльності організації, розвитку її бренду. Виконані дослідження 
та власний досвід керівника свідчить про те, що менеджмент з приставками – креативний, відчуття, фанк-менеджмент, в стилі 
джаз – не просто сучасні погляди авторів книг, а дійсно мають право на життя в збалансованій системі управління «місія – цілі 
– заходи – методи реалізації – виконавці – споживачі». Підтримка управління за новими підходами дозволяє сформувати ком-
фортну та результативну атмосферу управління організацією, врахувати зворотній зв’язок від підлеглих, партнерів, замовників.
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Статья содержит анализ научных и практических исследований и опыта использования инструментов экономики и марке-
тинга впечатлений, креативного менеджмента для повышения эффективности деятельности организации, развития ее брен-
да. Выполненные исследования и собственный опыт руководителя свидетельствует о том, что менеджмент с приставками – 
креативный, ощущение, фанк-менеджмент, в стиле джаз – не просто модные выдумки авторов книг, а действительно имеют 
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experience, creative management to improve the efficiency of the organization, the development of its brand. The results of the done 
researches and the own experience of the manager suggest that management with prefixes, e.g. creative, senses, funk-management, in 
the jazz style, is not a simply popular idea of books’ authors, but is really demanded in the balanced system of management «a mission –  
goals – measures – methods of realization – performers – consumers». Support of management according to the new approaches 
enables to form a comfort and productive environment of organization management and to take into account a reverse relationship from 
subordinates, partners, and customers.
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management.

Постановка проблеми. Менеджмент вражень – як 
перевести його на рівень цілей, заходів, конкретних 
проектів. Чи може це просто новий модний термін 
разом з такими як економіка вражень, маркетинг 
вражень або ще на більш чуттєвому рівні – менедж-
мент відчуттів. Але ж ні, здається, оцифровка цих 
достатньо нових понять можлива. Актуальність теми 
дослідження обумовлена цілою низкою наукових та 
практичних статей, монографій, нових підходів в 
управлінні та економіці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед 
вчених, що відкрили та розвивають економіку та ме-
неджмент вражень, спеціальні підходи до управління 
можна виділити праці В. Пекара [1], який не тільки 
систематизував поняття економіки вражень, а і зро-
бив висновки щодо дій для впровадження цих прин-
ципів; П. Шеремету [2], який ввів термін «тотальний 
маркетинг менеджменту», театральні підходи в робо-
тах П. Пайна [3]. Позитивні та негативні наслідки но-
вої економіки представлені в роботах Е. Тофлера [4].

Дж. Шелдрейк, У. Авраменко, С. Годин виконали 
в своїх працях аналіз змін в інструментах менедж-
менту та маркетингу [5-7]. К. Нордстрем, Й. Риддер-
страле, Б. Шмітт, Д. Роджерс, К. Вроцос, К. Келлер. 
розглядають питання розвитку бренд-менеджменту, 
фанк-менеджменту, маркетингу в культурі вражень 
[8-10]. При виконанні досліджень були використані 
також відомі підходи до побудови піраміді Маслоу 
[11] та формування колективної логіки за працями 
Е. Остром [12]. Але дуже часто такі управлінські під-
ходи не систематизовані та не переведені у відповідні 
залежності, знаючи які, менеджмент вражень мож-
на використовувати в різних галузях управління на 
практиці.

Мета дослідження – аналіз відомих підходів до 
менеджменту та економіки вражень та їх адаптація 
до практичної реалізації в організації.

Валерій Пекар в своїй статті в першу чергу вказує 
на міграцію цінності. «В індустріальну епоху відбу-
вається міграція цінності – маржа, одержувана на 

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
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сировину, падає, а центр створення доданої вартості 
переміщається до товарної економіку – виробництво 
готових товарів, де відносна маржа вище». У постін-
дустріальному суспільстві «виникає величезна еко-
номіка послуг, куди перетікає основна додана вар-
тість». Філіжанка кави – це не просто якісні боби 
та змелена і запакована кава, це настрій, приємні 
спогади, відпочинок: «виникає економіка вражень. 
У ланцюжку «сировина – товар – послуга – вражен-
ня» частка доданої вартості крок за кроком зростає, і 
основна частка припадає саме на враження» [1].

Поява потреби у враженнях цілком відповідає 
теорії ієрархії потреб, відомої під назвою «піраміди 
Маслоу» [11]. По мірі задоволення базових фізіоло-
гічних потреб і потреб у безпеці та комфорті, прина-
лежності до спільності, індивідуальній повазі (перші 
4 рівня піраміди Маслоу), зростають потреби, опи-
сувані верхніми поверхами піраміди: пізнання, ес-
тетика, самореалізація. Піраміда Маслоу найкраще 
використовуються до конкретних людей, але, зрозу-
міло, що змінюється для кожної окремої особистості. 
На рис. 1. представлено взаємозв’язки цілей та від-
чуттів всім відомої піраміди Маслоу для організації. 

Як стверджує П. Шеремета: «В економіці вра-
жень клієнтові хочеться бачити загальну організа-
цію справи: він підсвідомо не відокремлює поведінки 
директора від поведінки його секретаря чи шофера. 
Враження про окремого працівника фірми – це вже 
враження про фірму: вахтер – така ж невід’ємна 
частка компанії, як і директор» [2].

Термін «тотальний маркетинг вражень» П. Ше-
ремети можна замінити на менеджмент вражень, 
який буде включати в себе і економіку, і маркетинг, 
і основні функції управління та різні види менедж-
менту – таймменеджмент, інформаційний менедж-
мент, стратегічний менеджмент та інші. Таке рішен-
ня обумовлено підходом П. Шеремети, який полягає 
в тому, що «організація в ідеалі повинна діяти як 
єдиний організм, не тільки великий «єдиний відділ 
маркетингу», але й «фінансовий відділ» чи «відділ 
контролю за якістю»; …бренд повинен …вражати».

Самореалізація 
 (відчуття гідності, відомого імені, 

бренду) 

Потреба в повазі та визнанні (відчуття 
лідерства у визначеному сегменті) 

Потреба до приналежності визначених 
соціальних груп, сегменту ринка, 
підтримці, партнерстві - відчуття 

приналежності до визначеної групи  

Потреби в безпеці та захищеності - 
відчуття безпеки 

Фізіологічні потреби - відчуття 
втамування голоду 

Рис. 1. Ієрархія потреб та відчуття 
(оновлена піраміда Маслоу)

Такий підхід доповнюється тим, що враження – 
це якісні показники розвитку підприємства, якості 
його товарів та послуг та діяльності кожного співро-
бітника. 

Таким чином, в економіці вражень немає нічого, 
що суперечить нашим уявленням про людську пси-
хологію. Про нову хвилю – появу економіки вражень 
заявив Е. Тофлер ще в 1970 році [4]. Сьогодні можна 
говорити про те, що менеджмент вражень активно 
розвивається на рівні організації, відносин з клієн-
тами та партнерами. Враження та почуття зростають 
разом з потребами – від почуттів тамування голоду 
– до згадувань вершин смаку. Потреби безпеки та 
любові підтримуються зручністю та відомими брен-
дами; а почуття власної гідності та само актуалізації 
активно зростають не тільки у професійному світі, а 
і в сім’ї, клубах за інтересами тощо. 

Закордонні менеджери-практики вже давно попу-
лізують такі поняття як фанк-менеджмент; бізнес в 
стилі шоу, бізнес в стилі джаз [8-10].

Ріддерстрале Й. та Нордстрем К. пишуть, що в 
часи глобальної конкуренції та товарного достатку, 
збільшення потужностей у багатьох галузях, а також 
споживачів, які мають все більше важелів для впли-
ву на виробника, необхідно проходити через зміни. 
Нова економіка потребує нового бізнесу, точніше но-
вого менеджменту. Менеджмент вражень повинен ба-
зуватись на базі знань. Автори книги «Бізнес у стилі 
фанк» [8] стверджують, що знання повинні оновлю-
ватись, а «все вирішують люди». Ця відома істина 
розвивається ними до концепції можливості давати 
людям вільно мислити і виглядати так, як їм хочеть-
ся, а також знаходити індивідуальний підхід до кож-
ного. Протиріччя між поставленими цілями – індиві-
дуальний підхід та виглядати як хочеться може бути 
зменшеним. Якщо головним стане враження клієн-
та, партнера, керівництва та своє власне. 

Менеджмент вражень передбачає розвиток осо-
бистісного фактору, розбиття колективу організації 
на такі команди, де кожний знає партнера та має 
враження від співробітництва. Рівні бюрократичного 
управління повинні бути зменшені і це приведе до 
зменшення негативних вражень від тяганини узго-
дження управлінських рішень. Система управління 
проектами, формування ефективних робочих команд 
дасть можливість сформувати враження великого 
правильно працюючого механізму. Всі процеси ру-
хаються горизонтально. Більшість проблем у фірмі 
виникають по горизонталі, тобто між напрямами, 
відділами, підрозділами. У компаніях, де інтелект і 
знання відіграють важливу роль, при виборі керівни-
ка слід враховувати думку кожного з персоналу. Це 
стосується і спільного володіння організацією. Від-
критість, прозорість організації дозволяє покращити 
враження партнерів, постачальників, споживачів і 
навіть конкурентів. 

Розглянемо зв’язок відчуттів та вражень з функ-
ціями управління. Почнемо з функцій управління. 
Виберемо основні – планування, організація (коор-
динація), мотивація і контроль. Взагалі, які факто-
ри відчуттів нам скажуть про те, що система управ-
ління працює належним чином. Для власника – це 
імідж та прибуток. Для керівника – прибуток, який 
безпосередньо впливає на його заробітну плату, за-
доволеність від досягнутих цілей, від роботи коман-
ди та власної реалізації та також імідж організації і 
власний бренд. Для фахівця – власний професійний 
бренд, заробітна плата, соціальні пільги, задоволе-
ність роботи в команді, імідж організації. 

Функції управління можуть бути розписані відпо-
відно відчуттів таким чином.

Стратегічне планування – мрія. Може і не до кін-
ця здійсненна. Стратегічний план в «ідеальній» мо-
делі далекий від адаптації під поточну ситуацію. Але 
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модель «місто-сад» допомагає креативному менедж-
менту. Деталізація мрії здійснюється за допомогою 
гілок дерева цілей з конкретною направленістю на 
людину. Ми задовольняємо мрії споживачів (працює 
маркетинг вражень); мрії фахівців та менеджерів 
(кар’єрне зростання), мрії власників ( розвиток ме-
реж, холдингів та інше).

Організація (координація) – головне враження –  
всі механізми повинні крутитись як годинничок. 
Ідеальне враження для власника та керівника – їх 
відсутність ніхто не помічає. Все працює. Другий 
фактор – зручність – все під рукою, корпоративний 
мобільний зв’язок, електронні наради з віддалени-
ми клієнтами, дані щодо впровадження змін, контр-
ольовані показники. 

Мотивація – безпосередня функція відчуттів. 
Скільки разів чуєш від висококваліфікованого фа-
хівця питання, чому не змінюєш роботу, пропонують 
набагато більші гроші – мені подобається команда, я 
звик, високий рівень корпоративної культури – одні 
відчуття. 

Контроль – мистецтво ефективного контролю для 
вільних людей. Запровадження системи збалансо-
ваних показників на рівні стратегії та оперативних 
цілей і виконання бізнес-процесів дасть можливість 
реалізувати враження контрольованості процесів 
та розуміння сутності розвитку організації. Логіка 
колективної дії повинна бути сформована так, щоб 
сформувалось почуття єдності та розуміння як місії, 
так і виконання поточних дій [12, с. 29]. 

Виконані дослідження та власний досвід керівни-
ка свідчить про те, що менеджмент з приставками –  
креативний, відчуттів, фанк-менеджмент, в стилі 
джаз – не просто модні видумки авторів книг, а дій-
сно мають право на життя в збалансованій системі 
управління «місія – цілі – заходи – методи реалі-
зації – виконавці – споживачі». Відчуття неможли-
во виміряти – та ні, можливо. Проаналізуємо відомі 
показники фінансового стану підприємства з точки 
зору відчуттів: рентабельність, ліквідність, фінансо-
ва стійкість, маневреність. 

Рентабельність – якісний, вартісний показник, 
що характеризує рівень віддачі витрат або ступень 
використання ресурсів, що є в наявності, в процесі 
виробництва і реалізації продукції. Відчуття – інвес-
тиції вкладені немарно; вони є окупними.

Ліквідність – спроможність окремої установи чи 
системи в цілому забезпечувати своєчасність, повно-
ту та безперервність виконання усіх своїх грошових 
зобов’язань. Відчуття – безпека та захищеність.

Фінансова стійкість підприємства – це більш 
узагальнена характеристика фінансового стану під-
приємства, яка певною мірою включає показники 
ліквідності та платоспроможності. Під фінансовою 
стійкістю розуміють такий стан фінансових ресурсів 
підприємства, їх структуру та рівень маневреності, 

за якого забезпечується фінансова незалежність та 
розвиток на основі зростання прибутку, капіталу за 
умови допустимого рівня ризику. Відчуття – безпека 
та захищеність з можливістю ризикувати, при оцінці 
партнерів – надійність в ділових стосунках. 

Висновки. Виконані дослідження та власний до-
свід керівника свідчить про те, що менеджмент з при-
ставками – креативний, відчуття, фанк-менеджмент, 
в стилі джаз, і, нарешті менеджмент вражень – не 
просто модні видумки авторів книг, а дійсно мають 
право на життя в збалансованій системі управління 
«місія – цілі – заходи – методи реалізації – вико-
навці-споживачі». Підтримка управління за нови-
ми підходами дозволяє сформувати комфортну та 
результативну атмосферу управління організацією, 
врахувати зворотній зв’язок від підлеглих, партне-
рів, замовників.

Стаття входить в низку праць рубріки «Менедж-
мент вражень – мрія чи реальність» за результатами 
досліджень вчених з менеджменту, економіки, ін-
формаційних технологій.
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И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УКРАИНЫ

В статье освещены аспекты развития крупного, среднего и малого предпринимательства в оптовой и розничной торгов-
ле Украины. Проанализирована динамика показателей количества крупных, средних и малых предприятий и физических лиц-
предпринимателей в сфере торговли, количество занятых на них работников, объемы реализованных ими товаров и услуг, 
объем капитальных инвестиций, уровень рентабельности их операционной деятельности.
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Постановка проблеми. Становлення і сталий роз-
виток ринкових відносин в Україні тісно пов’язані 
з підвищенням ефективності підприємницької діяль-
ності суб’єктів господарювання. Одним із важливих 
напрямів розвитку і зміцнення національної ринко-
вої економіки, формування конкурентного середови-
ща є взаємодія великого, середнього і малого під-
приємництва, зокрема в галузі оптової та роздрібної 
торгівлі. 

На даний час відбувається суперечливі структур-
ні зрушення у розвитку не лише великих, середніх і 
малих суб’єктів господарювання, але й їх взаємодії. 
З одного боку, спостерігається поступальний розви-
ток малого бізнесу, з іншого – рівень його взаємодії 
з великими підприємствами не відповідає прогресив-
ним світовим тенденціям. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня, пов’язані з функціонуванням підприємств опто-
вої та роздрібної торгівлі, ефективності господар-
ських зв’язків, висвітлювалися у наукових працях 
таких зарубіжних вчених, як І. Ансоффа, Б. Берма-
на, Д. Еванса, а також вітчизняних вчених: А. Маза-
ракі, Н. Голошубової [3], Л. Лігоненко, Н. Трішкіної 
[9] та інших провідних науковців і практиків. Проте 
зміни у соціально-економічній ситуації країни, нові 
глобалізацій ні виклики актуалізують необхідність 
проведення нових досліджень у цій галузі.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка поля-
гає в проведенні аналізу аспектів розвитку великого, 
середнього і малого підприємництва в оптовій та роз-
дрібній торгівлі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід 
більшості держав, подібних за масштабами до Укра-
їни, які впродовж останнього часу здійснили еконо-
мічний прорив, доводить, що складовою успіху було 

вдале залучення до виконання відповідних завдань 
великого бізнесу. Причому в країнах, де він був від-
сутній, влада вдавалася до його цілеспрямованого 
нарощування.

Разом із тим роль малого бізнесу важлива не 
лише в забезпеченні темпів розвитку економіки кра-
їни, а й у формуванні сучасної соціальної структури 
з достатньо високою питомою вагою середнього кла-
су. Досвід розвинених країн свідчить про виключно 
важливе значення малого бізнесу для економічного 
зростання, забезпечення зайнятості та підвищення 
доходів населення, задоволення їх потреб у товарах 
і послугах, формування середнього класу і демокра-
тичних інститутів. 

Згідно ст. 55 Господарського кодексу України 
суб’єкти господарювання залежно від кількості пра-
цюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік мо-
жуть належати до суб’єктів малого підприємництва, 
у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, се-
реднього або великого підприємництва [1].

Варто зазначити, що торговельне підприємництво 
характеризує «відсутність відносної економії витрат 
за рахунок масштабів діяльності. У торгівлі збіль-
шення обсягу товарообороту не завжди супроводжу-
ється зниженням рівня витрат. Більше того, окремі 
невеликі підприємства можуть бути ефективнішими 
завдяки більш раціональному використанню робочої 
сили – залучення працівників до виконання різно-
манітних операцій залежно від поточної потреби в 
них… Економічна доцільність існування в торгівлі 
крупних, середніх та малих підприємств створює 
умови для збереження стійкого прошарку дрібного 
капіталу. Малий бізнес завдяки масовості, динаміч-
ності, гнучкості та державній підтримці є живиль-
ним середовищем для середнього та великого бізне-
су» [10, с. 465]. 
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Кількість підприємств та фізичних осіб-підпри-
ємців в Україні за їх розмірами у загальних показ-
никах по суб’єктах великого, середнього та малого 
підприємництва в оптовій та роздрібній торгівлі у 
2010-2012 рр. характеризує таблиця 1.

Показники табл. 1 свідчать про те, що суб’єктами 
великого підприємництва є виключно підприємства, 
незважаючи на той факт, що з 2012 р. до них, згідно 
чинного законодавства, можуть відноситись і фізич-
ні особи-підприємці. Серед представників середньо-
го підприємництва в оптовій та роздрібній торгівлі 
переважають підприємства і їхня частка у 2012 р. 
порівняно з 2010 р. зросла з 94,9% до 96,1%. Навпа-
ки, у малому підприємництві ситуація кардинально 
протилежна. Так, якщо у цій царині у 2010 р. частка 
підприємств становила 8,9%, то у 2012 р. вона зрос-
ла на 3%, що відповідає 11,9%. Ще менша частка 
підприємств серед суб’єктів мікропідприємництва.

«З прийняттям у 2012 році Закону України «Про 
розвиток та державну підтримку малого та середньо-
го підприємництва в Україні» внесено зміни до Гос-
подарського кодексу України в частині визначення 
понять суб’єктів великого, малого та середнього під-
приємництва, які приведено у відповідність до кла-
сифікації ЄС. У 2012 році питома вага суб’єктів ма-
лого та середнього підприємництва склала 99,96% 
від загальної кількості суб’єктів господарювання, що 
в цілому відповідає європейським стандартам» [2].

Активізація підприємницької діяльності сприяє 
зниженню соціальної напруги через забезпечення на-
селення робочими місцями та стабільним джерелом 
доходу. Таблиця 2 містить показники, що характери-
зують кількість зайнятих працівників за розмірами 
підприємств у оптовій та роздрібній торгівлі у 2010-
2012 рр.

Як свідчать показники таблиці 2, за останні три 
роки збільшилась частка працівників, зайнятих у 
оптовій та роздрібній торгівлі на великих підпри-
ємствах з 261,6 тис. осіб, що відповідало 21,1% у 

2010 р., до 300,8 тис. осіб, тобто 25,2% у 2012 р. 
Протилежна ситуація склалася із середніми та ма-
лими підприємствами оптової та роздрібної торгівлі 
– порівняно із 2010 р. у 2012 р. частка працівників, 
які зайняті на них, скоротилася на 2%. 

Разом із тим кількість найманих працівників на 
одному підприємстві у оптовій та роздрібній торгівлі 
у 2010-2012 рр. зазнала певних змін. Так, якщо у 
2010 р. на одному великому підприємстві даної га-
лузі працювало 1699 осіб, то вже у 2012 р. даний 
показник зріс до 1738 осіб. Кількість працівників на 
середніх підприємствах оптової та роздрібної торгів-
лі протягом аналізованого періоду, навпаки, змен-
шилась із 105 осіб до 98 осіб. Разом із тим варто зау-
важити, що середня кількість працівників на одному 
малому чи мікропідприємстві залишилася незмін-
ною, що відповідає 5 особам та 3 особам [6, с. 798].

Однією із основних складових формування ВВП 
в країні є обсяги реалізованих товарів та послуг, які 
містяться в таблиці 3.

Дані таблиці 3 свідчать, що упродовж трьох до-
сліджуваних років найбільша частка реалізованих 
товарів та послуг у оптовій та роздрібній торгівлі 
припадає на середні підприємства. Даний показник 
зріс із 45,6% у 2010 р. до 48,3% у 2012 р. Разом із 
тим, варто зауважити, що частка реалізованих това-
рів і послуг великими підприємствами у галузі тор-
гівлі складає близько 30%. Слід врахувати, що част-
ка даних суб’єктів господарювання серед загальної 
кількості досліджуваної галузі в Україні складає не 
більше 0,6%.

У сучасних умовах економічна стабільність та 
розвиток діяльності торговельного підприємництва 
може бути досягнута шляхом залучення реально-
го інвестування як вітчизняного, так і іноземного.  
У сфері інвестиційної діяльності створена норма-
тивно-правова база, яка адаптована до міжнародних 
норм, зокрема Закони України «Про інвестиційну 
діяльність», «Про режим іноземного інвестування», 

Таблиця 1
Кількість підприємств та фізичних осіб-підприємців за їх розмірами у загальних показниках 

по суб’єктах великого, середнього та малого підприємництва 
в оптовій та роздрібній торгівлі у 2010-2012 рр. [6, с. 778-779]

Роки

У % до кількості 
суб’єктів 
великого 

підприємництва

У % до кількості суб’єктів 
середнього підприємництва

У % до кількості суб’єктів 
малого підприємництва

З них суб’єкти 
мікропідприємництва

у % до кількості суб’єктів 
малого підприємництва

підприємства підприємства
фізичні осо-
би-підпри-

ємці
підприємства

фізичні осо-
би-підпри-

ємці
підприємства

фізичні осо-
би-підпри-

ємці

2010 100,0 94,9 5,1 8,9 91,1 7,6 90,6

2011 100,0 96,2 3,8 11,7 88,3 10,1 87,6

2012 100,0 96,1 3,9 11,9 88,1 10,2 87,5

Таблиця 2
Кількість зайнятих працівників за розмірами підприємств у оптовій 

та роздрібній торгівлі у 2010-2012 рр. [6, с. 790-791] 

Роки Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства
З них

мікропідприємства

тис. 
осіб

у % до загальної 
кількості зайнятих 

працівників 
відповідного 

виду діяльності

тис. 
осіб

у % до 
загальної
 кількості
 зайнятих 

працівників 
відповідного 

виду діяльності

тис. 
осіб

у % до 
загальної
 кількості
 зайнятих 

працівників 
відповідного 

виду діяльності

тис. 
осіб

у % до 
загальної
 кількості
 зайнятих 

працівників 
відповідного 

виду діяльності

2010 261,6 21,1 430,2 34,6 549,3 44,3 242,9 19,6

2011 275,2 22,1 425,0 34,1 546,5 43,8 246,9 19,8

2012 300,8 25,2 388,6 32,6 504,0 42,2 228,6 19,2
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«Про захист іноземних інвестицій на Україні»; Угоди 
про сприяння та взаємний захист інвестицій тощо.

За даними Держкомстату України головним дже-
релом фінансування інвестицій в основний капітал 
залишаються власні кошти підприємств і організа-
цій, за рахунок яких, станом на 01.01.2012, освоє-
но 54,0 % від загального обсягу капіталовкладень. 
Частка залучених і запозичених коштів (у тому чис-
лі, кредитів банків та інших позик, коштів інозем-
них інвесторів) у загальних обсягах капіталовкла-
день становила 21,0% [2]».

Таблиця 4 містить показники, що характеризують 
обсяг капітальних інвестицій за розмірами підпри-
ємств в оптовій та роздрібній торгівлі у 2010-2012 рр.

Показники таблиці 4 свідчать про те, що капі-
тальні інвестиції у великому торговельному підпри-
ємництві у матеріальні активи знизилися з 17,7% у 
2010 р. до 8,9% у 2012 р.; у концесії, патенти, ліцен-
зії, торговельні марки та аналогічні права – з 26,0% 
у 2010 р. до 13,5% у 2012 р. Разом із тим капітальні 
інвестиції у придбання програмного забезпечення за 
досліджуваний період зросли з 8,6% до 13,8%.

Зауважимо, що середні та малі підприємства га-
лузі оптової та роздрібної торгівлі характеризуються 
аналогічним рівнем інвестицій у матеріальні активи 
у 2010-2012 рр., у той час як частка капітальних 
інвестицій у концесії, патенти, ліцензії, торговельні 
марки та аналогічні права значно вищі, ніж у вели-
кого торговельного підприємництва.

«Ефективність є порівняльною оцінкою результа-
ту діяльності, що відображає не тільки її здатність 
забезпечити економічне зростання, а й можливість 

стимулювати прогресивні структурно-якісні зміни. 
В цілому ефективність діяльності підприємства – це 
ступінь досягнення поставлених цілей, що відбиває 
оптимальне поєднання затрат і результатів діяльнос-
ті. Основним показником, що виражає ефективність 
бізнесу є рентабельність. Однак, враховуючи ту пози-
цію, що ефективність охоплює різні сфери діяльності 
підприємства виникає необхідність розробки сукуп-
ності показників, які б відображали досягнення по-
ставлених цілей» [8, с. 127-128].

Показники рентабельності операційної діяльності 
підприємств за їх розмірами в оптовій та роздрібній 
торгівлі у 2010-2012 рр. містяться в таблиці 5. 

Таблиця 5
Рентабельність операційної діяльності підприємств 

за їх розмірами в оптовій та роздрібній торгівлі  
у 2010-2012 рр., % [6, с. 838; 5, с. 432; 4, с. 453]

Роки Усього

У тому числі

великі 
підпри-
ємства

середні 
підпри-
ємства

малі 
підпри-
ємства

з них

мікро-
підпри-
ємства

2010 9,8 8,4 15,6 3,2 -

2011 15 11,3 20,6 10 -

2012 12,2 11,6 14,2 8,4 –0,7

Як свідчать дані таблиці 5, найвищий рівень рен-
табельності операційної діяльності підприємств в 
оптовій та роздрібній торгівлі було зафіксовано для 
суб’єктів господарювання середнього підприємни-
цтва (20,6% у 2011 р.), у той час як найнижчий –  

Таблиця 3
Обсяги реалізованих товарів та послуг за розмірами підприємств у оптовій  

та роздрібній торгівлі у 2010-2012 рр. [6, с. 824-825]

Роки

Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства
З них

мікропідприємства

млн грн 

у % до 
загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 
виду 

діяльності

млн грн

у % до 
загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 
виду 

діяльності

млн грн

у % до 
загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 
виду 

діяльності

млн грн

у % до 
загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 
виду 

діяльності

2010 412004,8 29,3 641747,6 45,6 352380,3 25,1 112252,5 8,0

2011 486684,6 30,7 741941,6 46,7 358490,3 22,6 114503,7 7,2

2012 481477,1 29,6 783853,1 48,3 358279,4 22,1 116750,3 7,2

Таблиця 4
Обсяг капітальних інвестицій за розмірами підприємств в оптовій  

та роздрібній торгівлі у 2010-2012 рр. [6, с. 798]

Роки
Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства

З них

мікропідприємства

млн грн у % 
до підсумку млн грн у % 

до підсумку млн грн у % 
до підсумку млн грн у % 

до підсумку

капітальні інвестиції у матеріальні активи

2010 9910,1 17,7 5210,6 10,8 2494,4 12,0 851,3 13,3

2011 8675,9 11,6 7777,8 10,1 4583,2 13,7 999,5 13,8

2012 9921,4 8,9 5798,1 7,7 3729,1 10,3 1093,0 9,1

капітальні інвестиції у концесії, патенти, ліцензії, торговельні марки та аналогічні права

2010 475,2 26,0 25,9 3,0 12,2 8,9 4,6 46,4

2011 99,1 15,0 1332,6 46,1 13,9 3,5 4,7 23,1

2012 221,3 13,5 127,8 7,1 10,4 8,2 2,3 7,0

капітальні інвестиції у придбання програмного забезпечення

2010 111,5 8,6 71,2 14,0 13,6 13,1 2,3 6,0

2011 148,5 11,4 96,8 22,0 31,9 19,1 3,4 7,7

2012 196,9 13,8 82,1 17,9 14,5 8,7 2,1 2,7
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мають суб’єкти господарювання мікропідприємни-
цтва (-0,7% у 2012 р.)

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. У вели-
кому та середньому торговельному підприємництві 
переважно функціонують підприємства, у той час 
як у малому та мікропідприємництві переважають 
фізичні особи-підприємці. Найбільша кількість за-
йнятих працівників спостерігається на середніх та 
малих підприємствах у галузі торгівлі. Найбільша 
частка реалізованих товарів та послуг у оптовій та 
роздрібній торгівлі припадає на середні підприєм-
ства. Середній рівень рентабельності операційної ді-
яльності великих, середніх та малих підприємств в 
оптовій та роздрібній торгівлі становить 11,5%.

З огляду на ситуацію, що склалася, необхідним є 
розробка та впровадження заходів з метою активізації 
підприємницького потенціалу. На думку українського 
науковця М. Забедюка, вдосконалення функціонуван-
ня і взаємодії великого, середнього і малого торговель-
ного підприємництва можливе за умови спрямування 
зусиль влади, бізнесу та громади у таких напрямах:

• підвищення ступеня насиченості території під-
приємницькими структурами;

• розвиток інфраструктури підприємництва;
• розвиток підприємницьких структур з перероб-

ки с/г сировиниу кінцеву продукцію споживання;
• розвиток підприємництва у віддалених райо-

нах, селах;
• підвищення інноваційності малих та середніх 

підприємств [7, с. 187].
На думку Н. Голошубової, «потрібна структурна 

переорієнтація торгівлі України на досягнення опти-
мального співвідношення між суб’єктами господа-
рювання (підприємствами-юридичними особами та 
фізичними особами-підприємцями), великим, серед-

нім і малим підприємництвом, видами торговельних 
об’єктів (магазинами, дрібнороздрібними торговель-
ними об’єктами, у тому числі пересувними місцями 
продажу товарів, ринками), складськими об’єктами, 
посередниками оптової ланки та їх типами за розмі-
рами та спеціалізацією» [3, с. 25].
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Постановка проблеми. Підвищення ефективності 

стимулювання екологічної відповідальності суб’єктів 
підприємницької діяльності, інституційне забезпе-
чення державного управління у сфері охорони до-
вкілля є нагальною потребою. Відомо, що створен-
ня оптимальної бази державного регулювання не дає 
гарантій дотримання його вимог природокористува-
чами. Головне і найскладніше завдання – змусити 
працювати законодавчо закріплені механізми, сфор-
мувавши для цього інституційний, організаційно-фі-
нансовий, економічний та інші засоби впроваджен-
ня. Саме цей елемент завжди був слабким місцем 
еколого-економіко-правової системи України і до 
сьогодні потребує ґрунтовного перетворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Погір-
шення екологічної ситуації призвело до того, що, 
починаючи, з кінця XX ст. питання взаємодії еко-
номіки та екології, передусім обліку екологічного 
чинника при здійсненні виробничо-господарської 
діяльності, стали об’єктом дослідження вітчизня-
них і зарубіжних фахівців, в тому числі Р. Коуза, 
М. Медоуза, С.Н. Бобильова, В.І. Данилова-Дані-
льяна, Є.В. Мішон, О.Е. Медведєвої, А.Ш. Ходжа-
єва та ін. Дослідження галузевих принципів пра-
ва і законодавства, зокрема, екологічного права і 
законодавства здійснено в працях В.Б. Авер’янова, 
В.І. Андрейцева, С.О. Боголюбова, М.М. Брінчу-
ка, А.П. Гетьмана, О.Л. Дубовик, Б.В. Єрофєєва, 
М.І. Козиря, О.С. Колбасова, В.М. Комарницького, 
В.В. Костицького, М.В. Краснової, Н.Р. Малише-
вої, В.В. Петрова, В.К. Попова, Ю.С. Шемшученка, 
О.С. Шестерюка, М.В. Шульги. Питаннями держав-
ного управляння в сфері екології присвячені пра-
ці таких вчених, як О.С. Заржицький, Р.П. Іванух, 
Б.К. Данілішин, Р. Кромер. Проте мало дослідже-
ними залишаються механізми удосконалення дер-
жавного регулювання в цій сфері, а також безпо-
середнє стимулювання екологічної відповідальності 
підприємств.

Невирішені раніше питання. Відповідний законо-
давчо закріплений економічний механізм екологічно-
го регулювання діяльності суб’єктів підприємниць-
кої діяльності виявив свою неефективність. Принцип 
цільового використання коштів, що надходять від 
екологічних податків та платежів, не дотримуєть-
ся. Акумульовані кошти мають складну структуру 
розподілу між місцевими і державним бюджетами, а 
також між фондами охорони навколишнього природ-
ного середовища. Складною є система фінансування 
природоохоронних заходів як з спеціальних фондів, 
так і, особливо, із загального фонду держбюджету.

Постановка завдання. Незважаючи на те, що 
екологічні важелі починають поступово впроваджу-
ватись в різні сектори економіки України, ще й сьо-
годні господарське, адміністративне, фінансове та 
інші галузі законодавства не повною мірою ув’язані 
з екологічним, а головне – не завжди в них міс-
тяться механізми, які забезпечують впровадження 
екологічних чинників. Таким чином, метою дослі-
дження, викладеного в даній статті, є аналіз наяв-
них сьогодні механізмів державного регулювання 
екологічної відповідальності підприємств, зв’язок із 
сучасною міжнародною практикою та пошук шля-
хів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згід-
но із сучасним закордонним підходом до розуміння 
екологічної відповідальності остання трактується 
як ініціатива, що виходить далеко за рамки діючих 
нормативно-правових актів та розпорядчих докумен-
тів органів влади у відповідній галузі. Так, створен-

ня зелених офісів, енергозбереження, використання 
альтернативних видів палива, екологічне звітуван-
ня перед громадою є не тільки і не стільки вимогою 
держави, а власним почином іноземних підприємств. 
Наприклад, широко використовується диференційо-
ване оподатковування в залежності від «екологічної 
сприятливості» продукції. При цьому концепція ре-
гулюючого оподатковування повинна враховувати 
інтереси місцевих виробників, тобто розроблятися 
з таким розрахунком, щоб окремі підприємства або 
навіть у цілому господарство якоїсь країни не ви-
явилися протягом тривалого періоду в невигідному 
положенні в порівнянні з конкурентами. 

На жаль, українські реалії потребують більш 
жорсткого державного регулювання в галузі еколо-
гічної відповідальності підприємств. Це пояснюєть-
ся, в першу чергу, низьким рівнем мотивації бізне-
су, адже законодавством не регламентується надання 
пільг та преференцій так званому «зеленому» вироб-
ництву. Податкові важелі включають до кола своїх 
інструментів лише різного роду збори та штрафи. Та-
ким чином, перевага надається методу «кнута», тоб-
то покарання за порушення норм і вимог, в той час 
як позитивному стимулюванню увага не приділяєть-
ся взагалі.

Одночасно слід відмітити низький рівень свідо-
мості бізнесу в галузі корпоративної соціальної від-
повідальності (КСВ) загалом, і, зокрема, в сфері еко-
логічної відповідальності. Так, в Дніпропетровській 
області, лише 26,9%, підприємств погоджуються з 
тим, що бізнес повинен брати участь в рішенні со-
ціальних та екологічних проблем суспільства, при 
чому абсолютно впевнені в цьому лише 7,7%, в той 
час як 21,6% повністю проти такого твердження. 

Переконання в тому, що держава повинна сама 
вирішувати соціальні проблеми, однаково характер-
но як для крупних підприємств, так і для дрібних. 
Слід відмітити, що частка підприємств, які вважа-
ють, що бізнес повинен брати участь у рішенні соці-
альних і екологічних проблем суспільства, набагато 
вища серед компаній державної форми власності, по-
рівняно з приватними підприємствами [1, с. 10-11]. 

Незважаючи на досить складну екологічну ситу-
ацію в Україні і Дніпропетровській області зокрема, 
сьогодні основоположним в цій сфері стає превентив-
ний підхід до природокористування. Превентивний 
захист навколишнього середовища носить виперед-
жальний характер і спрямований на пом’якшення 
негативного впливу суб’єктів господарювання на на-
вколишнє середовище. Функціонування механізму 
превентивного захисту довкілля характеризує дина-
мічна модель, яка ґрунтується на програмах розви-
тку галузей економіки регіону, екологічних інвести-
ціях в об’єкти природоохоронного значення, а також 
екологічному бізнесі, розвиток якого здійснюється 
за підтримкою місцевих органів влади. Найбільш ва-
гомими елементами цієї моделі можуть бути відпо-
відна законодавча база, фінансові інвестиції, органи 
управління і місцевого самоврядування, які реалізу-
ють природоохоронні програми [2, с. 935]. 

Для створення та подальшого успішного функ-
ціонування механізму екологічної відповідальності 
підприємств доцільно більш детально проаналізува-
ти наявну законодавчу базу в галузі природокористу-
вання. Так, основними міжнародними законодавчи-
ми актами в цій сфері є: Декларація Ріо-де-Жанейро 
щодо навколишнього середовища та розвитку ООН 
від 14.06.1992, Цілі розвитку тисячоліття, Глобаль-
ний договір ООН, Серія стандартів ISO 14000, поста-
нова ЄС про екоменеджмент й аудит.
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У міру розвитку екологічної політики розширив-
ся перелік наявних засобів охорони довкілля. Пара-
лельно з прийняттям рамкового законодавства для 
забезпечення високого рівня охорони довкілля, в Єв-
ропі було впроваджено цілу низку правових інстру-
ментів охорони довкілля:

– LIFE – фінансовий інструмент екологічного 
захисту. LIFE спрямований на сприяння розвитку, 
впровадженню та оновленню екологічної політики та 
законодавства Співтовариства;

– угоди про охорону довкілля: покращення еко-
логічних аспектів діяльності підприємств та впро-
вадження методів сталого виробництва шляхом за-
охочення добровільних заходів та угод щодо охорони 
довкілля згідно з Програмою 6AEP;

– екологічні мита та податки: сприяння застосу-
ванню державами-членами фіскальних інструментів 
підвищення ефективності екологічної політики та за-
безпечення використання екологічних мит та подат-
ків у відповідності до законодавства Співтовариства;

– програма підтримки НУО, що діють у галузі охо-
рони довкілля;

– Integrated product policy (Інтегрована виробни-
ча політика): Комісія представляє стратегію укрі-
плення та зміни спрямування екологічної політики, 
пов’язаної з виробництвом, з метою сприяння розви-
тку ринку екологічно безпечної продукції, і зрештою, 
стимулювання громадського обговорення відповідних 
питань;

– Європейське Агентство з питань довкілля: забез-
печення осіб, відповідальних за прийняття політич-
них рішень, а також громадськості надійною та досто-
вірною інформацією про стан довкілля;

– еко-маркування продукції: еко-маркування має 
на меті рекламування продукції зі зменшеним не-
гативним впливом на довкілля (порівняно з іншими 
продуктами тієї самої групи);

– система екологічного менеджменту та екологіч-
ного аудиту Співтовариства (EMAS): Система екологіч-
ного менеджменту та екологічного аудиту Співтовари-
ства (EMAS) спрямована на забезпечення постійного 
вдосконалення ефективності екологічної діяльності 
європейських організацій (через СЕМ), а також забез-
печення громадськості та зацікавлених сторін відпо-
відною інформацією;

– оцінка впливу на навколишнє середовище 
(ОВНС) певних державних та приватних проектів;

– оцінка екологічних наслідків впровадження пла-
нів та програм: проводиться з метою сприяння вклю-
ченню екологічних аспектів на етапах розробки та 
ухвалення планів та програм;

– екологічні перевірки – мінімальні критерії: за-
безпечення більшої відповідності, а також більшої 
одностайності у застосуванні та впровадженні законо-
давства Співтовариства щодо охорони довкілля шля-
хом надання мінімальних критеріїв організації, про-
ведення, пост-контролю та опублікування результатів 
екологічних перевірок в усіх державах-членах;

– Європейський реєстр викидів та перенесення  
забруднюючих речовин (PRTR): покращення громад-
ського доступу до інформації про стан довкілля, й у 
такий спосіб, сприяння запобіганню та зменшенню за-
бруднення у довгостроковій перспективі.

Починаючи з 1991 р., система державного управ-
ління охороною довкілля в Україні чотири рази під-
лягала реформуванню. Зміни стосувались як назви 
центральних органів виконавчої влади спеціальної 
компетенції, на які в різні періоди покладалось здій-
снення управлінських функцій у відповідній сфері, 
так і їх структури та функцій. Багато разів пере-

розподілялись повноваження між різними ланками 
державного управління. Змінювалось кадрове, мате-
ріально-технічне, фінансове та інше забезпечення від-
повідної управлінської діяльності.

Законодавство України про охорону навколишньо-
го середовища сьогодні включає: Конституцію Украї-
ни, відповідні галузеві кодекси (Водний, Земельний, 
Повітряний, Лісовий, Кодекс про надра), близько 
40 законів, серед яких «Про охорону навколишньо-
го середовища», «Про екологічну експертизу», «Про 
екологічний аудит», «Про природно-заповідний фонд 
країни», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 
тваринний світ», «Про енергозбереження», «Про ви-
користання ядерної енергії та радіаційну безпеку», 
«Про поводження з радіоактивними відходами», «Про 
правовий режим території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
«Про статус та соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та 
ін. [3, с. 212-213].

Стосовно юридичної відповідальності в Украї-
ні, за екологічні правопорушення в застосовуються 
4 види юридичної відповідальності: дисциплінарна, 
адміністративна, кримінальна, майнова (відшкоду-
вання шкоди, спричиненої правопорушенням – англ. 
«liability»). Особливістю правової системи України є 
те, що всі норми про юридичну відповідальність згру-
повані в спеціальних кодифікаційних актах: про ад-
міністративну відповідальність – в Кодексі України 
про адміністративні правопорушення, про криміналь-
ну – в Кримінальному кодексі України, про дисци-
плінарну – в Кодексі України про працю. Основи за-
стосування майнової відповідальності – в Цивільному 
кодексі України.

Сьогодні залишається невирішеним питання щодо 
прийняття Екологічного кодексу України (ЕКУ). 
У переважній більшості науковці схильні до прийнят-
тя ЕКУ, але конкретні сфери регулювання залиша-
ються дискусійними. Проблемним залишається пи-
тання щодо об’єму кодифікації. Ці питання повинні 
пройти ґрунтовне наукове обговорення [4].

Що стосується екологічного податку, то його за-
провадження у 2011 році не принесло суттєвих змін 
в механізм реалізації принципу «забруднювач пла-
тить». Таке становище пов’язане з кількома причи-
нами. Не всі нормативи відрахувань законодавством 
чітко визначені. Механізм розрахунків податків за 
забруднення навколишнього середовища залишаєть-
ся складним. Недостатньо ефективна система контр-
олю достовірності звітних даних природокористува-
чів. Останні не зацікавлені ні у відрахуванні коштів 
у екологічні фонди, ні в реалізації природоохоронних 
заходів, оскільки економічний механізм природоко-
ристування має переважно фіскальну спрямованість. 
А елементи цього механізму, які передбачають пільги 
щодо кредитування (надання безпроцентних чи піль-
гових кредитів) і оподаткування (зниження податків 
чи звільнення від них), не знайшли поки що послі-
довного правового розвитку. Система потребує кори-
гування, зокрема, спрощення для більш ефективно-
го застосування суб’єктами господарської діяльності, 
зниження витрат на забезпечення її функціонування 
[5]. Наприклад, фіскально нейтральна податкова ре-
форма, що частково переносить базу оподаткування 
з праці (фонду заробітної плати) на споживання при-
родних ресурсів та шкідливі викиди і відходи, має 
стати ключовим моментом структурної перебудови і 
вже почалася в індустріально розвинених країнах ЄС, 
передусім в Німеччині, Данії, Швеції та Нідерландах 
[6, c. 301].



97ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-

ном, варто підкреслити, що важливою тенденцією 
останнього десятиріччя в Україні стало впроваджен-
ня екологічних чинників у регулювання різних ви-
дів, секторів господарської, управлінської та іншої ді-
яльності. В законодавстві цей процес позначився як 
екологізація інших галузей законодавства, зокрема 
господарського, адміністративного, фінансового та ін-
шого. У цьому контексті найбільш показовими є За-
кони України «Про мисливське господарство та по-
лювання» (2000 р.), «Про туризм» (1995 р. в редакції 
2003 р.), ряд законів, що регулюють містобудівну та 
проектно-будівельну діяльність, а саме: «Про основи 
містобудування» (1992 р.), «Про планування і забудо-
ву територій (2000 р.), «Про Генеральну схему плану-
вання територій України» (2002 р.). 

Суттєвою в плані адаптації до міжнародних стан-
дартів навколишнього середовища є реалізація інно-
ваційної еколого-економічної політики, зокрема та-
ких її складових, як «торгівля квотами на викиди» і 
«еко-трудова податкова реформа» – економіко-право-
вих інститутів, спрямованих одночасно на створення 
робочих місць та збереження довкілля [7]. 

Механізми екологічного регулювання мають бути 
гнучкими, тобто давати можливість диференційовано 
підходити до об’єкта регулювання й різних екологіч-
них ситуацій, а також до визначення міри жорсткості 

регулювання. Ці механізми не виключають, а навпа-
ки, передбачають надання державної допомоги під-
приємствам, зокрема на технічне переозброєння. Це 
дає задовільні результати щодо головного критерію 
економічної ефективності регулювання – величини 
питомих витрат для скорочення викидів.
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Стаття присвячена визначенню інтегрального показника, який може позиціонуватися на матриці конкуруючих підприємств 
гірничорудного комплексу. Для проведення ефективного моніторингу необхідно оптимізувати поле спостереження. Використання 
інтегрованих показників дозволить визначити економічний стан підприємства, його конкурентний статус, що забезпечить вико-
ристання дієвих управлінських рішень.
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СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Статья посвящена определению интегрального показателя, который может позиционироваться на матрице конкуриру-
ющих предприятий горнорудного комплекса. Для проведения эффективного мониторинга необходимо оптимизировать поле 
наблюдения. Использование интегрированных показателей позволит определить экономическое состояние предприятия, его 
конкурентный статус, что обеспечит использование действенных управленческих решений.
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Beridze T.M. FORMATION OF MONITORING OF ECONOMIC STATUS COMPANIES AS A COMPONENT OF STRATEGIC 
MANAGEMENT 

Article is devoted to the definition of the integral index, which can be positioned on a matrix of competing companies mining complex. 
For effective monitoring is necessary to optimize the field of view. The use of integrated indicators will determine the economic condition 
of the company, its competitive status that will ensure the effective management decisions
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Постановка проблеми. Перехід українських гір-
ничорудних підприємств до стратегічних інстру-
ментів планування і контролю передбачає удоско-
налення інформаційно-аналітичного забезпечення 
управлінського процесу. Управління як домінуюча 

стратегія розвитку українського промислового бізне-
су на теперішній час поступово відходить на другий 
план, і все більше підприємств розглядає стійкий 
розвиток в якості стратегічної мети конкурентної по-
ведінки. Існуючі методи фінансового, управлінсько-
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го та техніко-економічного аналізу і контролю не за-
вжди адекватно вбудовані в механізм стратегічного 
управління, а саме планування та контролю, що іс-
тотно звужує сферу їх застосування, а також не дає 
можливості максимально оперативного реагування 
на зміни факторів внутрішнього та зовнішнього се-
редовища бізнесу. 

Інформаційна база для прийняття управлінських 
рішень, заснована на безперервному формальному 
спостереженні (моніторингу) конкурентного розви-
тку бізнесу. Таким чином, моніторинг не слід роз-
глядати як більш вузьке чи широке поняття ніж 
аналіз і контроль. Це безперервне спостереження за 
результатами і бізнес-процесами, націлене на вирі-
шення конкретних задач, що стоять перед бізнесом, 
тобто на ефективні управлінські рішення. Ефектив-
ність використання ресурсів бізнесу є основою для 
системи стратегічного управління та зростання кон-
курентних переваг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Остан-
німи часом найбільше поширення отримало думку, 
що для нейтралізації негативної реакції співробіт-
ників і ефективної реалізації стратегії потрібне за-
лучення усього персоналу до розробки стратегічних 
рішень [1; 2].

Таким чином, у рамках теорії стратегічного 
управління простежуються певні аспекти, що пояс-
нюють підприємницький успіх організації в довго-
строковому періоді. Тобто досягнення стійких кон-
курентних переваг можна пояснити, розглядаючи 
процесуальний, структурний, змістовний і людський 
аспекти стратегічного управління [3].

Існує безліч моделей процесу стратегічного управ-
ління, що розрізняються один від одного кількістю і, 
відповідно, змістом послідовних кроків [8, с. 26, 49]. 
Проте усі моделі мають єдиний логічний ланцюг, і 
відмінності не є принциповими. Без регулярного та 
достовірного моніторингу ефективне управління під-
приємством ускладнене, адже процес управління бу-
дується на основі інформації про об’єкт управління, 
а також інформації про зовнішнє середовище, яка 
збирається і акумулюється з допомогою системи 
моніторингу. Ця інформація підлягає комплексній 
оцінці і прогнозуванню. Необхідність реалізації цієї 
вимоги диктується орієнтацією моніторингу на ана-
ліз, порівняння результатів управління. Стандарт-
ність інформаційного набору забезпечує також зруч-
ність його пошуку і фіксації. Це придає моніторингу 
властивість інформаційного процесу [4]. Таким чи-
ном, дана ситуація створила необхідність розробки 
концепції багаторівневої системи моніторингу еконо-
мічного стану промислового підприємства. [4, с. 29].

Постановка проблеми. Особливе місце в системі 
стратегічного аналізу займає блок аналітичних ро-
біт, пов’язаних з дослідженням економічного стану 
підприємства. Метою дослідження є визначення ін-
тегрального показника, який може позиціонуватися 
на матриці конкуруючих підприємств гірничорудно-
го комплексу. Таким чином, методика моніторингу 
розширюється розробкою методики позиціонування. 

Існуючі системи моніторингу в своїй основі мають 
в більшій мірі фінансові показники, що робить їх 
орієнтованими на ретроспективу і дозволяє прогнозу-
вати основні параметри економічного стану. Така си-
туація обумовлює необхідність використання більш 
комплексних систем спостереження, які дозволяють 
здійснювати всебічний аналіз даних і синтез управ-
лінських рішень.

Матеріали і результати дослідження. Подача і об-
робка інформації про хід керованого процесу і під 

час комплексного моніторингу – важлива частина 
управління. Якщо в систему управління поступати-
ме недостатня кількість інформації, то якісне управ-
ління системою здійснити не вдасться. Тому при ор-
ганізації системи управління велику частину грає 
визначення необхідного мінімуму інформації

Моніторинг економічного стану підприємства 
включає два великі блоки: перший – це розробка 
і впровадження системи моніторингу другий – по-
дальше її коректування з урахуванням економічних 
і маркетингових реалій. 

Спочатку проводиться моніторинг, по-перше, по 
обмеженому кругу показників, по-друге, моніторинг 
проводиться порівняно з одним конкурентом-ліде-
ром або першим послідовником. Далі круг показни-
ків моніторингу розширюється залежно від доступ-
ності джерел інформації. При цьому самі показники, 
періодичність спостереження за ними і методики їх 
розрахунку можуть переглядатися. Для порівняння 
можуть розглядатися вже декілька підприємств. 

Для забезпечення і утримання лідерських пози-
цій на високо конкурентному ринку необхідно упро-
ваджувати і використовувати ефективний механізм 
моніторингу конкурентного поля в оперативній ді-
яльності господарюючого суб’єкта, який дозволить 
мати інформацію про діяльність конкурентів і по-
зицію підприємства в конкурентному ряду. В осно-
ву критерію ефективності можна покласти декілька 
складових. 

Кінцевою метою моніторингу є управління зміна-
ми та відхиленнями, шляхом своєчасного інформу-
вання про можливість настання несприятливих змін, 
що відводять убік від досягнення заданої мети роз-
витку. 

Об’єкт моніторингу можна представити у вигля-
ді системи взаємозв’язаних чинників і інструмента-
рію, за рахунок якого і досягається певний конку-
рентний статус господарюючого суб’єкта гірничого 
комплексу. Таким чином, ми приходимо до форму-
вання масиву даних і явищ, які мають бути піддані 
спостереженню з певною мірою періодичністю для 
забезпечення можливості оперативного втручання в 
процес. 

Моніторинг підприємства є дієвим інструментом 
внутрішньо фірмового менеджменту і дозволяє зна-
чною мірою поліпшити роботу підприємства. Струк-
тура стратегічного аналізу внутрішнього середовища 
організації може включати: – окремі бізнеси орга-
нізації; – функціональні підсистеми організації; – 
основні структурні підрозділи організації; – усі біз-
нес-процеси організації.

Згідно методики [6], конкурентний статус i-го 
підприємства позначається набором ряду показни-
ків, що характеризують ту чи іншу компоненту. Та-
ким чином формується наступний набір:
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,     (1)
де xin – значення j-го показника для і-ї компонен-
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 – кількість підприємств, 
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 – кількість 
показників. 

Вихідні дані формуються у вигляді матриці 
X=(xij). Оскільки показники, що розглядаються, 
можуть мати різну розмірність, необхідно здійснити 
стандартизацію вихідних даних. Для стандартизації 
використовують формулу:
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о – середнє значення для j-го показника кон-
курентного статусу підприємства;
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– середньоквадратичне відхилен-
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ня j-го показника конкурентного статусу підприєм-
ства. 

Наступним проводиться конструювання еталона 
статусу P

0
. Для одержання еталона всі ознаки поді-

ляються на стимулятори і дестимулятори. Показни-
ки, що здійснюють позитивний стимулюючий вплив 
на конкурентний статус підприємства, є стимуля-
торами, а ознаки з протилежними властивостями – 
дестимуляторами. Еталоном буде точка багатомірно-
го простору, що утворена за таким правилом: серед 
показників-стимуляторів I

1
 відбираються дані з мак-

симальними значеннями, серед дестимуляторів I
2
 – з 

мінімальними:
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.
Наступним здійснюється оцінка у вигляді уза-

гальнюючого показника, що являє собою синтетичну 
величину, або рівнодіючу всіх ознак. Це дозволяє з 
її допомогою лінійно упорядкувати елементи, що бе-
руть участь в аналізі. 

Кількісна оцінка рівня конкурентного статусу 
(рівня якості) визначається як евклідова відстань до 
точки-еталону:
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.     (4)

Далі визначається середня величина відстані між 
точками 
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 та середньоквадратичне відхи-

лення 
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. Величина C
0
 знаходиться 

за такою формулою:
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.     (5)

І нарешті, знаходимо інтегральний показник 
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. Цей показник для кожного підприємства 

і є кількісною оцінкою рівня економічного статусу 
за даним набором компонентів. Далі отримані дані 
ранжують та інтерпретують. 

Особливістю підприємств залізорудної промис-
ловості є однорідність продукції, що виробляється 
ними. Характер предмета труда і однорідність про-
дукції, що виробляється визначають структуру ви-
робництва, величину поточних витрат і економічні 
зв’язки між окремими підрозділами підприємства. 

Іншою важливою особливістю виробничого про-
цесу в гірничій промисловості є рухливість робочого 
місця в кар’єрах [4]. У гірничодобувній галузі пере-
важають один (видобуток) або два (видобутку і зба-
гачення) виробничі цикли, що потрібно приймати до 
уваги при розрахунках.

Гірничодобувна промисловість є найбільш капіта-
ломісткою галуззю. Тут на 1 грн основних виробни-
чих фондів проводиться приблизно в 2-3 рази менше 
продукції, ніж в переробній промисловості. 

При розрахунках за початкову вибірку даних 
був узятий масив коефіцієнтів конкурентної пози-
ції Криворізьких гірничорудних підприємств. Після 
стандартизації вхідних даних проводилося констру-
ювання еталона конкурентного статусу P

0
. Для цього 

всі ознаки, тобто показники масиву, повинні поді-
литися на стимулятори, що мають позитивний вплив 
на досліджуваний об’єкт, і дестимулятори, що, на-
впаки, негативно на нього впливають. 

Оскільки на цьому етапі розглядаються показни-
ки, що зображують ринкову частку підприємства, рі-
вень його конкурентоспроможності на ринку та від-
носну частку ринку підприємства до лідера галузі, 
то з упевненістю можна стверджувати, що ці ознаки 
є стимуляторами розвитку. Тому множина еталону 
конкурентного статусу 

),,...,,( 21 inijiii xxxxX =

mi ,1=

nj ,1=

j

jij
ij S

xx
Z

−
=

jx

∑ −= 2)(1
jijj xx

m
S

),...,,...,( 00010 nk zzzP =

ikk zz max0 =

1Ik ∈

ikk zz min0 =

2Ik ∈

∑
=

−=
n

k
okik zzC

1

2
1

2
0 ])([

∑
=

=
m

i
iC

m
C

1
00

1

2
1

2
000 ])(1[ ∑ −= СС

m
S i

000 2 SCC ⋅+=

0

01
C
C

d i−=

),...,,...,( 00010 nk zzzP =

ikk zz max0 =

1Ik ∈

1)1;1;0,93;;0,864;1(1 =Р
0,894);0,819;0,687;0,937;0,862;0,864(2 =Р

0,894)0,819;0,687;0,937;0,862;0,864;(3 =Р

0,894)0,949;0,818;1;0,862;1;(4 =Р

0,894)0,819;0,687;0,937;0,862;0,864;(5 =Р

0,894)0,819;0,687;0,937;0,862;0,864;(6 =Р

0,894)0,819;0,687;0,937;0,862;0,864;(7 =Р

=10C 2,26; =20C 3,17; =30C 2,8; =40C 1,80; =50C 3,50; =60C 3,99; =70C 3,58

, має на-

ступний вигляд: 
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, оскільки 
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. Резуль-
тати розрахунків представлені на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка оцінок конкурентної позиції 
гірничо-збагачувальних підприємств України

Множини еталону конкурентного статусу для 
кожного підприємства.
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Таким чином, середня величина відстані між точ-

ками 023,30 =C  та середньоквадратичне відхилення 
S

0
=0,718. За формулою (5) C

0
=4,459. 

Останнім кроком є розрахунок інтегрального по-
казника d для кожного із зазначених підприємств. 
Цей показник являє кількісну оцінку рівня еконо-
мічного стану за даним набором компонентів. Отри-
мані дані наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Інтегральний показник економічного стану 

гірничо-збагачувальних підприємств України 

Найменування підприємства
Інтегральний 

показник оцінки 
економічного стану

ПАТ «Інгулецький 
гірничо-збагачувальний комбінат» 0,4942

ПАТ «Центральний 
гірничо-збагачувальний комбінат» 0,2893

ВАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат» 0,3558

ВАТ «Пiвнiчний 
гірничо-збагачувальний комбінат» 0,5970

ПАТ «Криворізький залізорудний 
комбінат» 0,2159

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 0,1049

ВАТ «Полтавський 
гірничо-збагачувальний комбінат» 0,1970
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Згідно з отриманими даними, найкращий конку-
рентний статус має ВАТ «Пiвнiчний гірничо-збага-
чувальний комбінат», а найгірший – ПАТ «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА». 

Висновки. Отже, отримані показники дозволяють 
визначити наступне: Пiвнiчний гірничо-збагачуваль-
ний комбінат наразі має значний резерв і потенціал 
зростання; звідси – підприємство розвивається до-
статньо швидкими темпами, і, як наслідок, зростає 
прибуток. Показник прибутку зростає, уповільнюєть-
ся лише темп його росту. Уповільнення зумовлюєть-
ся лише обмеженням матеріальних ресурсів, оскіль-
ки значне зростання обсягів виробництва призводить 
до постійного зростання потреби в обігових коштах, 
неможливість різкого зростання яких вступає у про-
тиріччя з необхідністю завантаження виробничих по-
тужностей. Можна зробити висновок, що без вливань 
інвестицій можливості підприємства можуть підійти 
до своєї межі, темпи розвитку та збільшення обсягу 
виробництва уповільняться, темпи зростання прибут-
ку знизяться Очевидно, стратегічними цілями на цьо-
му етапі є підтримання рівноваги за рахунок більш 
жорсткого контролю над витратами. Цільовим орієн-
тиром є рентабельність капіталу, зокрема власного.

Для Інгулецького гірничо-збагачувального комбі-
нату основним напрямком діяльності є переважний 
контроль за виробництвом та продажами, модерні-
зація виробництва, контроль за якістю продукції. 
Зокрема, повинно відбуватися впровадження нових 
форм управління, удосконалення методів управлін-
ня. Метою функціонування є утримання балансу між 
економічним прибутком та грошовим потоком, зна-
чна увага приділяється бюджетуванню. 

Південний гірничо-збагачувальний комбінат ха-
рактеризується стабільністю доходів, припиненням 
розширення виробництва, максимумом обсяігв ви-
робництва та реалізації, доходів підприємства. За-
дачею менеджменту на цьому етапі є максимальне 
продовження стадії стійкості. 

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат 
ввійшов у фазу стагнації. До цієї фази характерні 
відносна стабільність кількісних та якісних показни-
ків функціонування. Як правило, підприємство здат-
не зберегти досягнутий стан рівноваги. 

Таким чином, для забезпечення і утримання лі-
дерських позицій на високо конкурентному ринку 
необхідно впроваджувати і використовувати ефек-
тивний механізм моніторингу конкурентного поля 
в оперативній діяльності господарюючого суб’єкта, 
який дозволить мати інформацію про діяльність кон-
курентів і позицію підприємства в конкурентному 
ряду. В основу критерію ефективності можна поклас-
ти певну кількість складових. 

Занадто велика кількість спостережень обернеть-
ся для підприємства необґрунтованими витратами, 
оскільки дані для ухвалення управлінського рішен-
ня за результатами моніторингу будуть надлишко-
вими. Недостатня область спостережень призведе 
до інформаційного дефіциту і неповного обліку всіх 
чинників в ході генерації управлінських рішень. 
Отже, для проведення ефективного моніторингу не-
обхідно оптимізувати поле спостереження. Викорис-
тання інтегрованих показників дозволить визначити 
економічний стан підприємства, його конкурентний 
статус, що забезпечить використання дієвих управ-
лінських рішень.
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Постановка проблеми. В умовах високої конку-
ренції відповідність внутрішнього середовища під-
приємства вимогам ринку є найважливішим чин-
ником їх успішної діяльності. Головною рушійною 
силою економічного зростання є інновації для до-
сягнення підприємством конкурентних переваг. 
Загальний рівень інноваційної активності україн-
ських підприємств залишається невисоким. Фахівці 
відзначають, що кількість українських інновацій-
но-активних підприємств протягом останніх деся-
ти років залишається незмінним: 17-18%, що в два 
рази нижче, ніж у периферійних країнах Євросоюзу 
і в п’ять разів нижче передових країн. Необхідно 
також зауважити, що низька конкурентоспромож-
ність вітчизняних підприємств вирішальним чи-
ном впливає на погіршення економічної безпеки 
України. Це обумовлено тим, що конкурентоспро-
можність як інтегральний показник економічного 
розвитку відображає вплив ряду факторів, які фор-
мують конкурентні переваги підприємства, галузі, 
країни в цілому [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання, пов’язані з інноваційною діяльністю та конку-
рентоспроможністю, широко розглядаються у вітчиз-
няній і зарубіжній літературі. Проблемі інноваційної 
діяльності підприємств присвячені роботи Й. Шум-
петер, Г. Менщ, А. Водачек, О. Водачкова, Б. Санто, 
Б. Твісс, М. Хучек, І. Ансофф та ін Істотний вне-
сок у дослідження проблем інноваційної діяльності, 
формування національної інноваційної системи вне-
сли наступні вітчизняні та російські вчені: А. Амо-
ша, Ю. Бажал, І. Топуха, Л. Яремко, А. Мельник, 
А. Чухно, С. Ільєнкова, П. Завлін, С. Глазьєв, В. Ме-
динський, В. Горфінкель та інші.

Постановка задачі. Оцінюючи внесок вищеназ-
ваних вчених і отримані ними результати, слід за-
значити, що рівень розробленості проблем активіза-
ції інноваційної діяльності у контексті підвищення 
конкурентоспроможності промислових підприємств 
та впливу на неї саме інновацій є недостатніми, тому 

вимагає більш детального вивчення даної теми, по-
шуків нових підходів, принципів і методів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Од-
ним з найважливіших напрямків діяльності що-
річного всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) є 
дослідження конкурентоспроможності як основної 
рушійної сили світового економічного розвитку, яке 
особливої актуальності набуло в цьому році, оскіль-
ки саме підвищення конкурентоспроможності – одна 
з ключових умов виходу країн з рецесії після фінан-
сово-економічної кризи. Україна з індексом глобаль-
ної конкурентоспроможності (GCI) – 4,1 трохи по-
ліпшила свої позиції в рейтингу ВЕФ, посівши серед 
139 країн 73 позицію, демонструючи значне відста-
вання від провідних країн світу і від середньосвітово-
го значення індексу GCI – 4,18 [2].

Індекс глобальної конкурентоспроможності на 
основі методології дослідження ВЕФ виводиться на 
базі 12 складових конкурентоспроможності еконо-
мічної системи. Ці складові групуються в 3 стадії 
розвитку економіки:

1) стадія факторної орієнтованості (4 складових: 
інституції, інфраструктура, макроекономічне серед-
овище, охорона здоров’я і початкова освіта);

2) стадія орієнтованості на ефективність (6 скла-
дових: вища освіта та професійна підготовка, ефек-
тивність ринку товарів і послуг, ефективність ринку 
праці, рівень розвитку фінансового ринку, техноло-
гічна готовність, розмір внутрішнього ринку);

3) стадія орієнтованості на інновації (2 складові: 
рівень розвитку бізнесу і інновації).

Як випливає з зазначеного угруповання, саме ін-
новації визначають вищий рівень економічного роз-
витку країни. Економіка України відповідає стадії 
орієнтованості на ефективність. Для порівняння, лі-
дери світової економіки належать до 3-го (інновацій-
ному) типу розвитку.

У таблиці 1 представлені значення Індексу гло-
бальної конкурентоспроможності (максимальна 
оцінка 7 балів) і його субіндексів з виділенням ін-
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новаційних факторів по Україні (всього досліджено 
139 країн) за 2011-2013 роки [3].

Оцінка динаміки факторів рейтингу України за 
показником GCI за останні роки демонструє явно не-
гативний результат: 2001 р. – 59-е місце, 2004 р. – 
68-е місце, 2008 р. – 72-е місце, 2009 р. – 82-е місце 
і 2010 р. – 89-е місце, в останні два роки видно по-
ліпшення показника: 2011 – 82-е місце, 2012 р. –  
73 місце. Найслабшим місцем конкурентоспромож-
ності української економіки лишаються макроеко-
номічна стабільність (112-е) і державні інститути 
(131-е); неефективними залишаються товарні ринки 
(129-е), що стримує конкуренцію і перешкоджає роз-
витку підприємництва. До сильних сторін України 
експерти ВЕФ відносять: великий обсяг внутрішньо-
го ринку (38-е); високий загальноосвітній рівень на-
селення (51-е); ефективний ринок праці (61-е).

У цілому непогані результати в галузі інновацій, 
що свідчить про наявність сприятливих передумов 
для інноваційного розвитку: висока здатність до ін-
новацій (42-е); наявність вчених і інженерів (51-е); 
кількість патентів за статистичними даними (71-е); 
якість послуг НДІ (72-е). Найгірший результат: роз-
робка та впровадження високотехнологічних товарів 
(112-е).

Інноваційна система характеризує негативну тен-
денцію в інноваційній сфері розвитку країни. Укра-
їна не поступається економічно розвиненим країнам 
за кількістю наукових публікацій і патентів, однак 
якісні показники (посилання за кордоном і цитова-
ність статей, визнання патентів світовим співтовари-
ством) дуже низька. 

Для розробки напрямків щодо підвищення кон-
курентоспроможності підприємств було проведено 
аналіз стану інноваційної сфери вітчизняних про-
мислових підприємств, на основі якого були вияв-
лені наступні тенденції. При збільшенні протягом 
2000-2012 рр. щорічного обсягу виконаних нау-
кових та науково-технічних робіт майже в 6 разів  
(з 1978,4 млн до 11252,7 млн грн), чисельність док-
торів наук (з 10339 чол. до 15592 чол.) та кандидатів 
наук (з 58741 чол. до 88057 чол.) в 1,5 рази; відбу-
лося зменшення питомої ваги у ВВП обсягу викона-
них наукових та науково-технічних робіт на 31,03%  
(з 1,16 до 0,80%), чисельності наукових працівників 
на 32,01% (з 120773 до 82032 чол.) [4].

Таким чином, слід зазначити, що основною про-
блемою, на вирішення якої має бути спрямовано 
розвиток НІС, є низький рівень конкурентоспро-
можності національної економіки, що створює пря-
му загрозу економічній безпеці України. Також 
негативні тенденції виявлені і при проведенні мі-
кроекономічного аналізу НІС, зокрема підсистеми 
виробництва товарів і послуг, наслідком яких є зни-
ження кількості інноваційно-активних підприємств 
та кількості освоєних ними інноваційних видів про-
дукції. Саме інноваційна діяльність є визначальним 
чинником у конкурентній боротьбі, що забезпечує 
умови для стабільного довгострокового розвитку. 

Зацікавленість підприємств у досягненні високих 
результатів своєї діяльності викликає необхідність 
підвищення їх конкурентоспроможності, яка є най-
важливішим чинником забезпечення їх ефективнос-
ті. Поняття конкурентоспроможності підприємства 
складне і трактується дуже неоднозначно. На основі 
вищевикладеного було уточнено поняття конкурен-
тоспроможності підприємства як його здатності не 
тільки виробляти високоякісну продукцію, що відпо-
відає вимогам ринку в певний період часу, а й забез-
печити їй комерційний успіх на основі внутрішніх 
і зовнішніх конкурентних переваг підприємства, що 
формуються за рахунок активізації його інновацій-
ної діяльності, ефективного використання інновацій-
ного, кадрового та виробничого потенціалу. У першу 
чергу, конкурентоспроможність базується на пріори-
тетному розвитку інтелектуальних та інноваційних 
ресурсів підприємства [5, с. 79]. 

Для підвищення ефективності інноваційної діяль-
ності підприємства управління її активізацією необ-
хідно здійснювати на базі сукупності науково обґрун-
тованих принципів. Для досягнення максимального 
ефекту активізації інноваційної діяльності необхідно 
постійно розвивати і вдосконалювати методологічну 
базу.

У загальному вигляді взаємозв’язок розвитку 
інноваційного потенціалу та рівня конкурентоспро-
можності підприємства можна відобразити наступ-
ною логічною ланцюжком: 

Рівень розвитку інноваційного потенціалу підприємства

Інноваційні можливості, передові підходи

Інноваційність продукції та прогресивність технології

Рівень конкурентних переваг

Конкурентні можливості і рівень їх реалізації

Рівень конкурентоспроможності підприємства.

Рис. 1. Взаємозв’язок розвитку  
інноваційного потенціалу та рівня 

конкурентоспроможності підприємства

Одним з найважливіших компонентів методоло-
гічних положень активізації інноваційної діяльності 
є принципи, під якими розуміються вихідні, осно-
воположні вимоги до процесу активізації інновацій-
ної діяльності. Їх виконання забезпечує ефективність 
цього процесу.

На основі проведеного огляду спеціальної літе-
ратури для забезпечення ефективного процесу акти-

Таблиця 1
Субіндекси Індексу глобальної конкурентоспроможності України за 2011–2013 рр.

Рік 
Індекс GCI Екстенсивні 

фактори
Інтенсивні 
фактори

Інноваційні фактори

У цілому КС ІПп

Рейтинг бали Рейтинг бали Рейтинг бали Рейтинг бали Рейтинг бали Рейтинг бали

2011-
2012 82 4,0 98 4,2 74 4,0 93 3,3 103 3,5 74 3,1

2012-
2013 73 4,1 79 4,4 65 4,1 79 3,4 91 3,7 71 3,2
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візації інноваційної діяльності підприємств був об-
ґрунтований ряд спеціальних принципів [6]:

1) державна підтримка інноваційної діяльності. 
Сприяти підтримці та захисті національного вироб-
ника, забезпечувати фінансування закордонного па-
тентування винаходів, корисних моделей, промисло-
вих зразків тощо;

2) визнання пріоритетності інноваційних факто-
рів для підвищення як конкурентоспроможності, так 
і ефективності діяльності підприємства в цілому; 

3) правова охорона інноваційних ідей; 
4) інформаційна взаємозв’язок. При здійсненні 

інноваційної діяльності створюються інтенсивні ін-
формаційні потоки, що задовольняють потреби окре-
мих управлінських служб. У систему управління 
підприємством необхідно закладати підхід, заснова-
ний на використанні інтегрованої інформаційної сис-
теми, що забезпечує єдину базу для всіх підрозділів 
даного підприємства;

Підвищення конкурентоспроможності 
на основі активізації інноваційної 

діяльності

Оцінка інноваційного потенціалу 
підприємства

Зовнішня середа 
підприємства

Внутрішня сере-
да підприємства

Вибір стратегії здійснення 
інноваційної діяльності підприємства 

Визначення шляхів активізації ІД 
підприємства щодо підвищення 

конкурентоспроможності

Розробка системи заходів та оцінка 
необхідних ресурсів щодо забезпечення 

активізації ІД і підвищення 
конкурентоспроможності підприємства

Реалізація заходів щодо активізації ІД 
і підвищення конкурентоспроможності 

підприємства 

Оцінка ефективності впроваджених 
заходів щодо активізації ІД для 

підвищення конкурентоспроможності
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5) активне і новаторське участь кожного співро-
бітника у підвищенні ефективності інноваційної ді-
яльності та конкурентоспроможності продукції.

Вирішення проблеми підвищення конкуренто-
спроможності не може бути досягнуто без високого 
рівня організації процесу активізації інноваційної 
діяльності промислових підприємств, що вимагає 
обґрунтування розвитку. У сукупності розгляну-
ті принципи підвищення ефективності інноваційної 
діяльності та рівня конкурентоспроможності під-
приємства припускають розробку алгоритму моделі 
системи управління з підвищення конкурентоспро-
можності та інноваційної активності підприємства. 

Під інноваційною моделлю підвищення конку-
рентоспроможності підприємства розуміється комп-
лекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на ство-
рення і розповсюдження нововведення (продукції або 
технології ) з метою підвищення рівня конкуренто-
спроможності підприємства. На рисунку 2 схематич-
но представлена модель розвитку, яка відображає 
взаємозалежність головної мети і приватних завдань, 
що потребують вирішення.

Висновки з проведеного дослідження. З метою ак-
тивізації інноваційної діяльності підприємств необ-
хідно постійно здійснювати відбір та моніторинг най-
більш значущих чинників і показників за її оцінкою; 
встановлювати взаємозалежності між цими фактора-
ми, ступенем інноваційної діяльності підприємств та 
рівнем конкурентоспроможності; на основі виявле-
них зв’язків і залежностей виробляти рекомендації 
щодо поліпшення ситуації.
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У статті досліджено засади формування та впровадження організаційної структури управління інтелектуальним потенціалом 
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В статье исследовано начало формирования и внедрения организационной структуры управления интеллектуальным по-
тенциалом предприятия. Очерчені факторы влияния на выбор данной оргструктуры. Систематизированы и углублены подходы 
к определению оптимального типа организационной структуры управления интеллектуальным потенциалом предприятий, 
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Boyko T.L. APPROACHES TO DRAWING AND IMPLEMENTING THE INTELLECTUAL POTENTIAL ORGANIZATIONAL 
STRUCTURE

The article is dedicated to basic principles of drawing and implementing the company’s intellectual potential organizational structure. 
Driving forces for how to choose such structures are described. Approaches to defining the best types of the company’s intellectual 
potential organizational structure are systemized and deepened, and the advantages and disadvantages of every approach are described. 
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Постановка проблеми. Динамічні зміни ринково-
го середовища та стрімкий науково-технічний про-
грес потребують від суб’єктів господарювання висо-
кого рівня адаптивності та постійного пошуку нових 
альтернативних механізмів підвищення результатив-
ності їхньої діяльності. Одним із найбільш потуж-
них джерел забезпечення довгострокового успіху під-
приємств є ефективне використання та нарощення 
наявного потенціалу, особливо його інтелектуальної 
складової. Інтелектуальний потенціал підприємства 
– сукупність наявних можливостей інтелектуальних 
ресурсів до створення цінності та нарощування вар-
тості, які проявляються під час споживання цих ре-
сурсів у процесі діяльності підприємства.

Ефективне управління інтелектуальним потенці-
алом неможливе без організації, структуризації та 
чіткого визначення функціональних обов’язків керу-
ючої підсистеми. Саме тому доцільно розглянути під-
ходи до формування організаційної структури управ-
ління інтелектуальним потенціалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження аспектів управління інтелектуальним по-
тенціалом здійснено в роботах західних вчених:  
К.-Е. Свейбі, Л. Едвінсона, Й. Рууса [10], Д. Андріс-
сена [7], Б. Лева, Х. Ітамі, Е. Брукінг [2], Р. Капла-
на, Д. Нортона [9], а також українських та росій-
ських науковців – О. Кендюхова [4], Б. Леонтьєва, 
Л. Лукичової, В. Іноземцева, А. Козирєва, О. Бут-
нік-Сіверського, А. Чухна [6] та ін. Незважаючи на 
значний доробок щодо даної проблематики, актуаль-
ною залишається необхідність в доопрацюванні мето-
дичних засад менеджменту інтелектуального потен-
ціалу, у тому числі щодо формування організаційної 
структури управління.

Постановка завдання. Метою дослідження є сис-
тематизація та порівняння підходів до формування 
організаційної структури управління інтелектуаль-

ним потенціалом підприємств, а також визначення 
передумов їхнього впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Орга-
нізаційна структура управління будь-яким суб’єктом 
господарювання – це форма системи управління, яка 
визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її еле-
ментів [3, с. 216; 5, с. 137 ]. Існує значна кількість фак-
торів, безпосередньо пов’язаних з рівнем функціону-
вання інтелектуальних ресурсів, використанням їхніх 
можливостей, станом і перспективами розвитку самого 
підприємства, яка впливає на можливу організаційну 
структуру управління інтелектуальним потенціалом. 
За О. Кендюховим, до основних чинників, що визна-
чають тип, складність та ієрархічність організаційної 
структури управління інтелектуальним потенціалом 
підприємства доцільно віднести [4, с. 85-86]: 

– масштаб і видову різноманітність інтелектуаль-
них ресурсів підприємства;

– структуру інтелектуального потенціалу, значу-
щість окремих його видів для досягнення комерцій-
ної мети підприємства;

– професійний і кваліфікаційно-освітній рівень 
персоналу;

– динамізм і диференціацію ринку;
– динамізм і диференціацію продукту;
– марочний портфель підприємства;
– рівень спеціалізації, концентрації, комбінуван-

ня та кооперації виробництва; 
– міжнародну інтегрованість підприємства та ін. 
Такий перелік параметрів неможливо вважати 

вичерпним, оскільки також важливо врахувати на-
явну організаційну структуру підприємства та обра-
ну стратегію управління інтелектуальним потенціа-
лом. Далі розглянемо можливі варіанти формування 
організаційної структури управління інтелектуаль-
ним потенціалом й оптимальні умови формування 
для підвищення її ефективності.
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Аналіз наукових джерел і досвіду суб’єктів гос-

подарювання у даному питанні дозволяють виділити 
три основні позиції щодо формування організаційної 
структури управління інтелектуальним потенціалом 
у загальній системі менеджменту підприємством: ви-
користання наявної організаційної структури під-
приємства, її розширення через створення спеці-
алізованої відповідальної одиниці, впровадження 
паралельної самостійної структури. Розглянемо не-
доліки та переваги кожного з підходів, а також прак-
тичні передумови їхнього застосування.

Відповідно до першого підходу організаційна 
структура управління інтелектуальним потенціалом 
не формується як окремий об’єкт, а обов’язки керу-
ючої підсистеми розподіляються між існуючими під-
розділами та регламентуються відповідними функці-
ональним політиками. Наприклад, у цьому випадку 
виконання функцій управління інтелектуальним по-
тенціалом може бути передано таким структурним 
одиницям (рис. 1):

– людських ресурсів – департаменту з менедж-
менту персоналом, HR-відділу або кадровій службі;

– структурних ресурсів – відділу маркетингу з 
питань бренду, юридичному відділу щодо об’єктів 
інтелектуальної власності, департаменту організа-
ційного розвитку або HR-відділу з питань організа-
ційної культури, департаменту НДДКР щодо іннова-
ційних процесів тощо;

– ресурсів відносин – відділу продажів щодо відно-
син з клієнтами, службі закупівель – з постачальни-
ками, податковому відділу та транспортній логістиці 
– з фінансовими органами державного управління, 
юридичному відділу – з питань видачі дозволів дер-
жавними та місцевими органів влади і т.д.

До основних переваг такого варіанту вибору ор-
ганізаційної структури управління інтелектуальним 
потенціалом можемо віднести:

– відсутність дублювання функцій управління, 

Організаційна одиниця Об’єкт управління інтелектуальним 
потенціалом

Відділ управління персоналом 
(кадрова служба, HR-департамент)

Департамент (відділ) організаційного 
розвитку

Людські ресурси
Структурні ресурси (корпоративна культура, 

процедури, стандарти)

Департамент НДДКР Структурні ресурси (інновації, створення 
об’єктів інтелектуальної власності)

Відділ інформаційних технологій Структурні ресурси (нематеріальні активи у 
формі програмного забезпечення)

Комерційний департамент:
відділ продажів

відділ маркетингу
відділ закупівель

Ресурси відносин (з клієнтами)
Структурні ресурси (імідж підприємства, 

бренд)
Ресурси відносин (з постачальниками)

Фінансовий департамент:
відділ управління податками,

транспортна логістика

Ресурси відносин (з державними органами 
щодо оподаткування, митного контролю)

Юридичний відділ

Ресурси відносин (з державними органами 
управління, конкурентами)

Структурних ресурсів (об’єкти 
інтелектуальної власності)

Генеральний директор

Відділ управління 
інтелектуальним потенціалом

Начальник відділу

Виконавці

Керівник групи 
людських ресурсів

Відділ управління 
персоналом
Інтелектуальна група

Керівник групи 
маркетингу

Маркетинговий відділ
Інтелектуальна група

Керівник групи продажів
Відділ управління 
продажами
Інтелектуальна група

Керівник групи юристів
Юридичний відділ
Інтелектуальна група

Керівник групи 
інформаційних 
технологій

Відділ інформаційних 
технологій
Інтелектуальна група

Керівник групи 
організаційного розвитку

Відділ організаційного 
розвитку
Інтелектуальна група

оскільки діє єдина керуюча підсистема і для інте-
лектуального потенціалу, і для інших об’єктів управ-
ління;

– збереження тієї організаційної структури, яка 
вже є на підприємстві та забезпечує його ефективну 
діяльність;

–  низькі інвестиції в реорганізацію та підтрим-
ку структури управління інтелектуальним потенціа-

лом, оскільки немає необхіднос-
ті в наборі управлінців, можливе 
тільки підвищення заробітної 
плати деяких працівників у 
зв’язку із збільшенням викону-
ваних функцій.

Основні недоліки підходу, на 
нашу думку, полягають у відсут-
ності єдиного центру координа-
ції управління інтелектуальним 
потенціалом, а також в досить 
обмеженому переліку заходів, 
виконуваних у межах існуючої 
структури. Відповідно, ефектив-
ною така структура може бути 
для цілей простого відтворення 
інтелектуального потенціалу або 
його реструктуризації.

Другий підхід передбачає 
створення спеціалізованого 
структурного підрозділу, до ком-
петенції якого входить управлін-
ня інтелектуальним потенціалом 
підприємства, а також делегу-
вання частини повноважень на 
інтелектуальні групи, які фор-
муються в межах існуючих 
структурних одиниць [1].

Керівниками груп призна-
чаються співробітники відді-
лу управління інтелектуальним 
потенціалом. На спеціалізовану 

Рис. 1. Можливий розподіл обов’язків з управління інтелектуальним 
потенціалом в межах наявної організаційної структури підприємства

Рис. 2. Організаційна структура управління 
інтелектуальним потенціалом у випадку 

формування спеціалізованого відділу
(адаптовано автором за [1])
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структурну одиницю покладаються обов’язки форму-
вання основної концепції та цілей управління інте-
лектуальним потенціалом, а також контролю за про-
цесом реалізації стратегії. У той же час безпосереднє 
виконання поставлених завдань відбуватиметься на 
рівні функціональних груп (рис. 2).

Переваги підходу, на нашу думку, такі:
– наявність єдиного центру управління інтелек-

туальним потенціалом, що забезпечить вищу його 
ефективність;

– можливість швидкого збору даних на функціо-
нальному рівні та їхній аналіз на централізованому;

– висока кваліфікація безпосередніх виконав-
ців, доповнена стратегічним баченням керівників 
груп, що дозволяє досягти поставлених результатів з 
управління інтелектуальним потенціалом.

Недоліки підходу подібні на ті, що виникають у 
функціональній організаційній структурі:

– подвійне підпорядкування працівників функці-
ональному керівнику та відповідальному за напря-
мок управління інтелектуальним потенціалом;

– ризик неузгодження цілей та ресурсів на їхню 
реалізацію в управлінні інтелектуальним потенціа-
лом й іншими функціональними елементами;

– складність контролю за виконанням завдань;
– низька гнучкість у зв’язку із взаємозалежністю 

двох структур.
Заступник генерального директора 
з управління інтелектуальним 
потенціалом

Відділ управління 
інтелектуальним 
потенціалом 
людських ресурсів

Відділ 
управління 
інтелектуальним 
потенціалом 
структурних 
ресурсів

Відділ управління 
інтелектуальним 
потенціалом 
ресурсів відносин

Відділ управління 
інтелектуальним 
потенціалом 
бренду

Група управління 
підвищенням 
творчої 
активності 
персоналу

Група захисту 
прав 
інтелектуально
ї власності

Група 
управління 
клієнтами

Група 
управління 
позиціонування
м бренду і/ чи 
торгових марок

Група управління 
підвищенням 
рівня знань, 
професійної 
кваліфікації

Група 
комерціалізації 
інновацій

Група виводу 
нових товарів на 
ринок

Група реклами 
та PR

Група управління 
лояльністю 
персоналу

Група 
управління 
інформаційних 
технологій і 
комунікацій

Група 
управління 
відносин з 
постачальникам
и

Група 
оцінювання 
вартості бренду

Група 
моніторингу 
макроекономічни
х змін у розвитку 
людських 
ресурсів

Група 
формування 
корпоративної 
культури

Група 
управління 
відносин з 
конкурентами

Група 
оптимізації 
організаційної 
структури 
управління 
підприємством

Рис. 3. Організаційна структура управління 
інтелектуальним потенціалом за підходом відособленого 

формування (адаптовано автором за [4, с. 252])

Наведена структура може отримати найбільше 
поширення, оскільки займає проміжне місце як в 
необхідності залучення інвестицій, так і в питаннях 
управління інтелектуальним потенціалом, оскільки 
не всі підприємства мають змогу та необхідність од-
разу переходити до повномасштабної орієнтації на 
інтелектуальний потенціал при зменшенні уваги на 
інші його види.

Нарешті, найбільш масштабним є підхід щодо 
формування повноцінної відокремленої структури 
управління інтелектуальним потенціалом з виділен-
ням посади на рівні топ-менеджменту [4, с. 92]. Як 
вказує автор, на сьогоднішній день найефективнішим 
вважається створення департаментів або дирекцій 
з управління інтелектуальним потенціалом, на які 
покладаються, перш за все, питання ідентифікації, 
моніторингу, оцінки та стимулювання результатив-
ності використання та відтворення інтелектуального 
потенціалу. У такій схемі департаменти включають-
ся в організаційну структуру управління підприєм-
ством, а безпосередній менеджмент інтелектуальним 
потенціалом розосереджується за різними виконав-
цями та підрозділами на підприємстві (рис. 3).

Хоча, на нашу думку, виключна ефективність та-
кої позиції не може бути обґрунтована. Асиміляція 
управління інтелектуальним потенціалом в існуючі 
структури організації також є доцільною й оптималь-

ною для певного етапу розвитку підприємств. 
По-перше, при формуванні нової структури 
управління дублюються функції менеджменту, 
а, отже, і витрати. По-друге, на підприємствах 
формування такої роздутої структури управ-
ління не завжди виправдано. Так, ніде немає 
окремо виділеної структури управління потен-
ціалом основних фондів чи оборотних фондів –  
обидва аспекти включені до завдань виробни-
чих підрозділів. Аналогічно – з людськими 
ресурсами. Немає смислу виділення окремо 
кадрової служби, окремо – відділу управлін-
ня інтелектуальним людським потенціалом – 
оптимальним буде поєднання функцій в один 
департамент.

Таким чином, основною перевагою даної 
структури, на нашу думку, буде всебічне управ-
ління інтелектуальним потенціалом підприєм-
ства, і, відповідно, значна його ефективність. 
Недоліки полягають у високих витратах на 
організацію нової структури управління з ура-
хуванням інтелектуального департаменту та в 
необхідності процесу зміни, що може вплинути 
на результативність інших підрозділів, а також 
знизити роль наявної організаційної структури 
як окремого інтелектуального ресурсу. Відпо-
відно, дана структура може бути сформована 
тільки в умовах впровадження стратегії розви-
тку інтелектуального потенціалу, коли у під-
приємства є достатньо ресурсів для базових 
змін у структурі, а також готовність до них у 
зв’язку з переходом на новий якісний рівень 
функціонування (наприклад, вихід на абсолют-
но новий ринок, переорієнтація на наукомістку 
чи інноваційну стратегію й ін.).

При виборі будь-якої з описаних структур 
логічно також включати управління інтелек-
туальним потенціалом у показники діяльності 
підприємства та вносити в перелік цілей спів-
робітників різних функціональних напрямків 
(наприклад, як ключові індикатори діяльнос-
ті KPIs за методом Збалансованої Системи По-
казників BSC). У табл. 1 наведено узагальнену 
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характеристику кожної з організаційних структур і 
передумови їхнього застосування на практиці.

Таблиця 1
Підходи до формування організаційної структури 

управління інтелектуальним потенціалом

Підхід до 
формування ОСУ 
інтелектуальним 

потенціалом

Особливості 
формування щодо 

наявної ОСУ 
підприємства

Передумови 
впровадження

Розподіл функ-
цій управління 
інтелектуальним 
потенціалом в 
межах існуючої 
ОСУ

Обов’язки праців-
ників доповню-
ються функціями 
з управління ІП 
без створення но-
вих структурних 
одиниць

Підприємство з 
нестабільним еко-
номічним станом 
без можливості 
значного інвесту-
вання в ІП

Створення коор-
динуючого відді-
лу з управління 
інтелектуальним 
потенціалом

Формується спеці-
алізований відділ 
управління ІП, 
який координує 
безпосереднє ви-
конання завдань 
співробітниками 
з інших функціо-
нальних підроз-
ділів

Підприємство із 
стабільним фінан-
сово-економічним 
станом і збалансо-
ваним портфелем 
ресурсів

Формування пара-
лельної органі-
заційної струк-
тури управління 
інтелектуальним 
потенціалом

Створюється 
нова організа-
ційна структура 
управління ІП, 
яка інтегрується 
в наявну ОСУ під-
приємства

Підприємство, що 
активно розвива-
ється переходить 
на новий якісний 
рівень діяльності

Висновки з проведеного дослідження. Впрова-
дження ефективного управління інтелектуальним 
потенціалом потребує організації суб’єкта керуван-
ня. Дослідження даної проблематики дозволяє ви-
окремити три основні підходи щодо формування 
організаційної структури управління інтелектуаль-
ним потенціалом у загальній системі менеджменту 
підприємством, а також окреслити базові фактори 

впливу на вибір оптимального варіанту. Разом з тим 
питання ефективності впровадження оргструктури 
управління інтелектуальним потенціалом, погли-
блення деталізації визначення ключових передумов 
для застосування конкретного її типу не є повністю 
розкритими у науковій літературі та потребують, на 
нашу думку, подальшого дослідження та теоретично-
практичної розробки.
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА  
ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

Стаття присвячена аналізу сучасних підходів до розуміння маркетингового інструменту визначення стратегії рекламної кам-
панії – дослідженню трендів. Розглянуто сутність і зміст напряму дослідження трендів, запропоновано власне визначення «тренд 
розвитку суспільства», визначено інструменти дослідження трендів, проаналізовано сучасні тренди розвитку суспільства та їх 
вплив на розробку рекламної кампанії, надано пропозиції до реалізації трендів в бізнес-середовищі України та рекламними 
агентствами.

Ключові слова: тренд, тренд розвитку суспільства, тренд-сетер, рекламна кампанія, рекламні агентства.

Бондаренко К.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
Статья посвящена анализу современных подходов к пониманию маркетингового инструмента определения стратегии реклам-

ной кампании – исследованию трендов. Рассмотрены сущность и содержание направления исследования трендов, предложено 
собственное определение «тренд развития общества», определены инструменты исследования трендов, проанализированы 
современные тренды развития общества и их влияние на разработку рекламной кампании, даны предложения к реализации 
трендов в бизнес-среде Украины и рекламными агентствами.

Ключевые слова: тренд, тренд развития общества, тренд-сеттер, рекламная кампания, рекламные агентства.

Bondarenko K.A. CONTEMPORARY TRENDS OF SOCIETY AS A BASIS FOR DEVELOPMENT ADVERTISING CAMPAIGN 
This article is devoted the analysis of modern approaches to understanding the marketing tool of the strategy advertising campaign –  

trendwatching. The essence of the direction and content of research trends, proposed own definition of «trend for social development», 
the main methods of research trends, analyzes the main trends of modern society and their impact on the development of advertising 
campaign strategy, given proposals to implement the trends in Ukraine business environment and advertising agencies. 

Keywords: trend, trend for social development, trend-setter, advertising campaign, advertising agencies.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день під 
час розробки рекламної кампанії та прогнозуванні 
майбутньої діяльності будь-якого суб’єкта господа-
рювання рекламному агентству необхідно правиль-
но визначити стратегію, яка буде гарантом перемо-
ги в конкурентній боротьбі. Лідери на ринку своїм 
успіхом завдячують відповідності своєї маркетинго-
вої діяльності останнім трендам і тенденціям розви-
тку суспільства. Одним з інноваційних інструментів, 
який допомагає рекламним агентствам з визначен-
ням власної стратегії та комунікаційної стратегії клі-
єнта, є дослідження трендів розвитку суспільства, 
що передбачає постійний моніторинг ринкових очі-
кувань, системи суспільних цінностей, стилю май-
бутнього життя суспільства, прихованих мотивів по-
ведінки споживача.

Рекламні агентства активно використовують до-
слідження трендів для розробки рекламних кампа-
ній своїх клієнтів. Вивчення трендів стає в нагоді 
для агентств як конкурентна перевага, що здатна 
підвищити лояльність клієнтів, посилити їх конку-
рентоздатність. Результати дослідження є актуаль-
ними та корисними для визначення креативної та 
стратегічної складової рекламних кампаній, а також 
створення нових продуктів або послуг. Досліджен-
ня трендів дозволяють спрогнозувати, якими будуть 
споживачі, їхні уподобання і стиль життя завтра.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дження трендів у своїх працях розглядали такі ві-
тчизняні та зарубіжні науковці і фахівці-практики: 
Е. Роджерс [2; 8; 9], Ф. Басс [3], Ю. Смірнов [14], 
Дж. Гатч [4], Дж. Нейсбіт [12], Г. Тард [1; 11], Е. Го-
лубков [13]. Українські тренди щороку відстежують 
дослідні компанії «InMind», «IRS Group» та реклам-
не агентство «Think! McCann Erickson».

Поняття «тренд» з’явилось в 1903 р. завдяки 
французькому вченому-соціологу Габріелю Тарду в 
книзі «Закони наслідування» [11]. При проведенні 

спостереження за суспільством науковець звернув 
увагу на категорію населення, що створює іннова-
ції, але не користується популярністю в суспільстві, 
оскільки набагато випереджає його розвиток. Г. Тард 
поняття «тренд» розглядав як процес адаптації до 
мінливих умов навколишнього середовища. Все нове, 
що виникало в суспільстві (ідеї або матеріальні цін-
ності), науковець вважав результатом творчої діяль-
ності небагатьох обдарованих особистостей. Мова, 
релігія, ремесло, держава – все це, на думку Г. Тар-
да, продукти творчості індивідів-новаторів. Виник-
нувши, нове явище приводило в дію процес насліду-
вання. Науковець порівнював цей процес з колами 
на воді, що виникають після падіння краплі: наслі-
дування будь-чого нового поступово охоплювало все 
більше людей, втрачаючи при цьому первинну силу. 
Становлення всіх основних соціальних інститутів 
сталося, за Г. Тардом, саме тому, що звичайні люди 
не здатні винайти щось нове, наслідували творців-но-
ваторів і використовували їх винаходи [1].

Згодом тема дослідження трендів зацікавила ба-
гатьох науковців. Одна з найбільш впливових систем 
досліджень у цій сфері належить науковцям Еверету 
Роджерсу і Френку Бассу. Цих американських вчених 
вважають засновниками напряму дослідження трендів.

З розвитком історії дослідження трендів форму-
валось як спостереження за групами споживачів, які 
швидше за інших сприймають нововведення.

Еверет Роджерс у своїй книзі «Розповсюдження 
інновацій» (англ. «Diffusion of innovation») [2] по-
яснює процес, за допомогою якого нововведення пе-
редається комунікаційними каналами між членами 
соціальної системи в часі. Нововведеннями можуть 
бути ідеї, предмети, технології і інше, все що є новим 
для суспільства. Дифузія – комунікаційний процес, 
протягом якого нова ідея чи новий продукт прийма-
ється ринком. Е. Роджерс у своїй роботі також дослі-
джував «рівні прийняття» різних інновацій. 
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Науковець створив дифузну модель, що передба-

чає розподіл споживачів на групи: новатори – 2,5% 
населення, ранні послідовники – 13,5%, рання біль-
шість – 34%, пізня більшість – 34%, ті, що відста-
ють – 16%. Роджерс описав дифузію інновації в сус-
пільстві як процес міжособистісних комунікацій, 
тим самим показавши, що немає сенсу спрямовувати 
рекламну діяльність на все суспільство загалом. По-
вністю відкриті та готові до інновацій лише 2,5% 
споживачів. Науковець дає визначення поняття 
«тренд-сетер» як особи, що запроваджує матеріаль-
не чи нематеріальне нововведення [2]. Отже, тренд-
сетерами є не особи-новатори, а категорія «ранніх 
наслідувачів», які вже сприймають новинки як то-
вар, радять його іншим.

З 1995 р. американський практик Джеремі Гатч 
створив проект «Trendhunter.com», що присвячений 
новим трендам розвитку суспільства. Це спільнота, в 
якій 10 тисяч скаутів-добровольців шукають та пу-
блікують тренди, що гарантує увагу потрібної ауди-
торії [4].

Не зважаючи на велику кількість публікацій та 
матеріалів, присвячених теорії та практиці аналізу 
трендів, невирішеним залишається питання адапта-
ції трендів до застосування в українському бізнес-
середовищі.

Постановка завдання. Отож, метою статті є ана-
ліз сучасних трендів розвитку суспільства та їх 
вплив на розробку рекламної кампанії. Виходячи з 
мети статті, поставлено такі завдання: розкрити сут-
ність і зміст досліджень трендів, визначити методи 
їх дослідження, проаналізувати сучасні тренди роз-
витку суспільства та їх вплив на розробку реклам-
ної кампанії, надати пропозиції до реалізації трен-
дів в бізнес-середовищі України, а саме рекламними 
агентствами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Понят-
тя «тренд» використовується у багатьох науках і має 
принципово різне значення.

Наші спостереження показали, що в економіці 
під трендом розуміють напрям руху показників в 
рамках технічного аналізу індексів і цін. У модній 
індустрії тренд розглядають як актуальну, коротко-
строкову тенденцію, що повторюється. У промисло-
вості тренд визначають як журнал подій, що містить 
значення, за якими будується графік, і відслідкову-
ється динаміка технологічного процесу. У загально-
му значенні тренд розуміють як новий культурний 
або суспільний напрям, значуще явище, що здатне 
увійти в життя суспільства і вплинути на стиль жит-
тя, спілкування і способи соціальної взаємодії, на-
уково-технологічний прогрес, політичне та економіч-
не життя і на розвиток цивілізації (якщо тренд дуже 
значимий).

Поняття «тренд розвитку суспільства» нами про-
понується трактувати як напрям, тенденцію роз-
витку суспільства (в розвагах, відпочинку, осві-
ті, харчуванні, медицині і здоров’ї, архітектурі і 
дизайні, музиці, сфері обслуговування, фінансів,  
IT-технологій та інших сферах життя), що визнача-
ється дослідними компаніями шляхом моніторингу 
преси, інтернет-блогів, інтерв’ю з тренд-сетерами 
(англ. trendsetter – новатор) та експертами, вивчен-
ня соціологічних публікацій, тестування отриманих 
результатів на фокус-групах для знаходження при-
хованих мотивів поведінки цільової аудиторії, вияв-
лення непроявлених потреб, прогнозування новітніх 
або модних тенденцій в майбутньому.

Дуже важливим у процесі аналізу трендів є 
вміння дослідників класифікувати та структурува-

ти отриману інформацію в єдину та доступну для 
сприйняття систему. 

Процес пошуку тенденцій (англ. trendwatching) 
в Україні здійснює підрозділ комунікаційної групи 
«АДВ Україна» – «Trendwatching Ukraine» разом з 
дослідною компанією «InMind». Предметом дослі-
дження, що здійснює «Trendwatching Ukraine», є 
культурно-соціальні трансформації, що виникають 
у суспільстві і здатні у найближчому майбутньому 
вплинути на систему цінностей, стиль життя і пове-
дінку споживачів. 

Інструментом дослідження є глибинні інтерв’ю 
з тренд-сетерами (англ. trendsetter) та експертами, 
а також онлайн-опитування серед молодих людей 
від 15 до 35 років, регулярних інтернет-користува-
чів, які живуть у великих містах, швидко адапту-
ються, враховуючи вік, та занурені в нові тенденції 
[5]. Тренд-сетери – це люди, які працюють в різних 
сферах, представники різних соціально-культурних 
груп і субкультур, мають широке коло спілкування, 
володіють широким кругозором. Експерти – це фа-
хівці з великим досвідом і авторитетом в досліджу-
ваній сфері. Виділяють 8 сфер, що охоплюють жит-
тєдіяльність людини, з яких відбирають експертів: 
освіта, медицина та здоров’я, відпочинок і розваги, 
IT-технології, фінанси і сфера обслуговування, хар-
чування, архітектура і дизайн [5]. 

В 2013 р. «Trendwatching Ukraine» в проек-
ті «Fresh Insights» виявив в Україні такі актуаль-
ні тренди розвитку суспільства: «прискорення тем-
пу життя», «покоління візуалів», «нові формати 
послуг», «соціальна відповідальність», «фінансо-
ва грамотність», «креативність та інтелектуальні 
спільноти», «віртуальний імідж», «нове дозвілля», 
«ком’юнітізація», «здоровий спосіб життя» [7]. Роз-
глянемо зміст кожного з вказаних трендів та запро-
понуємо способи адаптації цих трендів рекламними 
агентствами.

1. Тренд «прискорення темпу життя». Мульти-
задачність та збільшення інформаційного потоку 
змушують сучасного українця застосовувати нові 
формати донесення інформації. Споживачі постійно 
перевіряють мобільні телефони, соціальні мережі, 
щоб не пропустити новинку, а це породжує нові фор-
мати взаємодії зі споживачем. Для прикладу, соці-
альні мережі «Facebook» та «Вконтакте» дозволяють 
рекламному агентству створити брендовану сторінку 
його клієнта, що в точності повторює промо-сайт, 
проводити промо-акції всередині групи, тобто корис-
тувач прямо на сторінці групи має можливість запо-
внити анкету, роздрукувати купон на знижку, і вся 
його активність буде відображена на його особистій 
сторінці, всі його друзі будуть сповіщені про те, що 
проходить акція. 

Враховуючи швидкий темп життя людей, деякі 
бренди роблять акцент на тимчасових проектах, які 
доступні цільовій аудиторії обмежений час. Яскра-
вий приклад – так звані «pop-up магазини» з концеп-
цією встигнути купити товар до певного часу. 

Отже, рекламним агентствам варто проводити ак-
ції в соціальних мережах, застосовуючи стратегію 
«швидкого-продажу», яка передбачає надання про-
позиції, обмеженої в часі для формування імпуль-
сивних покупок. Також «швидкий-продаж» можна 
здійснювати і через Twitter. 

2. Тренд «креативність та інтелектуальні спіль-
ноти». Креативне покоління українців стає каталі-
затором появи і розвитку центрів консолідації твор-
чої молоді та зародження ідей. Креативні центри 
формують новий міський простір. Одним з напрямів 
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реалізації зазначеного тренду є трансформація інду-
стріальних будівель і прилеглих промислових тери-
торій в центри сучасного мистецтва, концертні май-
данчики, майстерні, лекторії. Наприклад, створення 
«Creative Village» в приміщенні заводу «Ізоляція» в 
м. Донецьку та подібний проект у м. Києві – «Арт-
причал». 

Сучасний українець шукає нові шляхи особис-
тісного та професійного розвитку, тому стають по-
пулярними інтернет-портали – «Платформа», а 
також освітні програми «Культурний проект» та 
«TEDxKiyv».

Враховуючи існуючий тренд, рекламним агент-
ствам необхідно частіше залучати споживача до ство-
рення реклами, саме тут він може проявити свою 
креативність. Для прикладу, в 2014 році компанія 
«Cinemotion group» за підтримки рекламного агент-
ства «SPN Ogilvy» проводила конкурс «Історія на 
мільйон». Для участі необхідно було надіслати шість 
літературних сценаріїв для рекламних роликів банку 
«Траст» з Брюсом Віллісом у головній ролі.

У процесі побудови стратегії для позиціонування 
брендів рекламним агентствам слід змінити підхід 
до сегментації споживачів, не лише за рівнем дохо-
дів, освіти або іншим стандартним характеристикам, 
а й виокремити такі цільові групи, як фрілансери 
(англ. freelancer – особа, що працює не за трудовою 
угодою) та окремі нові субкультури, такі як «хіп-
стери» (англ. hipster – заможна міська молодь, яка 
цікавиться елітарною зарубіжною культурою, мисте-
цтвом та модою). Зараз задоволення потреб сучасних 
українців вимагає локального специфічного підходу.

3. Тренд «віртуальний імідж». Сучасний актив-
ний українець приділяє підвищену увагу своєму 
віртуальному образу, який є невід’ємною частиною 
реального. Завдяки соціальним мережам і блогам 
інтернет дозволяє кожному стати лідером думок за 
короткий проміжок часу. Тренд-сетери активно бе-
руть це на озброєння і займаються онлайн-журна-
лістикою. Лідери думок створюють широкомовні 
повідомлення, коментують статті та блоги. У інтер-
нет-спільнотах формується думка про продукти, по-
слуги, обговорюється купівельний досвід – і все це 
впливає на рішення про придбання товару. Напри-
клад, в 2013 р. косметична фірма «Avon» організува-
ла програму «Весняне оновлення» для блогерів, що 
включала в себе відвідування дерматолога, дієтолога 
та тренажерного залу. Враження учасники програми 
досить детально описували в своїх блогах. 

Отож, враховуючи тренд «віртуальний імідж», 
рекламним агентствам слід залучати віртуальних 
агентів, які керуючись заздалегідь обумовленими 
сценаріями будуть ініціювати дискусії та відгуки про 
компанію-клієнта.

4. Тренд «покоління візуалів». Сучасний укра-
їнець став менше читати. Ми бачимо перехід від 
«Livejournal» (сервіс для ведення блогів) до «Twitter» 
(сервіс для обміну короткими замітками до 140 сим-
волів), і від «Twitter» до «Instagram» (сервіс для обмі-
ну лише фотографіями та відеозаписами). Візуальною 
інформацією можна передати весь спектр людських 
емоцій, вона більш зрозуміла, оскільки зникають мов-
ні бар’єри. Крім того, сучасний українець став більш 
лояльним до «вуличного мистецтва» (англ. street art) 
і хоче бачити вулиці міста яскравішими. 

Отож, враховуючи тренд «покоління візуалів», 
рекламним агентствам варто звернути увагу на сервіс 
«Instagram», який можна використовувати для про-
ведення конкурсів, для створення бази зображень, 
для демонстрації реклами та для висвітлення подій.

Одним з рішень може стати фотоконкурс для спів-
робітників компанії-рекламодавця в «Instagram», об-
мін фотографіями і відеозаписами дозволить сформу-
вати унікальну базу свіжих, «живих» зображень, які 
компанія зможе використовувати в соціальних мере-
жах. Також «Instagram» пропонуємо використовува-
ти як платформу для показу реклами. Для прикладу, 
бренд «Burberry» часто викладає фотографії зі своїх 
модних показів та рекламні матеріали, звичайно з 
використанням вбудованих в «Instagram» ефектів. 
Важливо, що подібна реклама не сприймається спо-
живачем як реклама, а як звичні зображення.

Сервіс «Instagram» також слід використовувати 
для «живого» висвітлення подій, як було у випад-
ку з музичною премією «Grammy» і кінофестивалем 
«Sundance».

І, звичайно, рекламним агентствам необхідно вла-
штовувати конкурси для брендів. Наприклад, вироб-
ник окулярів «Warby Parker» влаштував інста-про-
гулянку (англ. іnstawalk) вулицями і фотографував 
перехожих в окулярах від «Warby Parker» і фотогра-
фії відправлялися відразу ж в «Instagram».

Крім того, реагуючи на тренд «покоління візуа-
лів», торговим маркам слід створювати яскраві, бар-
висті вітрини, креативні зовнішні конструкції, що 
вписуються в навколишнє середовище.

5. Тренд «нові формати послуг». Цей тренд прояв-
ляється в тому, що з’являється значно більше різних 
видів доставки, форматів роздрібної торгівлі та рес-
торанного обслуговування. Якщо раніше в Україні 
замовляти можна було тільки суші і піцу, то зараз і 
свіжі фрукти, молоко з ферми, страви різних кухонь 
світу. Відкрилась служба доставки «Guru Vkusoff», 
де споживач на сайті http://www.produktoff.com 
обирає необхідні продукти для рецепта. Змінюєть-
ся формат обслуговування «24 години на добу»: 
з’являються заклади– трансформери: вранці – ресто-
ран, вночі – це нічний клуб. Стають популярнішими 
пересувні магазини. Дуже цікавий проект діє в Хар-
кові: пересувний книжковий магазин-автобус їздить 
харківськими околицями, де у людей немає доступу 
до гарної літератури.

6. Тренд «нове дозвілля». Стандартні концепції 
місць проведення дозвілля вже не задовольняють 
сучасного українця. З’являються і швидко стають 
популярними заклади, які є альтернативою барам, 
кінотеатрам, кафе, ресторанам і клубам. У м. Ки-
єві існують студії інтерактивних розваг, наприклад 
«Rockfellow», де можна орендувати зал для перегля-
ду кіно або спортивних подій, романтичного побачен-
ня або вечірки. 

Інший приклад – це «Квартира № 20» – закритий 
клуб нового формату, обладнаний безліччю інтерак-
тивних розваг. Придбати абонемент на його відвіду-
вання можна лише після того, як споживач вступить 
в закрите співтовариство на «Facebook». В закладах 
«Циферблат», «Часопис» та «Бібліотек» відвідувач 
оплачує лише час перебування, а кава, чай та снеки 
надаються безкоштовно.

Враховуючи тренд «нове дозвілля», рекламним 
агентствам варто звернути увагу на тенденцію спо-
живача до отримання додаткових послуг, додаткового 
досвіду, емоцій, вражень, знань. Наприклад, для роз-
робки стратегії рекламної кампанії для бренду про-
дукту харчування доречно зробити акцент не на ста-
тусі та високій ціні, а на додатковій цінності товару. 

7. Тренд «ком’юнітізація (англ. commune – 
об’єднання в спільноти). Інтернет дозволяє активним 
українцям швидко і зручно знаходити однодумців, 
людей з однаковими хобі та інтересами. Вузько-
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стратегії участі в житті споживачів – в радісних і 
навпаки сумних моментах, а також в розумінні того, 
що дійсно їх хвилює, має стати одним з важливих 
інструментів у відносинах з клієнтами. Тому ре-
кламним агентствам варто застосовувати принципи 
соціально-етичного маркетингу в своїй діяльності, у 
формі участі у соціальних проектах держави, благо-
дійних фондів, громадських організацій, перекону-
ванні своїх клієнтів у доцільності застосування соці-
альних мотивів у їх комерційній рекламі.

9. Тренд «фінансова грамотність». Прогресивні 
українці поступово приходять до усвідомлення важ-
ливості фінансової грамотності. В українських ЗМІ 
часто виходять освітні матеріали на тему управління 
фінансами, планування сімейного бюджету. Актив-
но розвивається напрямок освіти, присвячений на-
вчанню споживачів основним правилам фінансової 
грамотності. Для прикладу, «ПриватБанк» та «Visa» 
запустили освітню гру «Фінансовий футбол», яка є 
частиною глобальної програми «Visa» з підвищення 
фінансової грамотності населення. 

Тренд «фінансова грамотність» стане в нагоді ре-
кламному агентству при розробці рекламної кампа-
нії банківських послуг, страхування та лізингу.

10. Тренд «здоровий спосіб життя». Українці пе-
реходять на натуральні продукти харчування – ово-
чі, фрукти, м’ясо, молоко і інше, вироблені без за-
стосування генної інженерії, добрив, пестицидів і 
консервантів. І вже є локальні бренди, що позиці-
онують себе як виробники органічної продукції та 
запускаються проекти щодо органічного, здорового 
харчування – заклади та фестивалі сироїдіння, ве-
гетаріанські кафе і ресторани. Особливий інтерес 
викликав фестиваль здорової їжі «Best Food Fest» 
(м. Київ). Реагуючи на зростаючий попит на укра-
їнський ринок, виходять нові заклади ресторанного 
господарства, такі як «Salateira» і «Esperanto», які 
позиціонують себе як місця здорового харчування. 
Бренд печива «Belvita» задовольняє попит на смачні, 
але здорові продукти харчування. Також пропозиції 
пройти діагностику хвороб, обстеження організму 
користуються підвищеним попитом на сайтах групо-
вих знижок «Групон» та «Покупон».

Отже, враховуючи тренд «здоровий спосіб жит-
тя», рекламному агентству при розробці активностей, 
наприклад, для бренду продукту харчування варто 
звернути увагу, що споживач хоче бачити натураль-
ний продукт без будь-яких добавок, що обов’язково 
має бути підкреслено природним дизайном упаков-
ки. Бренд також впливає на вибір смаку продукту. 
Смак повинен бути не тільки природним, справжнім, 
інтенсивним, а і бути породженим самою природою, 
щоб породити в споживача бажання відчути смак са-
мої природи. Так і реклама має створювати у спо-
живача враження, що продукт є натуральним, без 
консервантів і домішок, справжнім.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, можна зробити висновок, сьогодні достатньо 
складно задовольняти потреби споживачів. Щоб бути 
успішними, рекламні агентства мають випереджати 
своїх конкурентів у пошуку і формуванні уподобань 
споживачів. Актуальним стає не лише використання 
маркетингових досліджень, а і передбачення, і ана-
ліз майбутніх тенденцій та трендів. Тренди стають 
платформою для формування стратегії довгостроко-
вого розвитку бренду, прийняття рішень щодо виве-
дення на ринок нового продукту, перевірки актуаль-
ності цінностей, закладених в основу бренду. Також 
допомагають визначити типологію споживачів та 
знаходити креативні ідеї для комунікації. 

спрямовані (нішеві – англ. niche) групи, сайти, роз-
важальні портали – це онлайн-прояви об’єднання в 
спільноти. У житті поза інтернетом ком’юнітізація 
втілюється в живі зустрічі, збори людей за інтереса-
ми. Для прикладу, співтовариство «Street Workout 
Ukraine» пропагує здоров’я і красу без шкідливих 
звичок. Учасники організовують зустрічі, змагання, 
показові виступи, майстер-класи з метою пропагу-
вання здорового способу життя.

Проявом цього тренду є об’єднання у спільноти 
споживачів, що може бути використано рекламними 
агентствами для створення ними символіки бренду. 
Для прикладу, бренд «Harley-Davidson» запропону-
вав учасникам байкерської спільноти «Harley Owners 
Club» обрати вектор розвитку логотипу. Більше  
100 000 членів клубу по всьому світу проголосували 
онлайн і обрали кращий логотип із запропонованих 
варіантів дизайну.

Також, реагуючи на цей тренд рекламним агент-
ствам, слід створювати для своїх клієнтів ексклюзивні 
вузькоспрямовані співтовариства, вступ в які є плат-
ним. Соціально активним споживачам подобаються 
іміджеві аспекти покупок, які демонструють статус і 
ексклюзивність, в той час як компанії зможуть пропо-
нувати приватне зниження ціни для невеликої групи.

8. Тренд «соціальна відповідальність». Соціальні 
мережі сприяють розвитку таких форм громадського 
контролю: сучасні українці створюють онлайн-спіль-
ноти, які об’єднують однодумців для вирішення кон-
кретних проблем: нелегальні забудови, правопору-
шення працівників міліції і інше. 

Реагуючи на цей тренд, в Україні діють такі со-
ціальні проекти, як «Голос народу», «Напиши депу-
тату» та «Таблеточки».

Сайт громадських ініціатив «Голос народу» дозво-
ляє українцям вказувати органам влади на гострі про-
блеми в своєму селі чи місті, в області або в країні. 
Після того, як ініціатива набере достатню кількість 
голосів, редакція сайту передає її до органів влади, 
що відповідальні за вирішення даного питання.

Сайт «Напиши депутату» допомагає українцям 
створювати письмові звернення до своїх політичних 
обранців у правильному форматі. Користувач може 
обрати тип звернення: прохання про допомогу, по-
відомлення про порушення закону або публічне звер-
нення.

Інший приклад – міжнародний благодійний фонд 
«Таблеточки», що допомогає важкохворим дітям, 
які перебувають на лікуванні в Київському дитячо-
му центрі онкогематології «Охматдит». Партнерами 
фонду є креативне діджитал агентство «VGNC» (бере 
участь у креативній розробці та знімає ролики для 
акцій «Таблеточек») та діджитал агентство «Grape 
Ukraine» (розробка сайту фонду).

Крім того, тренд «соціальна відповідальність» ви-
ражається в тому, що сучасний українець може без 
перешкод реалізувати різного роду ідеї та проекти. 
Завдяки краудсорсингу (англ. crowdsourcing) і кра-
удфандінгу (англ. сrowd funding) можна швидко зна-
йти однодумців, які можуть допомогти з фінансами 
та ідеями. Наші спостереження показали, що профі-
нансувати книгу стало простіше: необхідно озвучити 
свої ідеї на сайті і кожен зможе з ними ознайоми-
тись і допомогти з фінансуванням. В Україні вже є 
такого роду проекти – онлайн-платформи: «ВДеле» і 
«Спільнокошт».

Рекламним агентствам слід звернути увагу, що 
сучасні українці безкоштовно розповсюджують ре-
зультати своєї діяльності, використовуючи свій час 
на взаємодію та допомогу іншим. Використання 
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Виявлено такі тренди розвитку суспільства, що 
будуть корисними для рекламних агентств: доміну-
вання соціальних медіа; спрямування аудиторії до 
творчості та самовираження; створення власних ме-
діа каналів розповсюдження інформації; поява нових 
форматів послуг; поява нової сегментації спожива-
чів за інтересами, життєвими принципами та спо-
живчими характеристиками аудиторії, на зміну тра-
диційній; об’єднання в спільноти за інтересами, що 
допомагає у досягненні визначеної мети; соціальна 
відповідальність та бажання самим впливати на своє 
життя; поширення здорового способу життя.

Потенційні тренди, що будуть обрані рекламними 
агентствами для роботи, повинні відповідати таким 
вимогам: відповідати баченню компанії, надихати на 
розвиток нової бізнес-концепції і нового бренду, до-
повнювати споживчий сегмент новими продуктами, 
послугами або досвідом, говорити мовою споживача –  
покупці тісно пов’язують своє життя з інновацією та 
асоціюють себе з нею [6].
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У статті розглянуто особливості формування та функціонування механізму контролінгу як інструменту управління промис-
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В статье рассмотрены особенности формирования и функционирования механизма контроллинга как инструмента управле-
ния промышленным предприятием. На основании проведенного исследования разработан поэтапный процесс формирования 
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THE CONTROLLING MECHANISM AS AN INSTRUMENT FOR MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 

The article deal with features of formation and functioning of the controlling mechanism as an instrument for management of industrial 
enterprise. Formation of a stages process of the controlling mechanism was hold basing on this research. The main stages that realize 
introduction, functioning and monitoring of controlling, as a basic instrument for effective management of the enterprise were proposed 
in this article.

Keywords: controlling mechanism, stages process of controlling formation, stages of the mechanism functioning, organizational 
structure, controlling instruments. 
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Постановка проблеми. Аналіз сучасних наукових 

досліджень, а також практичного досвіду організації 
системи управління на вітчизняних та зарубіжних 
промислових підприємствах дозволяє зробити висно-
вок, що підвищується інтерес до впровадження ме-
ханізму контроллінгу як ефективного інструменту 
управління промисловим підприємством. Однак слід 
відмітити, що ефективне функціонування механізму 
контроллінгу в системі управління передбачає його 
поетапне впровадження в практичну діяльність під-
приємства. Саме тому вирішення проблем етапнос-
ті впровадження контроллінгу сприяє підвищенню 
якості та ефективності діяльності підприємства, до-
сягненню ним стратегічних цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми впровадження контроллінгу в систему управлін-
ня підприємством, особливості його формування та 
функціонування досліджувались в роботах вітчизня-
них та зарубіжних науковців, зокрема О.М. Демені-
ної [1], О.В. Козуб [2], М.М. Аксентюк [3], В.В. Ве-
рещагіна [4], А.М. Кармінського [6], С.Г. Фалько [6], 
Н.И. Оленева [6], А.Г. Приймака [6] та інших. Од-
нак, незважаючи на різномаїття питань, присвяче-
них контроллінгу, недостатньо уваги приділено саме 
питанню логіки формування даного механізму. Тому 
необхідність проведення подальших теоретичних до-
сліджень з питань формування поетапного процесу 
впровадження та функціонування механізму контр-
олінгу в управління промисловим підприємством є 
актуальним. 

Постановка завдання. Метою статті є удоскона-
лення теоретико-методичних підходів до формування 
поетапного процесу впровадження, функціонування 
та моніторингу механізму контроллінгу як інстру-
менту управління промисловим підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Меха-
нізм контроллінгу охоплює весь процес управління 
на підприємстві: від формування стратегії (стратегіч-
не планування) та розробки планів (оперативне пла-
нування) до аналізу фактичного досягнення визна-
чених цілей. 

На наш погляд, можна виділити декілька при-
чин, які є основою впровадження механізму контр-
олінгу як основного інструменту управління промис-
ловим підприємством:

– погіршення економічних показників функціо-
нування в порівнянні з подібними підприємствами 
галузі (підприємствами-конкурентами);

– поява нових або зміна старих цілей в результа-
ті зміни умов функціонування підприємства (впливу 
зовнішніх та внутрішніх ризиків);

– відсутність узгодженості стратегічних,поточних 
та оперативних цілей;

– застарілі методи планування, аналізу та контр-
олю, які не відповідають рівню менеджменту підпри-
ємства.

Організаційно-методичні основи впровадження 
механізму контролінгу на підприємстві включають в 
себе питання організації служби контролінгу, визна-
чення її місця в організаційний структурі підприєм-
ства, аналіз інформаційних потоків та можливих варі-
антів впровадження контролінгу на підприємстві [6]. 

У результаті проведеного дослідження нами було 
виявлено, що в процесі проектування організаційної 
структури контролінгу, перш за все, слід виходи-
ти з того, що його організаційна структура повинна 
відповідати структурі управління та організаційній 
структурі підприємства в цілому. У зв’язку з цим не-
обхідно враховувати індивідуальні особливості і ха-
рактеристики підприємства, а також умови, за яких 

організується процес контроллінгу, адже організа-
ційна структура значною мірою залежить від форми 
організації галузі, підприємства та обсягів його ді-
яльності.

Запропонований нами підхід до організації контр-
олінгової діяльності на промисловому підприємстві 
заснований на наступних положеннях:

– організаційна структура механізму контролін-
гу повинна відповідати організаційній структурі під-
приємства;

– будь-яка діяльність в системі управління, в 
тому числі і діяльність в рамках функціонування ме-
ханізму контролінгу, перш за все, пов’язана з етап-
ністю її здійснення. 

У зв’язку з цим, при побудові поетапного проце-
су впровадження контролінгу, необхідно враховува-
ти, що всі його етапи повинні бути структурно за-
безпечені, тобто визначати функціональні обов’язки 
учасників механізму контролінгу та встановлювати 
раціональні зв’язки між ними, забезпечувати безпе-
рервність функціонування механізму. 

Як нами було встановлено в попередніх роботах [7], 
контролінг – це механізм забезпечення ефективного 
функціонування підприємства, основою якого є на-
явність трьох нерозривних функцій: аналізу, плану-
вання та контролю, які виконуються у взаємозв’язку 
та взаємній обумовленості, здійснюються на принци-
пах комплексності, економічності, інноваційності, 
безперервності та оптимальності. В свою чергу, ме-
ханізм – це система причинно-наслідкових та зво-
ротних зв’язків з організації та управління на всіх 
рівнях господарювання [8]. 

Тому при обґрунтуванні принципів організацій-
ного проектування механізму контролінгу, перш за 
все, слід виходити із загальних принципів організа-
ції систем [9]:

– принципу сумісності, як умови виникнення, 
збереження і розвитку системи;

– принципу актуалізації функцій, що припускає 
необхідність різноманітності властивостей і їх функ-
ціоналізацію для збереження системи в складних 
умовах існування;

– принципу зосередження функцій, що відо-
бражає необхідність узгодженості й зосередженості 
функцій на досягненні основної мети системи;

– принципу нейтралізації дисфункцій, що вира-
жає потребу в підтримці відносної динамічної стій-
кості складу й основних параметрів системи;

– принципу лабілізації, що характеризує можли-
вість збільшувати кількість функцій без істотної змі-
ни структури.

Крім того, на основі аналізу наявних точок зору, 
як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі, нам 
представляється необхідним враховувати наступні 
групи принципів в процесі проектування організа-
ційної структури контроллінгу на промислових під-
приємствах [9; 10; 11]:

– принципи, що характеризують форму господа-
рювання, на основі яких виділяються найбільш важ-
ливі економічні об’єкти, які формують результати 
діяльності підприємства (принципи необхідної різ-
номанітності організаційної структури; адекватності 
форми контролінгової діяльності різноманіттю умов 
функціонування підприємства; замкнутості загаль-
ного контуру системи контролінгу; раціонального по-
єднання централізації і децентралізації в механізмі 
контролінгу; економічності організаційної структури 
контролінгу);

– структурно-функціональні принципи, що ви-
значають максимально можливу узгодженість функ-
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цій контролінгу (принципи органічної цілісності 
механізму контролінгу, системи управління та ор-
ганізаційної системи в цілому; відповідності цілей 
контролінгу та виділених для їх досягнення ресур-
сів; відповідності функцій цільової орієнтації меха-
нізму контролінгу; структурної гнучкості);

– принципи розвитку організаційних структур 
контролінгу, які визначають спрямованість його розви-
тку на основі відповідних законів організації, управлін-
ня та економіки (принципи неминучості організацій-
них змін; спрямованості організаційних перетворень; 
комплексності організаційних нововведень; участі пер-
соналу в процесі організаційних перетворень).

Чітке формулювання принципів формування ор-
ганізаційної структури контролінгу забезпечує необ-
хідну методологічну базу для проектування меха-

Технічне забезпечення функціонування механізму контроллінгу

Інформаційне забезпечення функціонування механізму контроллінгу

Документарне забезпечення функціонування механізму контроллінгу

Визначення функціональних обов’язків учасників механізму

Етап 
забезпечення 

безперервності 
функціонування 

механізму

Встановлення взаємозв’язків між операторами механізму

Етап 
формування 

організаційної 
структури 
механізму

Формування бази даних підрозділів підприємства, які приймають 
участь в механізмі контроллінгу

Систематизація даних для аналізу

Проведення щоденного моніторингу нормативно-правової бази

Етап 
інформаційного 

забезпечення 
механізму 

контроллінгу

Визначення показників, які контролюються в процесі 
функціонування механізму контроллінгу

Розроблення бюджету підприємства, як основного інструменту 
планування

Розроблення КСПЕК, як основного інструменту контролю 
ефективності функціонування механізму

Етап 
формування 

інструментарію 
контроллінгу

Прийняття рішення про впровадження механізму контроллінгу в 
систему управління підприємством

Визначення стратегічних цілей функціонування підприємства

Розробка і обґрунтування цілей механізму контроллінгу

Координація стратегічних цілей підприємства з цілями контроллінгу

Визначення місця контроллінгу в організаційній структурі 
і

Підготовчий 
етап 

впровадження 
механізму 

контроллінгу

Проведення щоденного моніторингу виконання планових показників 
кожного з підрозділів, задіяного в механізмі контроллінгу

Побудова багаторівневої моделі оптимізації управління 

Аналіз абсолютного відхилення показників від запланованого рівня

Аналіз відносного відхилення показників

Аналіз фактичних умов функціонування підприємства

Визначення факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 

Актуалізація параметрів функціонування підприємства

Аналітичний 
етап

Дослідницький 
етап

Рекомендації з вдосконалення механізму контроллінгу

Оцінка ефективності впровадження механізму контроллінгу

Оцінка досягнення стратегічних цілей підприємства

Розроблення альтернативних варіантів управління підприємством
Заключний

етап

Рис. 1. Поетапний процес формування механізму контроллінгу
на промисловому підприємстві

нізму контролінгу і визначає логічну спрямованість 
цього процесу.

На основі дослідження різних наукових погля-
дів щодо алгоритмів, етапів та змісту впроваджен-
ня контролінгу в управління підприємством [1; 2; 3; 
4; 12] нами були удосконалені теоретико-методичні 
підходи до формування поетапного процесу впрова-
дження, функціонування та моніторингу контролін-
гу на промисловому підприємстві з урахуванням осо-
бливостей його функціонування.

На нашу думку, поетапний процес розробки та 
впровадження механізму контролінгу є складним та 
комплексним, тому доцільно запропонувати наступ-
ні етапи його формування: підготовчий етап впрова-
дження механізму контролінгу; етап забезпечення 
безперервності функціонування механізму; етап фор-

мування організаційної струк-
тури механізму; інформаційний 
етап механізму контролінгу; 
етап формування інструментарію 
контролінгу; аналітичний етап; 
дослідницький етап; заключний 
етап. 

Зупинимось детальніше на ха-
рактеристиці наведених етапів 
впровадження та функціонуван-
ня контролінгу.

На підготовчому етапі при-
ймається рішення про впрова-
дження механізму контролінгу в 
управління підприємством, при-
чиною якого є поява перших ін-
дикаторів (сигналів) внутрішніх 
та зовнішніх ризиків діяльності 
підприємства; визначаються стра-
тегічні цілі функціонування під-
приємства; відбувається розробка 
та обґрунтування цілей механізму 
контролінгу та, на цій основі, ко-
ординація стратегічних цілей під-
приємства з цілями контроллінгу.

На стадії виконання підготов-
чого етапу необхідно визначитись 
з місцем контроллінгу в органі-
заційній структурі підприємства, 
адже схема впровадження контр-
олінгу розрізняється в залежності 
від розміру та специфіки діяль-
ності підприємства: на малих під-
приємствах система контролінгу 
взагалі відсутня; на середніх за-
звичай функції контролінгу роз-
поділені серед існуючих структур-
них підрозділів підприємства; на 
великих підприємствах механізм 
контролінгу функціонує як окре-
мий структурний підрозділ [10]. 

Етап забезпечення безперерв-
ності функціонування механізму 
передбачає технічне (закупівля 
або розроблення відповідного про-
грамного забезпечення), інформа-
ційне (надання звітної інформації 
всіма підрозділами, задіяними в 
механізмі контролінгу, у встанов-
лений період та з певною часто-
тою) та документарне (розроблен-
ня бланків звітностей, карток 
обліку виконання показників) за-
безпечення цього процесу.
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Під час побудови організаційної структури ме-

ханізму контролінгу необхідно виходити з того, що 
організаційна структура контролінгу є невід’ємною 
складовою організаційної структури підприємства в 
цілому. На цьому етапі визначають функціональні 
обов’язки учасників механізму контролінгу та від-
бувається встановлення взаємозв’язків (підпорядку-
вання) між ними.

Наступним етапом в побудові механізму контр-
олінгу на промисловому підприємстві нами визначе-
но етап побудови його інформаційного забезпечення, 
який передбачає формування бази даних підрозділів 
підприємства, які задіяні в функціонуванні механіз-
му контролінгу, систематизацію цих даних для здій-
снення аналізу та проведення щоденного моніторин-
гу нормативно-правової бази.

Одним з найбільш важливих етапів в процесі по-
будови та функціонування механізму контролінгу є 
формування інструментарію контролінгу, за допомо-
гою якого відбувається планування, аналіз та контр-
оль ефективності функціонування механізму та, як 
наслідок, досягнення стратегічних цілей підприєм-
ства в цілому. На цьому етапі вважаємо за необхідне 
проведення таких заходів: визначення показників, 
які контролюються в процесі функціонування ме-
ханізму контролінгу; складання бюджету підприєм-
ства; розроблення комплексної системи показників 
ефективності контролінгу (КСПЕК). Всі ці заходи 
спрямовані на ефективне планування (за допомогою 
бюджетування) та контроль (за допомогою КСПЕК) 
процесу функціонування механізму контролінгу, як 
інструменту системи управління промисловим під-
приємством.

На наступному (аналітичному) етапі відбувається 
аналіз виконання планових показників, які виявля-
ються в принциповій моделі планування параметрів 
функціонування промислового підприємства та їх 
актуалізації. Аналіз показників відбувається щоден-
но кожним підрозділом, задіяним в функціонуванні 
механізму контролінгу, окремо. Відповідальна особа 
в кожному підрозділі здійснює розрахунок абсолют-
ного та відносного відхилення фактичного рівня по-
казників від запланованого. 

 На стадії дослідницького етапу на основі даних, 
які були отримані на аналітичному етапі, відбува-
ється актуалізація параметрів функціонування під-
приємства, для досягнення ним стратегічної цілі; 
визначаються фактори внутрішнього та зовнішнього 
середовища, що впливають на результативність ді-
яльності підприємства (тобто на відхилення фактич-
ного рівня підконтрольних показників від заплано-
ваного). 

На основі визначених факторів впливу та аналізу 
виконання планового рівня показників складається 
багаторівнева математична модель контролінгу про-
мислового підприємства, суть якої полягає в макси-
мізації прибутку підприємства шляхом оптимізації 
процесу бюджетування як основного інструментарію 
процесу планування в механізмі контролінгу. 

На заключному етапі формування механізму 
контролінгу в системі управління підприємством від-
бувається оцінка ефективності від його впроваджен-
ня, а також оцінка рівня досягнення стратегічних 
цілей підприємством. На основі отриманих резуль-
татів менеджмент підприємства або розробляє реко-
мендації щодо вдосконалення механізму контролінгу 
(його організаційної структури або інструментарію) 
або приймає рішення про розроблення та впрова-
дження альтернативних варіантів управління під-
приємством.

Висновки з проведеного дослідження. У статті 
дістали подальшого розвитку теоретичні підходи до 
формування ефективного механізму контролінгу на 
промисловому підприємстві. 

Встановлено, що формування поетапного проце-
су впровадження механізму контролінгу базується 
на узагальненні поставлених перед цим механізмом 
завдань, виконуваних ним функцій та базових прин-
ципів, на яких він діє, та дозволяє: знизити ризик 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на резуль-
тативність діяльності промислового підприємства; за-
безпечити необхідний рівень розвитку підприємства; 
досягти узгодженості стратегічних, поточних та опе-
ративних цілей; приймати оптимальні управлінські 
рішення щодо стратегічного розвитку підприємства.

Обґрунтовано, що з метою ефективного функціо-
нування механізму контролінгу необхідно удоскона-
лити організаційно-економічну структуру управлін-
ня підприємством, що дозволить досягти необхідного 
рівня його розвитку, який характеризується прибут-
ковістю при виробництві та реалізації конкуренто-
спроможної продукції. 

Подальшого наукового обґрунтування потребує 
комплексна система показників ефективності контр-
олінгу (КСПЕК), за допомогою якої буде проведено 
оцінку ефективності сформованого механізму.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У статті актуалізовано потребу впровадження системи контролінгу на підприємствах України. Доведено, що створення са-
мостійної системи контролінгу необхідно орієнтувати на середні і великі підприємства зі складною внутрішньою організаційною 
структурою. Згруповані основні підходи до організації контролінгу на підприємствах.
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Бутко М.П. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
В статье актуализирована необходимость внедрения системы контроллинга на предприятиях Украины. Доказано, что со-

здание самостоятельной системы контроллинга необходимо ориентировать на средние и крупные предприятия со сложной 
внутренней организационной структурой. Сгруппированы основные подходы к организации контроллинга на предприятиях. 

Ключевые слова: контроллинг, предприятие, резерв эффективности, система, служба, управление.

Butko M.P. ORGANIZATION OF THE CONTROLLING SYSTEM AT UKRAINIAN ENTERPRISES
The need of the controlling system implementation at the Ukrainian enterprises is actualized. It is proved, that the creation of an 

independent controlling system must be oriented to medium and large enterprises with complex internal organizational structure. The 
main approaches to controlling organization at enterprises are identified. 

Keywords: controlling, enterprise, efficiency reserve, management, service, system.

Постановка проблеми. Контролінг є важливою 
функцією управління. Він є економічною системою, 
яка пов’язана із прогнозуванням, аналізом, контр-
олем на підприємстві. Проблема організації контр-
олінгу є актуальною, оскільки досконало і ефективно 
функціонувати на ринку без нього не може жодне 
підприємство. Сучасний стан економіки в Україні та 
світі засвідчує, що вивчення проблеми запроваджен-
ня системи контролінгу є практичною потребою.

Актуальність впровадження контролінгу на укра-
їнських підприємствах обумовлена необхідністю під-
вищення ефективності діяльності підприємства, осо-
бливо в умовах наростаючої конкуренції, як з боку 
вітчизняних, так і зарубіжних організацій. Сучасні 
умови господарювання висувають підприємству ряд 
вимог щодо постійної готовності до змін ринку, а ви-
користання системи контролінгу дозволяє швидко та 
ефективно визначити можливості цих змін та опера-
тивно реагувати на них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матику сутності та ефективності контролінгу дослі-
джували у своїх працях такі закордонні і вітчизняні 
науковці, як А.П. Градов, М.С. Пушкар, О.І. Сафа-
ров, Н.Д. Собкова, О.О. Терещенко та інші. 

Постановка завдання. Метою даної статті є вста-
новлення необхідності створення служби контролінгу 
та вивчення організаційних аспектів її формування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необ-
хідність впровадження контролінгу на підприєм-
ствах можна пояснити такими причинами [3, с. 232]:

– підвищення нестабільності зовнішнього серед-
овища висуває додаткові вимоги до управління під-
приємствами;

– ускладнення процесу управління підприєм-
ством потребує механізму внутрішньої координації 
системи підприємства;

– інформаційний ажіотаж при нестачі певної ін-
формації вимагає побудови спеціальної системи ін-
формаційного забезпечення управління;

– загальнокультурне прагнення до синтезу, інте-
грації різних сфер знань і людської діяльності.

В даний час в Україні та за кордоном можна ви-
ділити основні підходи організації контролінгу [2].

Перший підхід – це створення власного підроз-
ділу контролінгу. Даний варіант має наступні пере-
ваги:

– співробітники компанії добре знайомі з вну-
трішньою організацією компанії та галузевими осо-
бливостями бізнесу;

– отримані навички та досвід залишаються всере-
дині компанії;

– керівництво компанії може використовувати 
відділ як «майданчик» для професійного зростання 
майбутніх управлінських кадрів.

Створення самостійної системи контролінгу необ-
хідно орієнтувати на середні і великі підприємства зі 
складною внутрішньою організаційною структурою, 
оскільки обсяги діяльності та інформації будуть ви-
кликати в цьому випадку напружену роботу праців-
ників даного відділу або служби [5].

Другий спосіб – це використовувати аутсорсинг 
(outsourcing – в пер. з англ. – виконання всіх або 
частини функцій по управлінню організацією сто-
ронніми фахівцями), тобто повністю або частково пе-
редати функції контролінгу спеціалізованої компанії 
чи зовнішньому консультанту.

Третій варіант – косорсинг. Він полягає в тому, 
щоб створити служби контролінгу в рамках компа-
нії, але в деяких випадках залучати експертів спе-
ціалізованої компанії або зовнішнього консультанта.

Перелік організаційних аспектів впровадження 
контролінгу на підприємстві включає такі складни-
ки [1, с. 398]:

– відповідальність за впровадження служби 
контролінгу;

– вибір спеціаліста на посаду контролера;
– вимоги, що висуваються до контролера. 
На кожному підприємстві, де впроваджується або 

вже функціонує система контролінгу, постає питан-
ня про відповідальність за неї. Хто повинен її не-
сти: підприємець, бухгалтер, радник з податкових 
питань, або ж для виконання цієї функції необхідно 
затвердити нову посаду?

Звичайно, в процесі впровадження контролінгу 
необхідна допомога консультанта зі сторони. Під-
приємець необов’язково повинен бути спеціалістом 
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з економіки і організації виробництва, бухгалтером, 
радником з податкових питань тощо. Проте всю по-
вноту відповідальності за процес впровадження, за 
необхідний рівень функціонування контролінгу несе 
підприємець.

Коли система контролінгу починає функціонува-
ти, знову постає питання про встановлення відповід-
ної посади з тієї простої причини, що підприємство 
швидше досягне своєї мети, якщо за її досягнен-
ня нестиме відповідальність конкретний відділ або 
певна посадова особа. Проте, звичайно, контролер 
на середньому підприємстві буде зайнятий не лише 
контролінгом. 

Організація служби контролінгу на підприємстві 
повинна формуватись таким чином, щоб забезпечу-
вати оперативний рух інформаційних потоків від ни-
зових ланок (цехів) до служби контролінгу. В цьо-
му випадку виділення контролінгу як економічної 
служби і елемента управління підприємством буде 
закономірним і виправданим явищем. У зв’язку з 
цим рекомендується підпорядкувати службу контр-
олінгу безпосередньо керівнику підприємства.

При створенні служби контролінгу треба взяти до 
уваги такі основні вимоги:

1) підпорядкованість її лише керівникам вищої 
структурної ланки управління;

2) виділення контролінгу в незалежну, самостій-
ну і нейтральну службу в системі управління;

3) економічні служби підприємства повинні нада-
вати відділу контролінгу всю необхідну інформацію;

4) отримання додаткової інформації від інших 
відділів для аналізу і обробки даних, які надійшли;

5) використання в своїй роботі передових методів 
та технологій збору і обробки економічної інформа-
ції;

6) забезпеченість новими засобами для своєчасно-
го отримання, обробки, аналізу інформації і швидкої 
передачі її керівникам підприємства;

7) тісний зв’язок з іншими відділами і чітке роз-
межування обов’язків працівників;

8) можливість упровадження нових процедур збо-
ру аналітичної інформації на постійній основі. Пи-
тання про виплату компенсації співробітникам ін-
ших служб за збільшення навантаження повинні 
вирішувати керівники, для яких призначена інфор-
мація служби контролінгу;

9) можливість швидко доводити інформацію до 
відома вищого керівництва підприємства.

Контролінг може бути запроваджений на підпри-
ємстві в чотири етапи. Такий підхід щодо впрова-
дження служби контролінгу пояснюється тим, що 
невеликі фінансові витрати на утримання її спеціа-
лістів і одержання необхідного обсягу інформації від 
інших служб доведуть переваги її запровадження, і 
в майбутньому не виникне жодних сумнівів щодо до-
цільності збільшення витрат на утримання окремого 
відділу контролінгу.

На першому етапі пропонується розробка лише 
окремих питань, які належать до компетенції служ-
би контролінгу. Проте питаннями можуть займатися 
і представники різних підрозділів підприємства (пра-
цівники бухгалтерії, планово-економічного відділу, 
фінансового відділу тощо). До цих питань належать: 
збір та подання необхідної інформації керівникам 
вищої ланки управління стосовно виконання при-
йнятого бюджету, наявності фінансових, трудових та 
матеріальних ресурсів, потенційної можливості під-
приємства у завоюванні ринків збуту, його місця се-
ред конкурентів тощо.

На другому етапі на базі планово-економічного 

відділу може бути створено окрему групу працівни-
ків, які, окрім основних своїх обов’язків, будуть ви-
конувати обов’язки контролерів за додаткову опла-
ту. При цьому завдання, що стоять перед службою 
контролінгу, повинні бути між ними чітко розпо-
ділені. Делегування функцій контролінгу можуть 
бути покладені і на працівників інших економічних 
служб.

На третьому етапі можливе створення цілої екс-
пертної групи, яка буде займатися питаннями контр-
олінгу. Вона може складатись зі спеціалістів високої 
кваліфікації, які до цього часу працювали в бухгал-
терії, фінансовому відділі, планово-економічному 
відділі тощо. Оскільки обов’язки, які вони будуть 
виконувати, перевищують ті, що вони виконували 
раніше, і мають елемент творчого підходу до їх ви-
конання, то і оплата їхньої праці повинна бути дещо 
вищою, ніж раніше. Експертна група розробляє план 
діяльності й впровадження контролінгу на підприєм-
стві, розподіляє завдання між її виконавцями, виро-
бляє план інформаційних потоків, їх склад, стежить 
за виконанням бюджету та досягненням поставленої 
мети підприємства тощо.

На четвертому етапі, за умови ефективної ро-
боти експертної групи, на підприємстві може бути 
створений відділ контролінгу, в якому були б спеці-
алісти всіх необхідних напрямків. Звичайно, етапи 
впровадження контролінгу на підприємстві можуть 
бути різними, однак, на нашу думку, основною ви-
могою до їх створення є те, що на будь-якому етапі 
впровадження в склад служби контролінгу повинні, 
перш за все, входити спеціалісти, які пропрацювали 
на підприємстві тривалий час, знають його економіч-
ний стан і потенційні можливості.

Як показує практика, запровадження контролін-
гу на підприємствах супроводжується численними 
проблемами. До основних груп чинників, які пере-
шкоджають успішній організації контролінгу на під-
приємстві, можна віднести [4]:

- історичні, зумовлені поглядами на ведення біз-
несу, непрозорістю, не завжди достатніми економіч-
ними знаннями менеджерів;

- психологічні, пов’язані зі скептичними погля-
дами керівництва на запровадження фінансового 
контролінгу, результати якого помітні не одразу, а 
запровадження досить дороге і тривале;

- організаційні, зумовлені відсутністю досвіду 
формулювання бажаних результатів від впроваджен-
ня фінансового контролінгу, складністю залучення 
кваліфікованих працівників до цього процесу;

- методичні, які виникають внаслідок ігноруван-
ня потрібної реструктуризації бізнесу, невдалого ви-
ділення на підприємстві центрів відповідальності, 
вибору неадекватних принципів трансфертного ці-
ноутворення, насадження деструктивних мотивацій-
них моделей, ігнорування потреби створення пакету 
корпоративних стандартів контролінгу.

Висновки з проведеного дослідження. За наведе-
ними в статті викладками доводиться актуальність 
вирішення питання застосування на сучасних під-
приємствах системи контролінгу як мета системи 
дієвого управління в умовах динамічних змін в на-
вколишньому середовищі, підвищення конкурентної 
боротьби з метою виявлення та використання наяв-
них в підприємствах резервів ефективності.
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У статті розглядаються процеси реструктуризації та реінжинірингу підприємств в сучасних умовах господарювання. Розгля-
нуто види та форми реінжинірингу, на основі доведених фактів визначено переваги використання реінжинірингу бізнес-процесів 
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ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассматриваются процессы реструктуризации и реинжиниринга предприятий в современных условиях хозяйство-
вания. Рассмотрены виды и формы реинжиниринга, на основе доказанных фактов определены преимущества использования 
реинжиниринга бизнес-процессов в деятельности отечественных предприятий.
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Voloshanjuk N.V. REENGINEERING AS A MODERN ALTERNATIVE OF RESTRUCTURING DOMESTIC ENTERPRISES
In article are considered processes of restructuring and reengineering of the enterprises in modern conditions of managing. Types 

and reengineering forms are considered, on the basis of facts in evidence advantages of use of reengineering of business processes in 
activity of the domestic enterprises are defined.

Keywords: adaptation, reengineering, transformation, integration, rationalization, business process.

Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання, на тлі минулих кризових явищ та в 
очікуванні нових, питання про підвищення ефектив-
ності управління на вітчизняних підприємствах є од-
ним з найбільш важливих та актуальних. Ситуація 
ускладнюється проведенням масової приватизації 
об’єктів державної форми власності. Так, за наступні 
декілька років планується обмежити кількість під-
приємств у державній власності на рівні 10–15% від 
ВВП. Таким чином, більшість українських підпри-
ємств залишаться без державної підтримки подо-
лання труднощів фінансово-економічного характеру. 
Серед проблем, які гостро відчувають більшість під-
приємств в Україні сьогодні, є також низький рівень 
платоспроможності і постійно зростаючих простроче-
них зобов’язань перед державним бюджетом та по-
забюджетними фондами, банківськими установами 
та постачальниками, а також відсутність дієвого ме-
ханізму регулювання дебіторської заборгованості. 
Тобто постає питання адаптації вітчизняних підпри-
ємств до умов оточуючого середовища та проведення 
відповідних змін в їх організаційних, фінансових, 
соціально-економічних системах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним і практичним питанням реструктуризації 
підприємств в економічній літературі приділяєть-
ся достатня увага. Зокрема, цю тему в своїх працях 
піднімали такі вітчизняні вчені, як М.С. Антипі-

на, Л.І. Біловол, Т.А. Говорушко, В.М. Заболотний, 
І.А. Маркіна, Д.М. Потьомкін, О.О. Терещенко, 
В.М. Фєдосов, С.Ф. Покропівний та інші. Серед за-
рубіжних вчених дану проблематику розглядали 
І. Голберг, Р. Крам, М.Ю. Маісурадзе, Г. Сандер, 
О.М. Королькова, Г.П. Іванов, В.Г. Крижановський, 
Л.О. Лігоненко і т.д. Проте в працях зазначених 
вище вчених розкривається сутність та механізм ре-
алізації фінансової реструктуризації та переважно 
реорганізації підприємств у формі злиття, поглинан-
ня, приєднання, виділення, перетворення чи поділу. 
Проте на сьогодні існує обмежена кількість праць, 
які б розкривали економічну ефективність такої аль-
тернативи реструктуризації, як реінжиніринг та до-
цільність його використання на вітчизняних підпри-
ємствах.

Мета і завдання дослідження. Метою досліджен-
ня є розгляд особливостей розвитку вітчизняних під-
приємств на сучасному етапі та визначення можли-
вості застосування в їх діяльності реінжинірингу як 
альтернативи реструктуризації. 

Виклад основного матеріалу. В інтересах вижи-
вання і гнучкого реагування на динамічно мінливі 
ринкові умови, підвищення стійкості та адаптацій-
ної здатності в задоволенні споживчого попиту, подо-
лання відстані в науково-технічному розвитку, у за-
безпеченні високої якості продукції, робіт та послуг 
вітчизняні підприємства мають постійно вдаватися 
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до організаційних змін. Завдяки таким змінам дола-
ється інертність та незмінність у структурах управ-
ління, у сформованій системі зв’язків і відносин 
суб’єктів господарювання з оточуючим середовищем.

Залежно від конкретних обставин зазначені змі-
ни можуть бути частковими, що стосуються окре-
мих служб і організацій, певних видів діяльності, чи 
радикальними, коли під впливом бурхливого і на-
віть стрибкоподібного розвитку конкуренції потрібна 
глибока і багатобічна реструктуризація.

Слід зазначити, що посткризовий період (2010-
2011 роки) характеризувався стрімким підйомом 
та зростанням фінансових показників діяльності ві-
тчизняних підприємств. Проте не усім суб’єктам гос-
подарювання вдалося відновити втрачені позиції за 
час фінансово-економічної кризи 2008-2009 років. 
Крім того, показники ефективності діяльності таких 
підприємств щороку погіршуються, спричиняючи 
кризові явища в економіці країни. Так, починаючи 
з кінця 2011 року і по червень 2013 року спостері-
гається тенденція до збиткової діяльності вітчизня-
них підприємств та зростання частки таких суб’єктів 
господарювання у загальній кількості підприємств 
України (рис. 1).
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Підтвердженням погіршення фінансового стану 
вітчизняних підприємств є дані відносно кризової 
ситуації на підприємствах гірничо-металургійного 
комплексу. Для України металургійна галузь дуже 
важлива, тому що це одна з основних бюджетоут-
ворюючих галузей, а також є головною експортною 
галуззю, яка забезпечує надходження іноземної ва-
люти в Україну. Основними причинами кризи на 
підприємствах даної галузі є світове перевиробни-
цтво і падіння цін, насамперед, через сталевий бум у 
Китаї та катастрофічний дефіцит металобрухту. Не-
стача цієї сировини проявилася на найбільших під-
приємствах галузі в різній мірі. Спад випуску сталі і 
прокату промисловим гігантом ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», зупинка діяльності Донецького елек-
трометалургійного заводу [2] – лише початок тих 
проблем, які чекають українські підприємства в най-
ближчому майбутньому.

Наведені дані ще раз підтверджують наявність 
прихованої кризи на вітчизняних підприємствах, по-
долання якої потребує негайних дієвих заходів. Такі 
зміни мають відповідати структурі ринкового попи-
ту, забезпечувати раціональне використання ресур-
сів, та сприяти максимізації вартості капіталу під-
приємства.

Одним із засобів фінансового оздоровлення під-
приємств є реструктуризація, яка передбачає розроб-
ку комплексної програми змін, спрямованих на по-
кращення життєздатності та результатів діяльності 
компанії в конкурентному середовищі [3].

Необхідно виділити основні причини, які в сучас-
них умовах ринкової економіки вимагають проведен-
ня реструктуризації вітчизняних підприємств: 

– відсутність культури корпоративного управ-
ління; 

– незацікавленість керівників у прибутковому 
функціонуванні підприємств;

– неефективність фінансового управління на під-
приємствах; 

– погіршення умов виробничого процесу; 
– відсутність системи врахування ринкових змін 

під час розробки і просування продукції підприєм-
ства тощо [4; 5]. 

Реструктуризація підприємства покликана 
розв’язати два основних завдання: забезпечити ви-
живання підприємства та відновити його конкурен-
тоспроможність на ринку.

В Україні реструктуризація підприємств відбу-
вається переважно шляхом реорганізації (в основно-
му злиття та поглинання), які є горизонтальними. 
Слід зазначати, що у більшості випадків мотив та-
кої реорганізації пов’язаний не з ефективністю, а з 
посиленням позицій на ринку. Зазвичай українські 
підприємства купують стратегічні інвестори, якими 
є іноземні фірми. Для таких фірм придбання най-
частіше є способом розширення ринків збуту, іноді 
– асортименту. Тобто, як бачимо, основна мета та-
кої реструктуризації зовсім не стосується покращен-
ня фінансового стану вітчизняних підприємств. Крім 
того, якщо домінуючою фірмою в процесі реорганіза-
ції є іноземна компанія, то існує висока ймовірність 
відтоку капіталу закордон. 

Одним із шляхів вирішення проблеми кризового 
фінансового стану підприємств України поряд із ре-
структуризацією є реінжиніринг бізнес-процесів.

Навколо поняття реінжинірингу в економічній 
літературі існує дискусія, особливо в частині його 
відношення до поняття реструктуризації. Згідно тра-
диційного визначення реінжиніринг являє собою 
фундаментальне переосмислення і радикальну ре-
конструкцію бізнес-процесів підприємства для досяг-
нення покращення основних показників діяльності 
підприємства: термінах, витратах, обслуговуванні 
[6]. Іншими словами, реінжиніринг передбачає замі-
ну старих методів управління новими більш сучасни-
ми і на цій основі – покращення основних показни-
ків діяльності підприємств.

Реінжиніринг у відношенні до реструктуризації 
розглядається за трьома підходами (рис. 2).
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І. Реінжиніринг – поняття, тотожне реструктуризації 
підприємства

ІІ. Реінжиніринг являє собою одну з важливих частин 
процесу реструктуризації підприємства

ІІІ. Реінжиніринг – це філософія бізнесу, яка 
покладена в основу реструктуризації підприємства

Рис. 2. Співвідношення понять «реінжиніринг» та 
«реструктуризація» підприємства*

*Складено автором за [7]
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Реінжиніринг, на відміну від реструктуризації, 
зорієнтований не на організаційні зміни, а на кор-
поративні процеси. Корпоративний процес, в свою 
чергу, включає в себе заходи, які мають вирішаль-
не значення для гнучкої політики збуту продукції, 
робіт та послуг і одночасно сприяють підвищенню 
якості та зниженню витрат [8].

Слід відмітити, що на сучасному етапі розвитку 
вітчизняних підприємств реінжиніринг доцільно за-
стосовувати в процесі стратегічної реструктуризації. 

Серед типів реінжинірингу слід виділити транс-
формацію, інтеграцію та раціоналізацію. 

Трансформація являє собою кардинальне пе-
реосмислення місії та стратегії підприємства, і 
взаємопов’язана із зовнішніми умовами і внутріш-
німи проблемами діяльності суб’єкта господарю-
вання.

Інтеграція передбачає розробку нових бачень 
та ідеології підприємства, що призводить до нової 
структури компанії. Основна увага при цьому при-
діляється інтеграції ефектів в методах роботи, поса-
дах, функціях або соціальній системі.

Раціоналізація або редизайн – це так зване «спро-
щення» процесів або складових структури підприєм-
ства, яке має на меті покращення якості управління 
при відсутності радикальних перетворень.

Метою реінжинірингу бізнес-процесів є системна 
реструктуризація матеріальних, фінансових та ін-
формаційних потоків, спрямована на спрощення ор-
ганізаційної структури, перерозподіл і мінімізацію 
використання різних ресурсів, скорочення термінів 
задоволення потреб клієнтів, підвищення якості їх 
обслуговування. 

Для підприємств з високим ступенем диверсифі-
кації бізнесу, різноманіттям партнерських зв’язків 
реінжиніринг бізнес-процесів забезпечує вирішення 
наступних завдань:

визначення оптимальної послідовності виконува-
них функцій, яке призводить до скорочення трива-
лості циклу виготовлення і продажу товарів і послуг, 
обслуговування клієнтів, наслідком чого є підвищен-
ня оборотності капіталу і зростання всіх економіч-
них показників підприємства;

оптимізація використання ресурсів у різних біз-
нес-процесах, в результаті якої мінімізуються витра-
ти і забезпечується оптимальне поєднання різних ви-
дів діяльності;

побудова адаптивних бізнес-процесів, націлених 
на швидку адаптацію до змін потреб кінцевих спо-
живачів продукції, виробничих технологій, поведін-
ки конкурентів на ринку, а, отже, підвищення якос-
ті обслуговування клієнтів в умовах динамічності 
зовнішнього середовища;

визначення раціональних схем взаємодії з парт-
нерами і клієнтами, і, як наслідок, зростання при-
бутку, оптимізація фінансових потоків; 

синхронізація та координація одночасно викону-
ваних процесів.

Реінжиніринг бізнес-процесів, що проводиться 
з певною періодичністю (наприклад, один раз на  
5-7 років), спрямований в подальшому на безпе-
рервний інжиніринг бізнес-процесів, тобто постійну 
адаптацію бізнес-процесів до мінливих зовнішнього 
середовища [9].

Реінжиніринг бізнес-процесів найбільш ефектив-
ний на підприємствах, для яких характерні наступні 
особливості:

диверсифікація товарів і послуг (орієнтація на 
різні сегменти ринку), що викликає різноманіття 
бізнес-процесів;

робота за індивідуальними замовленнями, що ви-
магає високого ступеня адаптації базового бізнес-
процесу до потреб клієнта; 

впровадження нових технологій (інноваційних 
проектів), які охоплюють основні бізнес-процеси під-
приємства;

різноманіття кооперативних зв’язків з партнера-
ми підприємства і постачальниками матеріалів, що 
обумовлюють альтернативність побудови бізнес-про-
цесу;

нераціональність організаційної структури, висо-
кий рівень бюрократії на підприємстві, що викликає 
дублювання операцій бізнес-процесу.

До числа найважливіших економічних проблем 
вітчизняних підприємств, які відображаються на 
можливості використання реінжинірингу бізнес– 
процесів, відноситься проблема старіння та зносу 
основних виробничих засобів суб’єктів господарю-
вання. Так, ступінь зносу основних засобів підпри-
ємств України станом на 2012 рік становила близько 
78% [1]. До цього необхідно додати моральний знос і 
низьку ефективність основного технологічного устат-
кування. Наявність великих незавантажених цехів, 
які мають, до того ж, досить велику кількість незаді-
яного в процесі виробництва обладнання, призводить 
до великих витрат, які відображаються на вартості 
виробів, що випускаються, знижує їх конкуренто-
спроможність і, як наслідок, обсяг збуту і вартість 
підприємства. Із вищезазначеного можна визначити 
гостру необхідність проведення реінжинірингу та фі-
нансового оздоровлення вітчизняних підприємств.

При розробці проекту реінжинірингу бізнес-про-
цесів виникають труднощі моделювання бізнес-про-
цесів, оскільки американські підходи до моделюван-
ня бізнес-процесів виявляються малоефективними в 
українських реаліях, а готова технологія на вітчиз-
няному ринку відсутня.

Основними складовими процесу реінжинірингу 
бізнес-процесів є оцінка готовності до них підприєм-
ства і розробка плану їх впровадження. 

Необхідною умовою здійснення реінжинірингу 
бізнес-процесів є використання сучасних інформа-
ційних технологій. Це є ще однією перешкодою у ви-
користанні в діяльності вітчизняних підприємств ре-
інжинірингу як альтернативи реструктуризації. Так, 
згідно офіційних даних [10] в середньому по Україні 
лише кожне четверте підприємство в своїй діяльнос-
ті використовує сучасні технології.

Висновки з проведеного дослідження. В умовах 
мінливого середовища та загроз нових економічних 
та фінансових криз проблема забезпечення ефек-
тивності функціонування підприємств і, відповід-
но, економіки в цілому, виходить на перший план. 
Одним з напрямів зміцнення їх конкурентних пози-
цій та підвищення результативності функціонуван-
ня є реструктуризація. В процесі реструктуризації 
не тільки забезпечується розвиток підприємств, а і 
створюється вартість підприємств, яка забезпечує 
підвищення рівня їх капіталізації. 

Одним із дієвих заходів відновлення становища 
вітчизняних підприємств поряд із реструктуризацією 
є реінжиніринг. Виходячи із проведеного досліджен-
ня, можна сказати, що реінжиніринг – це складова 
реструктуризації, процес ініціалізації та реалізації 
змін в системі управління та функціонування під-
приємства в цілому або окремих його підрозділів.

Реінжиніринг і реструктуризаціє не є взаємно 
несумісними методами. На підприємстві ці процеси 
можуть відбуватися паралельно або навіть бути вза-
ємозамінними. 
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На думку автора, на сучасних вітчизняних під-

приємствах доцільно впровадження реінжинірингу, 
що ґрунтується на методології «чистого аркуша» (аб-
солютне перепроектування існуючих бізнес-процесів, 
тобто відмова від звичних для підприємства методів 
управління та заміна їх на кардинально нові), оскіль-
ки це дозволить по-новому оцінити можливості біз-
нес-процесів та адаптувати їх до існуючих ринкових 
умов, сформувати абсолютно нову ідеологію ведення 
діяльності, в основу якої покладено креативні пара-
метри функціонування.
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Стаття присвячена дослідженню видового складу інвестицій у людський капітал підприємства. Визначено укрупнені та 
об’єктно-орієнтовні напрямки інвестування людського капіталу. Обґрунтовано видовий склад інвестицій за кожним напрямком. 
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Волошина С.В. ВИДОВОЙ СОСТАВ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Статья посвящена исследованию видового состава инвестиций в человеческий капитал предприятия. Определены 

укрупненные и объектно-ориентированные направления инвестирования человеческого капитала. Обосновано видовой состав 
инвестиций по каждому направлению. 
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Voloshyna S.V. SPECIFIC STRUCTURE OF INVESTMENT IN ENTERPRISE’S HUMAN CAPITAL
The article deals with the research of the specific structure of investment in enterprise’s human capital. The enlarged and object-

orientated investment ways in human capital are defined. The specific structure of investment in each direction is substantiated. 
Keywords: human capital, investment, investment object, production investing, social investing. 

Постановка проблеми. Постіндустріальний період 
розвитку суспільства, що характеризується високим 
інноваційним рівнем продуктивних сил, ставить висо-
кі вимоги до якості робочої сили, яка виступає осно-
вним джерелом формування національного доходу. 

Взаємозв’язок між ефективністю розвитку сус-
пільного виробництва і розвитком людини пояснює 
теорія людського капіталу, яка успішно реалізуєть-
ся у світовій практиці на усіх економічних рівнях. 
При цьому людський капітал підприємства вбирає в 
себе сукупність знань, досвіду, навичок і здібностей 
фізичних осіб, що беруть участь в діяльності підпри-
ємства задля отримання економічних і соціальних 
вигод. Відзначені характеристики людського капіта-
лу підприємства формуються і розвиваються шляхом 
відповідних інвестицій. 

Не дивлячись на постійне збільшення заробітної 
плати, додаткові витрати вітчизняних підприємств 
на робочу силу залишаються вкрай низькими, що в 
сукупності обумовлює відставання України за показ-
ником сукупних витрат на робочу силу від країн ЄС 
більш ніж у 10 разів. 

Наслідком дешевизни робочої сили – результату 
недостатнього інвестування у людський капітал – є 
відтік висококваліфікованих кадрів закордон, низь-
ка продуктивність праці, уповільнене оновлення 
техніки, економічна незацікавленість в результатах 
праці і в кінцевому підсумку – низька конкуренто-
спроможність більшості видів вітчизняної продукції 
та національної економіки загалом. 

Сучасні власники вітчизняних підприємств та 
уповноважені ними органи протягом довгого часу 
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обережно підходять до питань інвестування у люд-
ський капітал, не розглядаючи останній як основний 
чинник утворення доходу. Саме тому вони намага-
ються максимально скоротити не лише витрати на 
соціальну сферу, але й витрати на матеріальне забез-
печення найманих працівників у виробничій сфері. 

Вважаємо, що причиною цього є невирішені тео-
ретико-методологічні проблеми оцінювання ефектив-
ності інвестицій у людський капітал підприємства, 
а саме:

- звуження складу такого роду інвестицій до ви-
трат, що спрямовуються на формування і розвиток 
професійних знань працівників;

- зосередження методичних підходів на оцінюван-
ні віддачі від навчання персоналу;

- не врахування факторів виробничого і соціаль-
ного ризиків;

- відсутність інформації щодо розміру і складу ін-
вестицій у людський капітал за галузями господарю-
вання (як бази для порівняльної оцінки) тощо. 

Серед основних наукових прогалин даного про-
блемного поля слід виділити обмежений склад ін-
вестицій у людський капітал, оскільки на даному 
етапі розвитку суб’єктів господарювання необхідно 
дбати не лише про підготовку висококваліфікова-
ної робочої сили, здатної вирішувати стратегічні за-
вдання інноваційного розвитку підприємств, але й 
про створення умов для безпечної праці, збереження 
здоров’я, культурне збагачення, стабільність трудо-
вих колективів тощо. Отже, видовий склад інвести-
цій у людський капітал підприємства як соціально-
економічної системи має відповідати двоєдиній меті 
його розвитку – максимізації економічної результа-
тивності і соціальній гармонізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання інвестування людського капіталу є предме-
том дослідження багатьох науковців, серед яких: 
М. Ажажа, В. Антонюк, О. Бородіна, В. Важинська, 
Н. Верхоглядова, Н. Гвоздик, О. Грішнова, О. Заха-
рова, А. Кірянов, Т. Коркіна, О. Кошулько, Г. Тугус-
кіна, Як. Фітц-енц, А. Циренова, В. Яценко та інші. 
Проте у сучасних дослідженнях людського капіталу 
переважають теоретичні (політекономічні) напрям-
ки, а серед напрямків практичної економіки увага 
науковців сконцентрована на вивченні людського ка-
піталу на макро– і мезорівнях. До того ж, більшість 
науковців розглядають лише окремі його складові, 
серед яких переважає освіта. У той же час слабко до-
слідженими є здоров’я, безпека праці, мобільність та 
інші, розвиток яких також потребує суттєвих (т. зв. 
соціальних) інвестицій і вивчення закономірностей 
їх здійснення та особливостей оцінювання. 

Постановка завдання. Мета даного дослідження 
полягає в обґрунтуванні видового складу інвестицій 
у людський капітал підприємства, який спрямований 
на формування і розвиток його сукупних об’єктивних 
характеристик, що відповідають завданням сучасного 
етапу розвитку суспільного виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Істо-
ричний екскурс в теорію людського капіталу показав, 
що витрати, які призводять у майбутньому до утво-
рення доходів від використання людей у суспільному 
виробництві, є інвестиціями у людський капітал. 

К. Макконнел і С. Брю зазначали, що «інвестиції 
у людський капітал – це будь-яка дія, яка підвищує 
кваліфікацію і здатності, або, іншими словами, про-
дуктивність праці працівників». Вони наводять на-
ступний склад інвестицій у людський капітал:

• витрати на освіту у складі витрат на загальну 
і спеціальну, формальну і неформальну освіту та ви-

трати на підготовку працівника на робочому місці;
• витрати на охорону здоров’я, які складають-

ся з витрат на профілактику захворювань, медичне 
обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення 
житлових умов; 

• витрати на мобільність, які необхідні на забез-
печення вищого рівня продуктивності [1, с. 556]. 

Лауреати Нобелівської премії і т.зв. основополож-
ники теорії людського капіталу Т. Шульц і Г. Беккер 
розширили вищенаведений склад інвестицій на ви-
трати, спрямовані на пошук економічної інформації 
про ціни і доходи, витрати на виховання дітей та 
інші витрати, які будь-яким чином сприяють розви-
тку продуктивної сили людини, її культурному та 
інтелектуальному зростанню [2; 3]. 

Дж. Кендрік поміж різних видів інвестицій окре-
мо виділяв уречевлені і не уречевлені інвестиції, які 
втілені в людях. Уречевлені інвестиції (уречевлений 
капітал) він визначав як такий, що має матеріальну 
форму, а неуречевлені – це інвестиції, які не мають 
власної матеріальної форми, але вони втілюються 
в уречевленому капіталі, підвищуючи його якість і 
продуктивність [4].

Зміна умов розвитку суспільного виробництва ви-
магає об’єктивного перегляду традиційного складу 
інвестицій у людський капітал і їхньої конкретизації 
на різних економічних рівнів, найважливішим серед 
яких слід вважати мікроекономічний. Саме підпри-
ємства є найефективнішими виробниками цього ка-
піталу, оскільки здійснюють розвиток персоналу від-
повідно до майбутніх потреб виробництва, а також 
володіють достовірною інформацією про перспектив-
ні напрямки соціальних інвестицій.

Серед сучасних дослідників інвестування люд-
ського капіталу підприємства слід відзначити В. Ва-
жинську, Н. Гвоздик, О. Грішнову, О. Захарову, 
А. Кірянова, Т. Коркіну, О. Кошулько та інших, які 
послідовно доопрацьовували зміст категорії «інвес-
тиції у людський капітал підприємства» і класифі-
кацію відповідних витрат. 

Результати досліджень у даній предметній галу-
зі можна об єднати у дві групи: 1) з вузьким колом 
об’єктів інвестування і відповідно видів інвестицій-
них витрат; 2) з розширеним колом об’єктів інвесту-
вання і розгалуженими видами інвестиційних витрат.

Так, В. Важинська, досліджуючи елементи ін-
вестиційних вкладень у людський капітал, фор-
ми нарощення обсягів людського капіталу на ви-
робничому рівні, джерела та напрями інвестицій, 
зводить дані інвестиції до навчання персоналу за 
рахунок власних коштів підприємства. При цьому 
у складі останніх вона виділяє витрати, що спря-
мовуються на навчання на виробництві і в навчаль-
них закладах [5, с. 11]. 

О. Захарова у поняття соціально-економічної кате-
горії «інвестиції у людський капітал» вкладає лише 
витрати, які здійснюються з метою професійного роз-
витку та охорони здоров’я працівників [6, с. 6]. 

О. Кошулько удосконалила класифікацію інвес-
тицій у людський капітал підприємства за такими 
напрямами: підвищення культурно-освітнього рівня 
працюючих, кваліфікації кадрів, задоволення фізіо-
логічних потреб і збереження здоров’я, відтворення 
й нагромадження людського капіталу [7, с. 6].

А. Кірянов пропонує розширення інвестицій у 
людський капітал підприємства з цільовою орієнта-
цією на формування у працівника почуття відданос-
ті організації, що потребує встановлення розміру за-
робітної плати відповідно до результатів діяльності 
підприємства, введення гнучкої системи додаткового 
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стимулювання і різних соціальних доплат [8]. Однак 
конкретизація інвестиційних витрат у даному дослі-
дженні відсутня. 

Точка зору відомого в Україні дослідника люд-
ського капіталу О. Грішнової на видовий склад ін-
вестицій [9, с. 12] збігається з ідеями, розробленими 
Т. Шульцем і Г. Беккером. Між тим інші види ви-
трат науковцем не уточнюються. 

Більш розширеною на теперішній час є класифі-
кація інвестицій у людський капітал підприємства, 
яка доповнена Н. Гвоздик в частині наступних груп 
витрат: в залежності від стадій його формування і 
розвитку (сформований у минулому, теперішньому 
і майбутньому періодах), за джерелами фінансуван-
ня (витрати особи/домогосподарства, підприємства, 
державні витрати), за цільовим призначенням (ста-
білізуючі і створюючі витрати, які спрямовані відпо-
відно на просте і розширене відтворення людського 
капіталу), за способом вкладення (прямі і непрямі), 
за формою вкладення (матеріальні і нематеріальні) і 
за основними групами активів (освіта, здоров’я, мо-
тивація, мобільність) [10, с. 3-4]. Однак вважаємо, 
що у такому вигляді класифікація не набула своєї 
завершеності, оскільки не розкриває видовий склад 
інвестицій у людський капітал. До того ж, облік ви-
щезазначених груп витрат є ускладненим на підпри-
ємствах і тому не виступає практичним інструмен-
том управління людським капіталом. Перш за все, 
це зауваження стосується витрат, які виділені в 
окремі групи за стадіями формування і за джерелами 
фінансування. Недарма у практичному дослідженні 
Н. Гвоздик відходить від запропонованої класифіка-
ції інвестицій і проводить аналіз обмеженого кола 
інвестиційних витрат відповідно до діючої системи 
обліку витрат. 

Загалом критичний огляд теорії людського капі-
талу та адаптація її положень для вирішення страте-
гічних завдань мікроекономічного рівня дали автору 
змогу обґрунтувати розширені напрямки інвестуван-
ня у людський капітал підприємства, характеристи-
ка яких представлена в таблиці 1. 

При розробці представлених у таблиці 1 напрям-
ків враховано наступне:

– інвестування спрямоване на формування персо-
налу, характеристики якого мають водночас відпо-
відати сучасним вимогам щодо інноваційної модерні-
зації економіки та забезпечувати всебічний розвиток 
людини. Тому узагальненими напрямками інвесту-
вання у людський капітал підприємства є виробниче 
і соціальне інвестування. Причому виробниче інвес-
тування прямо спрямоване на збільшення результа-
тів виробництва, тоді як соціальне – опосередковано; 

– об’єктами інвестування виступають усі складові 
елементи людського капіталу;

– до інвестицій відносяться усі витрати на форму-
вання і розвиток персоналу підприємства, незалежно 
від терміну окупності та джерела фінансування;

– витрати за кожним напрямком включають як 
компенсаційні виплати індивідуального характеру, 
які здійснює підприємство безпосередньо працівни-
кам, так і інвестиції колективного спрямування;

– напрямки враховують інвестиції у людський 
капітал за усіма рівнями регулювання витрат на ро-
бочу силу, зокрема відповідно до національного за-
конодавства про працю, галузевої тарифної угоди, 
колективного договору підприємства. Тому представ-
лений у табл. 1 склад інвестицій можна вважати як 
базовий, який може розширюватися з огляду на роз-
виток системи державного і договірного регулювання 
процесів найманої праці;

– сукупні інвестиції у розвиток людського капіта-
лу одночасно містять прямі і супутні витрати, у тому 
числі пільги працівникам, страхові виплати, інвес-
тиції в об’єкти соціальної інфраструктури тощо. 

Таблиця 1
Розширений склад інвестицій  

у людський капітал підприємства

Укрупнені 
напрямки

Об’єктно-
орієнтовані 
напрямки

Видовий склад інвестицій
за напрямком

В
и
р
об

н
и
ч
е 

ін
ве

ст
у
ва

н
н
я

Освіта і 
спеціальна 
підготовка

витрати на професійну під-
готовку, перепідготовку і 
підвищення кваліфікації 
працівників, які перебувають 
в обліковому складі підприєм-
ства, атестацію кадрів, оплата 
за навчання в навчальних за-
кладах дітей працівників під-
приємства тощо 

Професійна 
безпека 

витрати, пов’язані із забезпе-
ченням правил техніки безпеки 
праці, охорони праці, витрати 
на забезпечення санітарно-гігі-
єнічних та інших спеціальних 
вимог у виробництві тощо

Мотивація

фонд основної заробітної пла-
ти, фонд додаткової заробітної 
плати, інші заохочувальні і 
компенсаційні виплати (за ви-
ключенням матеріальної допо-
моги та суми наданих підпри-
ємством трудових і соціальних 
пільг працівникам) 

Мобільність 
витрати, пов’язані з набором 
робочої сили, втрати від плин-
ності кадрів тощо 

С
оц

іа
л
ьн

е 
ін

ве
ст

у
ва

н
н
я

Здоров’я 

медичне страхування, опла-
та лікарняних, витрати на 
екологічні заходи, утриман-
ня спортивних та оздоровчих 
об’єктів, оплата абонентів у 
групи здоров’я, вартість (зде-
шевлення вартості) путівок на 
лікування і відпочинок, витра-
ти на медобслуговування, ма-
теріальна допомога (оздоровчі, 
екологічні виплати) тощо

Житлово-
побутове за-
безпечення

витрати на найм / покупку 
житла, на погашення позик 
для поліпшення житлових 
умов, утримання житлового 
фонду підприємства, здешев-
лення вартості палива для 
опалення житла працівників, 
заохочення за своєчасну оплату 
комунальних послуг, витра-
ти на надання транспортних 
послуг, здешевлення вартості 
харчування працівників тощо

Соціальний 
захист 

відрахування на державний 
соціальний захист, доплати 
і надбавки до пенсій, додат-
кові відпустки за рішенням 
трудового колективу, одноразо-
ва допомога працівникам, які 
виходять на пенсію, допомога 
сім’ям з дітьми, витрати на со-
ціальні проекти тощо 

Культурний 
розвиток 

витрати на утримання об’єктів 
культури, проведення культур-
но-масових заходів, вартість 
передплати на періодичні ви-
дання тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Загалом, 
використання розширеного видового складу інвесту-
вання у людський капітал підприємства дасть змо-
гу управляти його конкурентоспроможністю, визна-
чаючи спрямованість фінансових потоків. Причому 
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вкладання підприємством коштів за обґрунтованими 
напрямками і видами призведе не лише до збільшен-
ня прибутку через підвищення продуктивності пра-
ці та можливості працювати з інноваційними техно-
логіями (економічні вигоди), але й до соціального 
ефекту – формуванню стабільного колективу, який 
буде відданий підприємству і разом з тим прагнути-
ме до підвищення його іміджу. 
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АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито сутність поняття аудиту підприємницької діяльності, надано класифікацію внутрішнього аудиту. Також до-
сліджено значимість та важливість управлінського аудиту для ефективного функціонування підприємства. У роботі визначено та 
проаналізовано місце аудиту рекламної діяльності в системі аудиту підприємницької діяльності. Авторами надано власне визна-
чення понять аудиту рекламної діяльності як форми контролю, пояснено його специфіку, особливості та перспективи застосування.
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В статье раскрыта сущность понятия аудита предпринимательской деятельности, предоставлена классификация внутрен-

него аудита. Также исследована значимость и важность управленческого аудита для эффективного функционирования пред-
приятия. В работе определено и проанализировано место аудита рекламной деятельности в системе аудита предприниматель-
ской деятельности. Авторами предоставлено собственное определение понятий аудита рекламной деятельности как формы 
контроля, объяснена его специфика, особенности и перспективы применения.
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Dibrova T.G., Garanina I.I. AUDITING AS A FORM OF CONTROL OF ADVERTISING ACTIVITIES
In this paper the essence of the concept of auditing business activities is revealed. Classification of internal auditing is provided. 

Also, the significance and importance of management auditing for the effective operation of the business are studying. In the work 
place auditing of advertising activities in the auditing business activities is defined and analyzed. Actually definitions auditing advertising 
activities as a form of control provided by the authors, its specificity, characteristics and prospects of are explained.
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відно-
син в Україні вимагає підвищення ефективності управ-
ління підприємницькою діяльністю. Процес сучасного 
управління підприємницькою діяльністю передбачає 
планування, організацію, мотивацію, координацію та 
контроль. Функція контролю є процесом постійного 
спостереження та перевірки, що забезпечує досягнення 
мети, оцінювання кінцевих результатів діяльності під-

приємства. Основним завданням контролю є якісна і 
кількісна оцінка результатів діяльності підприємства та 
виявлення помилок і порушень у функціонуванні відпо-
відних підрозділів та ухвалення певних заходів, що ви-
правляють недоліки в управлінні і виробництві з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Одною із сучасних форм контролю можна вважа-
ти аудит підприємницької діяльності складовою яко-
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го є, зокрема, аудит рекламної діяльності. Аудит ре-
кламної діяльності, своєю суттю не тільки здійснює 
контроль, а і визначає проблеми та оцінює ефектив-
ності такої діяльності в процесі планування та реалі-
зації рекламної кампанії підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошу-
ки шляхів підвищення ефективності та якості сис-
теми контролю підприємницької діяльності привели 
до включення в орбіту наукових інтересів фахівців 
на пострадянському просторі теоретичних, методоло-
гічних та організаційних аспектів аудиту. При цьо-
му через обмеженість вітчизняної практики аудиту 
протягом тривалого часу методологічною основою 
для обґрунтування висновків та пропозицій у цій 
області знань були переважно праці західних авто-
рів: Р. Адамса, А. Аренса, Р. Доджа, Дж. Лоббека, 
Р.  онгомері та ін. Зважаючи на здобутки західної 
теорії та практики щодо організації аудиту, безумов-
но, запозичення цього досвіду загалом мало пози-
тивний вплив. Проте згодом виявилися й недоліки 
такого підходу, що полягали в недостатній адаптова-
ності розробок до специфіки становлення ринкових 
відносин в Україні, реалій і потреб вітчизняних біз-
несових структур та їх власників. Усвідомлення цьо-
го дало поштовх розширенню досліджень у цій га-
лузі. Серед дослідників, які займаються проблемами 
вітчизняного аудиту, особливо необхідно відмітити 
внесок В.В. Бурцева, Т.А. Каменської, А.К. Макаль-
ської, В.П. Пантелєєва, В.В. Пугачева, О.Ю. Редька, 
В.С. Рудницького, В.А. Савченка, А.Д. Шеремета та 
ін. Разом з тим низка питань, пов’язаних із засто-
суванням сукупності процедур та методів аудиту як 
елементів єдиної системи потребує подальшої розроб-
ки в контексті забезпечення органічної єдності різ-
них видів контролю діяльності підприємства.

Постановка завдання. Метою статті є досліджен-
ня аудиту рекламної діяльності як форми контролю 
управління підприємницькою діяльності, визначен-
ня його місця в системі управлінського аудиту під-
приємства. Також на меті є визначення сутності та 
змісту поняття аудита підприємницької діяльності 
та аудита рекламної діяльності, визначення специфі-
ки їх проведення.

Виклад основного матеріалу дослідження. За ви-
значенням Американської асоціації бухгалтерів «ау-
дит – це систематичний процес об’єктивного збору 
та оцінювання інформації про економічні дії та події 
з метою визначення ступеня відповідності цих дій 
та подій встановленим критеріям і представлення ре-
зультатів перевірки зацікавленим стронам». Відомий 
економіст, автор книги «Основи аудиту» Р. Адамс 
наводить наступне класичне визначення суті аудиту, 
за яким «аудит – це процес, за допомогою якого ком-
петентний незалежний працівник збирає та оцінює 
інформацію, яка піддається кількісній оцінці та сто-
сується специфічної господарської системи, з метою 
визначення та вираження у своєму висновку ступінь 
відповідності цієї інформації установленим стандар-
там» [1, с. 54]. Виходячи із цих визначеннь, процес 
оцінювання, по-перше, має бути об’єктивним та не-
залежним від впливу суб’єктивних чинників (керів-
ництва, власників, персоналу підприємства тощо). 
По-друге, аудитор визначає ступінь відповідності ін-
формації, що представлена у звіті, реальним даним, 
тобто висловлює свою думку з приводу відповідності, 
але не підтверджує абсолютну точність представле-
них даних. По-третє, перевірка має відбуватися в ін-
тересах або на замовлення певної сторони. 

Оскільки підприємницька діяльність є універ-
сальною загальноекономічною функцією будь-якої 

економічної системи та поєднується з виконанням 
інших видів діяльності (управлінням, науковими 
розробками, фінансовою та маркетинговою діяльніс-
тю тощо), система аудиту такої діяльності вимагає 
застосування спеціальних видів аудиту. Аналіз за-
хідних наукових джерел з питань аудиту, зокрема Р. 
Адамса, А. Аренса, Дж. Лоббека, Р. Монгомері та ін. 
виявив наявність ґрунтовної теоретичної та методо-
логічної бази аудиту. Західні джерела стали основою 
для розвитку вітчизняних теоретичних та методоло-
гічних розробок аудиту підприємницької діяльності 
[2; 3; 5; 8-10], на підставі яких пропонуємо власне 
адаптоване [2, с. 134; 3, с. 215] визначення цієї де-
фініції. Аудит підприємницької діяльності (АПД) 
– це процес збору та оцінювання кількісної інфор-
мації особою/організацією про діяльність конкрет-
ного економічного суб’єкта, з метою встановлення 
і відображення у звіті відповідності цієї інформації 
встановленим критеріям. Аудит може проводитися 
як зовнішніми аудиторами (зовнішній аудит), так і 
власним персоналом (внутрішній аудит).

Зовнішній аудит (ЗА) здійснюють незалежні ау-
дитори або аудиторські підприємства, що мають сер-
тифікат аудитора і ліцензію Аудиторської палати 
України на право займатися аудиторською діяльніс-
тю. А внутрішній аудит проводится власним відділом 
аудиту, що створюється на підприємстві або вповно-
важеним аудитором, який входить до штату підпри-
ємства. Вповноваженим експертом в цій діяльності 
є відділ внутрішнього аудиту підприємства, а відпо-
відальність за організацію внутрішнього аудиту несе 
керівництво підприємства, яке зобов’язане організу-
вати безперервний процес ефективного контролю в 
усіх підрозділах підприємства, а також організувати 
взаємовідносини зі всіма підрозділами і зовнішніми 
компетентними організаціями з питань контролю фі-
нансово-господарської діяльності [4, с. 87]. 

Існують певні розбіжності у трактуванні сутнос-
ті внутрішнього аудиту (ВА) в зарубіжній та вітчиз-
няній науковій літературі. Так, є підхід, що визна-
чає ВА як систему [2, с. 136], як процес контролю  
[5, с. 216]. Інші визначають ВА як окрему, неза-
лежну експертну діяльність[3, с. 78] або діяльність 
з надання консультаційних послуг [4, с. 54]. Ми 
вважаємо за доцільне розглядати ВА саме як форму 
контролю управління підприємством. 

Класифікуючи ВА за різними ознаками, визначи-
мо певні його особливості. За ознакою мастабу вико-
нання робіт розрізняють загальний, тобто аудит з усіх 
питань роботи підприємства в цілому та локальний – 
аудит з конкретних питань діяльності підприємства. 
За ознакою обов’язковості проведення розрізняють 
обов’язковий – аудит, регламентований державою до 
обов’язкового здійснення та необов’язковий – відпо-
відно не регламентований державою до обов’язкового 
виконання. За процесуальними ознаками розрізня-
ють однопредметний аудит – дослідження одного 
виду (предмету) діяльності, багатопредметний – ау-
дит досліджує декілька видів діяльності. За змістом 
і функціями в управлінні підприємницькою діяль-
ністю розрізняють запобіжний – аудит, який має за-
стерегти від різного роду конфліктних ситуацій у фі-
нансово-господарській діяльності до виникнення їх, 
тобто на стадії підготовки технології виробництва, 
до проведення маркетингових операцій тощо, перма-
нентний – аудит, що проводять безперервно у проце-
сі фінансово-господарської діяльності підприємства, 
ретроспективний – аудит, що здійснюється за мину-
лий період, стратегічний – аудит, що вирішує питан-
ня стратегії розвитку підприємства. 
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Таким чином, головною метою внутрішнього ау-
диту є вдосконалення системи управління підпри-
ємством та досягнення стратегічних цілей підпри-
ємства. Одним з суттєвих мотивів керівництва для 
проведення аудиту є ведення бізнесу з істотною еко-
номією коштів за рахунок своєчасного виявлення та 
усунення ризиків маркетингового середовища під-
приємства. Отже, внутрішній аудит підприємницької 
діяльності – це процес оцінювання та контролю всіх 
аспектів діяльності підприємства, регламентований 
внутрішніми документами, з метою вдосконаленню 
управління та функціонування відповідних підроз-
ділів підприємства, який здійснюється спеціальним 
штатним персоналом [адаптовано 4, с. 112; 5, с. 318; 
6, с. 225]. Головними принципами як і внутрішньо-
го, так і зовнішнього аудиту є його об’єктивність, 
достовірність та незалежність.

Оскільки підприємницька діяльність є універ-
сальною загальноекономічною функцією, яка по-
єднує інші види діяльності (управління, наукові 
розробки, фінансова та маркетингова діяльність 
тощо), то і система економічного контролю такої 
діяльності вимагає застосування спеціальних видів 
аудиту.

Розглянемо більш детально систему внутрішньо-
го аудиту підприємницької діяльності (рис.). Аудит 
правової відповідності проводиться з метою перевір-
ки публічної звітності та іншої інформації правовій 
відповідності вимогам певним стандартам або зако-

давству. Аудит фінансової звітності стосується пере-
вірки та контролю фінансової звітної документації 
щодо її повноти та відповідності юридичним нормам 
та законодавству, найчастіше це є бухгалтерська 
звітність підприємства. Екологічний аудит – аналіз 
відповідності діяльності підприємства екологічним 
нормам, що є особливо важливим для промислових 
підприємств.

Окремо розглянемо управлінський аудит, який 
виконує функції контролю виробничої, організацій-
ної та спеціальних видів діяльності підприємства. 
Так, до функцій виробничого аудиту відноситься 
аудит окремих виробничих функцій діяльності під-
приємства, процесів, циклів, господарських опера-
цій. Організаційний аудит проводиться стосовно 
певного структурного підрозділу щодо ефективнос-
ті діяльності та взаємодії функцій підрозділу, зо-
крема відділу маркетингу, збуту, реклами тощо. 
У свою чергу, спеціальний аудит займається пере-
віркою різних напрямів діяльності, однією з яких 
є маркетинг.

Адаптуючи Ф. Котлера [7, с. 546], надамо власне 
визначення: маркетинговий аудит – це періодичне 
оцінювання діяльності підприємства, дослідження 
його маркетингового середовища, товарної, цінової, 
збутової стратегій та стратегії просування, зокрема 
реклами, з метою визначення проблем та потенціа-
лу для розроблення плану дій щодо вдосконалення 
маркетингу. 
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нормативам

Перевірка за на-
прямами діяльно-
сті підприємства

Аналіз відповідно-
сті діяльності 

підприємства еко-
логічним нормам

Ревізія окремих виробни-
чих функцій діяльності 
підприємства, проце-

сів,циклів господарських 
операцій

Перевірка певного стру-
ктурного підрозділу що-
до ефективності діяль-

ності та взаємодії функ-
цій

Перевірка за вузькими 
напрямами діяльності 

підприємства

. . .

Аудит відділу 
збуту

Аудит відділу 
реклами

Аудит збутової 
політики

Аудит політики 
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Аудит товарної 
політики

Аудит політикм 
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тощо

Аудит логістичного 
забезпечення

Аудит рекламної 
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Рис. Аудит рекламної діяльності в системі аудиту підприємства 
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системі аудиту підприємницької діяльності підпри-
ємства зображено на рис. 1, необхідно здійснювати 
за такими показниками: профессіональная підготов-
ка – вища економічна освіта, включаючи маркетин-
гову спеціалізацію; професійні знання предметної 
області; особистісні характеристики, ділові якості: 
ініціативність; лідерські якості; емоційна стійкість; 
навички командної роботи; здатність приймати рі-
шення: креативність; готовність до ризику; адміні-
стративні здібності: вміння планувати свою діяль-
ність; організаторські навички; відповідальність за 
доручену справу; мотивація праці: прагнення до про-
фесійного зростання; інтерес до виконуваної роботи; 
зацікавленість у кінцевих результатах.

Таким чином, пропонуємо власне визначення 
аудиту рекламної діяльності: аудит рекламної ді-
яльності підприємства – це періодичне системне 
оцінювання та контроль рекламної діяльності під-
приємства в процесі планування, управління та ко-
ординації рекламної кампанії з метою визначення 
проблем, оцінювання ефективності та вдосконален-
ня бюджетування рекламної кампанії, концепції ре-
кламного повідомлення, рекламної продукції, медіа 
планування, роботи персоналу рекламного відділу в 
процесі планування та реалізації рекламної кампанії 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, можемо зробити висновки: аудит рекламної ді-
яльності дає можливість виявити нові напрямки ре-
кламної діяльності та шляхи їх реалізації. Тобто за 
допомогою такої сучасної форми контролю керівни-
цтво може не лише оцінити поточний стан підпри-
ємства з точки зору управління, а і надає можливіст 
уникати проблем в подальшій діяльності. Особливо 
актуальним застосування аудиту рекламної діяль-
ності є в діяльності великих підприємств, які ви-
користовують масштабні маркетингові та рекламні 
проекти і ставлять перед собою низку важких для 
досягнення маркетингових або рекламних цілей.

Аудит рекламної діяльності підприємства є уні-
версальним аналітичним методом діагностики та 
контролю. Його застосування є однаковою мірою ак-
туальним для підприємств різних напрямів діяль-
ності, але необхідно враховувати специфіку галузі, 
оскільки саме від неї залежить, які елементи і якою 
мірою варто досліджувати.
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Тобто аудит маркетингу – це засіб критичного 
оцінювання маркетингової діяльності підприємства, 
обґрунтування стратегічних та управлінських марке-
тингових рішень, а також аргументування недоціль-
ності їх застосування. Аудит маркетингу необхідний 
для оцінювання маркетингової діяльності, пошуку 
«вузьких місць» та невикористаних можливостей, 
що має сприяти підвищенню ефективності маркетин-
гу, в тому числі і за рахунок скорочення недоцільних 
витрат. Реалізація аудиту маркетингу вимагає сис-
темного підходу, детального збирання і аналізування 
даних, наявності відповідних професійних навичок 
аудиторів [8].

Однією зі складових маркетингового аудиту є ау-
дит рекламної діяльності (РД) підприємства. Реклам-
на діяльність підприємства передбачає поетапну про-
цедуру проведення рекламних заходів, які вимагають 
контролю [11]. А тому і аудит РД як форма контролю 
має проводитись послідовно крок за кроком згідно з 
етапом рекламної кампанії. Необхідно акцентувати 
увагу на нетотожності понять аудиту рекламної діяль-
ності та оцінки ефективності. Оскільки оцінювання 
ефективності є аналіз або контроль певного завдання, 
заходу, а аудит РД є комплекс заходів, що представ-
ляє собою послідовну процедуру та включає в себе в 
тому числі і оцінювання ефективності.

Коротко окреслимо процедуру проведення ауди-
ту РД, вона має вигляд послідовної в часі, постій-
но повторюваної процедури. Планування рекламної 
діяльності на підприємстві передбачає проведення 
ситуаційного аналізу, визначення цілей рекламної 
кампанії, конкретизацію цільової рекламної аудито-
рії, визначення бюджету рекламної кампанії та роз-
роблення концепції рекламного повідомлення. Під 
час планування РД проводиться аудит бюджетуван-
ня рекламної кампанії – доцільність вибору методу 
визначення бюджету, його відповідність ринковим 
реаліям. А після розроблення концепції рекламного 
повідомлення необхідно проводити оцінювання його 
ефективності в рамках аудиту РД.

Наступним етапом рекламної кампанії є виготов-
лення рекламної продукції та розміщення її на носі-
ях. Аудит ефективності рекламної продукції перед-
бачає оцінювання ефективності рекламного макету, 
відео– або аудіо ролику, а саме дослідження його 
відповідності цілям рекламної кампанії, повноту пе-
редачі рекламного повідомлення, зокрема позиціону-
вання товару, марки, тощо. А задачами медіааудиту, 
який проводиться вже після розміщення реклами на 
носій, є перевірка вибору носія, його відповідність 
цілям рекламнох кампанії, досяжність до цільової 
рекламної аудиторії, перевірка доцільності витрат на 
конкретний носій. 

Після проведення рекламної кампанії доцільно 
провести оцінювання ефективності рекламної кампа-
нії. Аудит проводиться щодо і економічних показни-
ків – прибуток, динаміка продажів тощо, і комуніка-
ційних показників – рівень відомості, ставлення до 
марки або товару, рівень лояльності і т.д. 

Основними вимогами до аудиту рекламної діяль-
ності є діагностичний характер; багатовимірність 
аналізування результативності і ефективності ре-
клами; застосування методів кількісного і якісного 
характеру під час тестування реклами; поєднання 
комунікаційних та економічних показників ефектив-
ності; використання комплексної системи маркетин-
гової інформації.

Аудит РД буде ефективним лише за умови пері-
одичного проведення аудиту персоналу підрозділу 
реклами. Аудит такого підрозділу та його місце в 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито сутність теоретичних підходів до визначення понять «управління», «механізм». На основі узагальнення 
цих підходів визначено сутність механізму управління розвитком підприємства та обґрунтовано його складові з урахуванням 
специфіки діяльності виноробних підприємств. Охарактеризовано головну мету, завдання та принципи управління розвитком 
підприємства, а також етапи реалізації бізнес-процесів та функцій виноробного підприємства.

Ключові слова: механізм, управління, розвиток, виноробне підприємство, концептуальний підхід, принципи управління, за-
кони, закономірності, процесний підхід.

Гаркуша А.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВИНО-
ДЕЛЬЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье раскрыта сущность теоретических подходов к определению понятий «управление», «механизм». На основе обоб-
щения этих подходов определена сущность механизма управления развитием предприятия и обоснованы его составляющие с 
учетом специфики деятельности винодельческих предприятий. Охарактеризованы главная цель, задания и принципы управле-
ния развитием предприятия, а также этапы реализации бизнес-процессов и функций винодельческого предприятия.

Ключові слова: механизм, управление, развитие, винодельческое предприятие, концептуальный подход, принципы управ-
ления, законы, закономерности, процессный подход.

Garkusha А.U. CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMATION MECHANISM OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF WIN-
ERY ENTERPRISE

The article reveals the essence of the theoretical approaches to the definition of «management», «mechanism». On the basis of 
summarizing these approaches defines the essence of the mechanism of management development of the enterprise and justified its 
components with respect to the specifics of winery enterprises. Characterized the main purpose, tasks and principles of management 
development of enterprise, and implementation phases of business processes and functions of winery enterprise. 

Keywords: mechanism, management, development, winery enterprise, conceptual approach, management principles, laws, 
patterns, process approach.

Постановка проблеми. В умовах трансформаційних 
економічних процесів у країні перед вітчизняними під-
приємствами постає проблема забезпечення стійкого 
функціонування та розвитку, високого рівня конкурен-
тоспроможності та життєздатності, вчасної адаптації до 
невизначених умов зовнішнього середовища та стрім-
ких змін, які відбуваються в ньому. Додатковою пробле-
мою для сучасних підприємств, яка потребує своєчас-
ного вирішення, залишається проблема забезпеченості 
збалансованості окремих сфер, напрямів діяльності та 
бізнес-процесів підприємства, результатів їх функціону-
вання та перетворень, зміни кількісних та якісних па-
раметрів діяльності у часі, що визначає характер та век-
тор майбутнього розвитку підприємства та рівень його 
прогресивності. Вирішення зазначених питань потребує 
розробки чи удосконалення існуючих способів, методів, 
прийомів та дій, які дозволяли б ефективно функціо-
нувати у поточному періоді та здійснювати прогресивні 
зміни у довгостроковій перспективі. У сукупності такі 
заходи складають механізм управління розвитком під-
приємства, який у сучасних умовах господарювання ор-
ганічно охоплює всі аспекти операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми управління розвитком підприємств розглянуті у 
роботі таких вчених: І.О. Богатирьова, О.О. Бакуно-
ва, О.В. Виноградавої, О.Л. Гапоненка, О.В. Грабель-
ської, А.В. Головача, С.П. Дунди, Є.Г. Єліферова, 
Л.С. Запасної, А.Т. Зуба, Л.А.Костирко, Н.Т. Малої, 
А.П. Панкрухіна, Ю.С. Погорєлова, Ю.А. Путятина, 
А.І.Пушкаря, О.В. Раєвнєвої, Н. Сичової, І.В. Смо-
ліна, М.Р. Тимощука, Р.В. Фащура, Л.В. Фролової, 
М. Хаммера та ін. Окремі наробітки з формування 
механізмів управління розвитком з урахуванням осо-
бливостей діяльності підприємств виноробної галузі 
зроблені Є.І. Аметовою, М.В. Дунаєвої, Ю.В. Жеже-
лем, А.Н. Зотовим, В.І. Іванченком, О.В. Лужецькою 
та ін. Однак огляд зазначеної економічної літератури 
довів, що на сьогодні більшість питань управління 
розвитком підприємств та формування відповідних 
механізмів потребують систематизації та удоскона-
лення. Подібні явища відбуваються й на виноробних 
підприємствах, де вони практично не визначені, а зо-
крема, відкритими залишаються питання змістовно-
го наповнення та складових механізму управління 
розвитком.
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Постановка завдання. Метою дослідження є удо-

сконалення концептуального підходу до формування 
механізму управління розвитком з урахуванням спе-
цифічних особливостей господарської діяльності ви-
норобних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
робка теоретичних положень управління, спрямова-
ного на стійкий економічний розвиток виноробних 
підприємств, потребує творчого поєднання передових 
досягнень, прийомів та підходів сучасного менедж-
менту, а також урахування окремих концептуальних 
положень, розроблених останнім часом.

На основі існуючих в спеціальній літературі під-
ходів до управління (системного та процесного) для 
початку доцільно визначити сутність таких понять, 
як «управління» та «управління розвитком підпри-
ємства». 

Для розкриття сутності поняття «управління» до-
цільно проаналізувати різні трактування сучасних 
науковців. 

Широке висвітлення сутності управління нада-
ється в тлумачних словниках. Так, В. Даль термін 
«управляти» характеризує як «…керувати, спрямо-
вувати діяльність будь-кого, будь-чого» [1, с. 142]. 
У Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови надається такі визначення поняттю 
«управління»: «…спрямування діяльності, робо-
ти кого-, чого-небудь; спрямування ходу процесу; 
впливати на розвиток, стан чого-небудь. Крім цьо-
го, управління можна визначати як процес впливу і, 
водночас, як систему суб’єктів і об’єктів управління 
та управлінських дій» [2, с. 26]. У словнику А.Б. Бо-
рисова управління визначається як «…свідомий ці-
леспрямований вплив з боку суб’єкта на об’єкт, що 
здійснюється з метою спрямувати їх дії у потрібне 
русло та отримати бажаний результат» [3, с. 68]. Та-
кий підхід підтримує й Б.З. Гвоздьов, який зазначає, 
що «…управління являє собою комплекс дій, необ-
хідних для забезпечення узгодженої спільної діяль-
ності людей, а також сукупність ланок, які здійсню-
ють управління та зв’язки між ними» [4, с. 23]. 

З технологічної точки зору сутність управління 
відповідає терміну «вплив», який визначає управлін-
ня як «…дію, результатом якої є зміна керованого 
процесу, предмета чи явища, їх перетворення, пере-
хід із одного стану в інший» [4, с. 71-72]. 

Більш широке визначення сутності управління 
надає С.В. Івахненков, який вважає, що це поняття 
багатогранне, тому його потрібно розглядати під різ-
ними кутами: як процес, як організацію цього про-
цесу та як стиль управління [5, с. 41]. Найпошире-
нішим є трактування управління як «сукупності 
процесів, що забезпечують підтримку системи в за-
даному стані та/або переведення її до нового (більш 
бажаного, планового) стану шляхом організації та 
реалізації цілеспрямованих управлінських дій»  
[4, с. 38], тобто процесу впливу суб’єкта на діяльність 
керованого об’єкта для досягнення поставленої мети.

З позицій системного підходу цікавим доцільно 
вважати трактування таких науковців, як В.Д. Нєм-
цов, Л.Є. Довгань та З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, 
які вважають, що «…управління – це система ідей, 
принципів, уявлень, які визначають мету функціону-
вання підприємства, механізм взаємодії суб’єкта та 
об’єкта управління, характер відносин між окремими 
ланками його внутрішньої структури, а також необ-
хідний ступінь урахування впливу зовнішнього серед-
овища на розвиток підприємства» [6, с. 143; 7, с. 54].

Таким чином, кожне із наведених визначень по-
няття «управління» та підходів до нього заслуговує 

на увагу та виступає базисом в обґрунтуванні сутніс-
них характеристик поняття «управління розвитком 
підприємства». E межах даного дослідження перева-
гу надано процесному підходу до управління, тобто 
поняття «управління» пропонується розглядати як 
«сукупність певних процесів».

Отже, використовуючи процесний підхід до 
управління та враховуючи сутність поняття «розви-
ток підприємства», можна запропонувати наступне 
визначення: управління розвитком підприємства яв-
ляє собою сукупність процесів щодо формування та 
здійснення кількісних та якісних змін, здатних за-
безпечити стійке економічне зростання та одночасну 
збалансованість бізнес-процесів підприємства всупе-
реч впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 
за рахунок ефективного використання ресурсного по-
тенціалу, компетенцій та конкурентних переваг.

Виходячи із запропонованого визначення, реалі-
зація сукупності процесів щодо формування та здій-
снення кількісних та якісних змін на підприємстві 
потребує розробки певного механізму управління 
розвитком.

Підходи сучасних науковців до розуміння меха-
нізмів управління як складової системи управління, 
які забезпечують ефективний вплив на діяльність ке-
рованого об’єкта, є досить конструктивними. Вони 
допомагають зрозуміти процеси, що відбуваються в 
управлінні, і виявити роль сукупності процесів, по-
єднаних у механізми досягнення бажаного результа-
ту [4, с. 73]. Тому система управління містить таку 
складову, як механізми, що поєднують односпря-
мовані функції, інструменти та моделі управління. 
В свою чергу, функції, моделі та інструменти управ-
ління визначаються специфікою діяльності підпри-
ємств [4, с. 75]. Оптимальне їх поєднання забезпечує 
ефективність застосування управлінських механіз-
мів. Тому виникає необхідність налагодження цих 
механізмів на основі узгодження складових, які їх 
утворюють.

Категорія «механізм» запозичена з технічної тер-
мінології і вже давно широко використовується в 
економічній науці і практиці господарювання, але й 
сьогодні її сутність потребує уточнення й методоло-
гічного обґрунтування. 

Виходячи з першооснови цього поняття як тех-
нічної категорії, за якою механізм розглядається як 
система тіл, призначених для перетворення руху од-
ного чи декількох твердих тіл у потрібний рух інших 
твердих тіл, зазвичай виділяється вхідна ланка, яка 
отримує поштовх від двигуна, та вихідна, що є ко-
рисним результатом дії механізму [4, с. 75]. Тому 
завдання проектувальника, як зазначають науковці, 
полягає в підборі таких елементів і побудові їх вза-
ємодії таким чином, аби досягти на «виході» необ-
хідних значень усіх суттєвих параметрів з мінімаль-
ними витратами енергії [4, с. 76].

Розглядаючи поняття «механізм» в економічних і 
соціальних дослідженнях, М.С. Дороніна наголошує, 
що «…у підприємства, з одного боку, завжди є деяка 
сукупність «вхідних» умов, які зумовлюють форму-
вання того чи іншого механізму, а з другого боку, 
є деякий «вихід» – економічні і соціальні процеси, 
що породжуються відповідним механізмом». Таке 
твердження дозволяє трактувати механізм як певну 
складну організовану систему, яка переробляє вхід-
ні умови, що склалися, у бажаний вихід – процеси  
[4, с. 129].

Ґрунтуючись на проведених дослідженнях, мож-
на зробити висновок, що існуючі в літературі визна-
чення поняття «механізм» уточнюють, конкретизу-



130 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 2. 2014

ють та доповнюють одне одного. Систематизовано їх 
представляє Л.В. Фролова як сукупність (або систе-
му) формальних і неформальних правил, процедур, 
методів, способів, форм, важелів, функцій управ-
ління економічними відносинами різного рівня  
[4, с. 130]. В цьому випадку механізм управління ви-
ступає засобом впливу суб’єкта на функціонування 
та зміну об’єкта.

Отже, узагальнення існуючих думок з приводу 
сутності і структури механізму управління [4; 5; 6; 
7], надало змогу запропонувати наступне визначен-
ня: механізм управління розвитком підприємства яв-
ляє собою комплекс дій і технік організаційно-еко-
номічного характеру, спрямованих на забезпечення 
стійкого економічного зростання при збалансованості 
бізнес-процесів на основі використання певних спо-
собів, методів та інструментів управління розвитком 
підприємств, що відповідають специфіці їх діяльнос-
ті та галузевим особливостям функціонування. 

Доцільно зазначити, що певні елементи механіз-
му управління на багатьох підприємствах вже сфор-
мовані та функціонують, хоча і не комплексно, і не 
з чіткими завданнями. Отже, для удосконалення 
концептуального підходу до формування механізму 
управління розвитком виноробного підприємства до-
цільно удосконалити існуючі його елементи та скла-
дові з урахуванням галузевої специфіки їх діяль-
ності. Ті ж елементи та складові, яких не існує на 
виноробних підприємствах, доцільно розробити та 
запровадити у практику їх господарювання.

Таким чином, виходячи із сутності механізму 
управління розвитком підприємства та необхіднос-
ті удосконалення його складових для підприємств 
виноробної галузі, в якості основних блоків такого 
механізму пропонується виділити такі: теоретико-
методологічний базис, науково-методичний базис та 
процесно-функціональний базис. Крім цього, цен-
тральним елементом механізму управління розви-
тком підприємства, який визначає, дотримується, 
враховує, використовую, здійснює та координує еле-
менти запропонованих складових блоків механізму, 
виступає управлінський персонал та організаційна 
структура виноробного підприємства.

Так, до складу теоретико-методологічного бази-
су механізму управління розвитком виноробного 
підприємства доцільно віднести наступні елементи: 
сукупність законів та закономірностей, а також га-
лузевих особливостей функціонування підприємств, 
які повинні враховувати керівництво у процесі здій-
снення змін; сукупність певних принципів управ-
ління, які витікають із змістовної сутності розвитку 
підприємства і дотримання яких є основою успішної 
реалізації цілей розвитку; головна мета та завдання 
управління, які визначаються управлінським персо-
налом та узгоджуються із загальною стратегією під-
приємства.

Враховуючи той факт, що функціонування ви-
норобного підприємства відбувається в умовах по-
стійного впливу ентропії, дії економічних законів, 
циклічності, синергії, самозбереження, загальних 
законів діалектики, інших законів та закономірнос-
тей, є необхідним їх урахування в процесі розробки 
механізму управління розвитком виноробного під-
приємства. 

Роздивимось основні групи законів та закономір-
ностей, на основі яких здійснюється управління роз-
витком виноробного підприємства.

Виходячи із сутності та основних характеристик 
розвитку як економічної категорії, фундаменталь-
ною базою здійснення змін на підприємстві є загаль-

ні закони діалектики, тобто загальнонаукова методо-
логія, до якої відносяться закони єдності і боротьби 
протилежностей та закон переходу кількісних змін в 
якісні. Результатом дії першого з фундаментальних 
законів є система протиріч (між плановістю розви-
тку і неповною визначеністю умов господарювання, 
централізацією і децентралізацією управління роз-
витком та ін.), а закону переходу кількісних змін 
в якісні – перехід підприємства до етапу життєвого 
циклу з більш ефективним використанням наявних 
ресурсів, розробкою і виробництвом нових видів про-
дукції, технології тощо [4, с. 131].

Оскільки розвиток є економічною категорією, то 
процес управління ним повинен враховувати систему 
загальних специфічних економічних законів, таких 
як закон попиту та пропозиції, закон вартості, закон 
конкуренції, закон зростаючих потреб, закон ефекту 
масштабу тощо, які визначають певні умови, пара-
метри, характер, напрямок та масштаби майбутнього 
розвитку підприємств з урахуванням галузевих осо-
бливостей їх функціонування.

Обов’язковою умовою розвитку підприємства є 
також урахування загальних законів організації, 
основними з яких є: закон онтогенезу, композиції і 
пропорційності, самозбереження, синергії, впорядко-
ваності, єдності системи управління, централізації, 
єдності аналізу і синтезу.

Важливе значення в процесі розвитку підпри-
ємства відводиться на урахування закономірностей 
функціонування підсистем забезпечення виробничої 
діяльності [4, с. 132]. Тобто зміни, які відбувають-
ся на підприємстві, повинні враховувати особли-
вості функціонування окремих бізнес-процесів та їх 
взаємозв’язок. 

Процес управління розвитком підприємств потре-
бує урахування галузевої специфіки їх діяльності, а 
також ключових факторів успіху, характерних для 
кожної окремої галузі, які визначають основні напря-
ми та характер розвитку підприємств у майбутньо-
му. Так, галузеві особливості діяльності підприємств 
виноробної галузі пропонується розглядати в межах 
двох груп: зовнішні (достатня структурованість галу-
зі, виключно позиційний характер конкуренції, ви-
сока концентрація галузі, існування тенденції до її 
консолідації, висока чутливість до коливань ринко-
вої кон’юнктури та безпосередня залежність від рів-
ня життя та платоспроможності населення, сезонний 
характер реалізації готової продукції) та внутрішні 
(сезонно-кліматична та сировинна орієнтованість ви-
робництва, тривалий витратний цикл виробництва 
та фінансовий цикл, матеріаломістке та витратоміст-
ке виробництво, нерівномірність ділової активності 
та завантаження виробничих потужностей протягом 
року, наявність сильного впливу фактору інертнос-
ті, переважання у структурі оборотних активів ви-
сокої частки низьколіквідних активів, фінансування 
оборотних активів за рахунок довгострокових та по-
стійних пасивів, значна частка оборотного капіталу в 
активах підприємств, тривалий період їх обертання, 
зростання частки позикового капіталу, значний об-
сяг ручної праці практично на всіх стадіях виробни-
чого процесу). 

Ефективне управління розвитком виноробних 
підприємств забезпечується за допомогою реаліза-
ції певних принципів, які являють собою основні, 
вихідні положення, встановлені загальноприйняті, 
широко розповсюджені правила дій та властивості 
економічних процесів [1, с. 23], або ж вихідні поло-
ження економічної теорії, основні правила організа-
ції конкретної економічної діяльності [3, с. 67]. 
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розвитком саме підприємств виноробної галузі по-
винна базуватися на принципах, адекватних умовам 
та особливостям їх функціонування, а також вра-
ховувати сутнісні характеристики самого поняття 
«розвиток підприємства» та базуватися на принци-
пах загального менеджменту [4, с. 156]. Узагальнен-
ня зарубіжного та вітчизняного досвіду організації 
управління розвитком дозволяє запропонувати на-
ступні принципи управління розвитком виноробних 
підприємств: цілеорієнтованості, циклічності, без-
перервності, інерційності, адаптивності, гнучкості, 
динамічності, пропорційності, збалансованості, ста-
білізації, альтернативності, оптимальності, інтегро-
ваності, системності, комплексності [4; 5; 6; 7].

Кожен з наведених принципів управління розви-
тком має свої особливості саме в підприємствах ви-
норобної галузі. 

Розвиток виноробного підприємства як сукуп-
ності змін передбачає визначення складу, структу-
ри елементів, підсистем, бізнес-процесів та виявлен-
ня основних взаємозв’язків між ними; виявлення 
зовнішніх зв’язків системи і вибір головних з них; 
визначення функцій системи та закономірностей її 
функціонування з метою отримання бажаного ре-
зультату з урахуванням сукупного впливу внутріш-
ніх та зовнішніх факторів розвитку [4, с. 134]. Всі 
ці аспекти відображає принцип системності розвитку 
підприємства.

Системність розвитку завжди доповнюється його 
комплексністю, під якою розуміється не тільки необ-
хідність урахування та аналізу всього спектру осо-
бливостей та факторів розвитку, але й належне по-
єднання застосовуваних методів здійснення змін на 
підприємстві. 

Гнучкість процесу управління розвитком передба-
чає стійкість, адаптацію та пристосування підприєм-
ства до змін зовнішнього середовища та забезпечення 
можливостей проведення своєчасних змін в процесі 
управління [4, с. 164], а також передбачає можли-
вість коригування цільових параметрів в цілому чи 
окремих кількісних значень кожного з них під впли-
вом змін факторів середовища функціонування вино-
робного підприємства.

Орієнтованість процесу управління розвитком на 
стратегічні цілі розвитку виноробного підприємства 
передбачає охоплення всіх рівнів функціональних 
підрозділів, бізнес-процесів, координацію заходів 
у часі, інтеграцію в рамках управлінської ієрархії  
[4, с. 145]. Окрім цього, якщо цілі розвитку супер-
ечать місії та стратегічним цілям підприємства, то їх 
доцільно відкинути або переглянути.

Інтегрованість процесу управління розвитком із 
загальною системою управління підприємством. Вра-
хування даного принципу є важливим, оскільки у 
якому б напрямку діяльності виноробного підпри-
ємства не приймалося управлінське рішення, воно, 
безперечно, буде здійснювати безпосередній чи не-
прямий вплив на зміни його параметрів [4, с. 123]. 
Такі положення й визначають необхідність органіч-
ного поєднання питань управління розвитком з усіма 
функціональними системами управління, бізнес-про-
цесами та загальною системою управління підприєм-
ством.

Високий динамізм та безперервність процесу 
управління розвитком підприємства також є важли-
вими принципами. Специфіка передачі інформації у 
просторі та часі висуває відповідні вимоги стійкості 
до об’єктів. Оскільки розвиток підприємства перед-
бачає здійснення сукупності певних змін, то оцінку 

результатів їх впровадження доцільно здійснювати 
в динаміці за допомогою аналізу динамічного ряду 
дискретних оцінок [7, с. 136]. Динамічна реакція на 
можливі відхилення в ході впровадження змін на 
підприємстві під впливом внутрішніх та зовнішніх 
факторів означає гнучкість системи управління.

Розвиток підприємства повинен зберігатися не 
тільки під впливом динамічних факторів зовнішньо-
го та внутрішнього середовища, але й характеризу-
ватися ступенем безперервності, оскільки дискретні 
оцінки не надають можливості помітити стрибкопо-
дібні відхилення ключових показників, які виника-
ють під дією зазначених факторів [4, с. 149]. Тому є 
необхідним організація на підприємстві відповідної 
підсистеми безперервного моніторингу, який дозво-
ляв би оперативно вирішувати не тільки проблеми, 
що виникають в процесі розвитку, але й задачі стра-
тегічної спрямованості [5, с. 214].

Принцип оптимальності процесу управління роз-
витком проявляється в тому, що здійснення сукуп-
ності змін на підприємстві повинно відбуватися та 
оцінюватися з позицій соціально-економічної ефек-
тивності. Тобто отримані результати від впроваджу-
вання відповідних зміни повинні перевищувати ви-
трати на їх здійснення та задовольняти інтереси усіх 
зацікавлених учасників: власників, працівників, 
контрагентів, держави тощо.

Принцип інерційності в процесі управління роз-
витком підприємства проявляється в продовженні 
змін потенціалу підприємства на деякий час навіть 
після закінчення впливу змін у зовнішньому та вну-
трішньому середовищі. На підприємствах інерцій-
ність проявляється у використанні застарілого об-
ладнання, знань, організаційних структур [6, с. 156].

Важливими принципами управління розвитком 
підприємства виступають принципи пропорційності 
та збалансованості, які витікають із сутності само-
го поняття «розвиток підприємства», та означають, 
що зміни кількісних та якісних показників повинні 
відбуватися пропорційно між собою, тим самим за-
безпечуючи збалансоване функціонування різних біз-
нес-процесів підприємства.

З врахуванням сутності управління розвитком 
виноробного підприємства, галузевих особливостей 
його функціонування, визначених груп законів та 
принципів формуються головна мета та завдання та-
кого управління. Виділяючи головну мету управлін-
ня розвитком підприємств виноробної галузі, варто 
зазначити, що вона повинна органічно поєднуватися 
з місією підприємства в цілому та реалізовуватися в 
одному напрямку з нею.

Отже, головну мету управління розвитком ви-
норобного підприємства пропонується формулювати 
таким чином: забезпечення стійкого економічного 
зростання та одночасної збалансованості бізнес-про-
цесів для стабільного функціонування та прогресив-
ного розвитку підприємства в майбутньому. 

Виходячи з наведених особливостей функціону-
вання виноробних підприємств та змістовних харак-
теристик управління розвитком, реалізація головної 
мети управління передбачає вирішення комплексу 
завдань, наведених на рис. 1.

Визначення та характеристика елементів теоре-
тико-методологічного базису механізму управління 
розвитком виноробного підприємства надало змогу 
перейти до формування елементів його науково-ме-
тодичного та процесно-функціонального базисів, які 
у сукупності та взаємозв’язку являють собою кон-
цептуальний підхід до формування механізму управ-
ління розвитком виноробного підприємства.
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У якості складових елементів науково-методично-
го базису механізму управління розвитком винороб-
ного підприємства пропонується виділяти: критерії 
розвитку, систему показників оцінки розвитку, ме-
тоди, інструменти, методики, техніки та технології, 
а також ресурсний потенціал та компетенції підпри-
ємства, за допомогою яких здійснюється управління 
його розвитком. 

Виходячи із сутності критерію як відмітної озна-
ки будь-чого [2, с. 78], критерії розвитку винороб-
ного підприємства повинні відповідати та не су-
перечити головній меті та завданням управління 
розвитком, а також враховувати галузеві особливості 
діяльності та фактори розвитку виноробних підпри-
ємств. У зв’язку з вищевикладеним були виділені 
такі критерії розвитку підприємства виноробної га-
лузі: оптимальний рівень розвитку за напрямом та 
масштабом; оптимальний рівень адаптивності розви-
тку, оптимальний рівень збалансованості розвитку, 
оптимальний рівень прогресивності розвитку.

У залежності від визначених критеріїв розвитку 
формується система часткових, інтегральних, кіль-
кісних та якісних показників оцінки, за допомогою 
яких визначаються напрям, масштаб розвитку, сту-
пінь чутливості до змін зовнішнього середовища, рі-
вень збалансованості бізнес-процесів, резерви розви-
тку тощо.

Здійснення процесів управління розвитком під-
приємства відбувається на основі використання різ-
них методів, інструментів, методик, а також техніки 
і технології. Для цілей управління саме розвитком 
підприємства як динамічного процесу зазвичай за-
стосовуються статистичні методи, методи факторно-
го аналізу, економіко-математичного моделювання, 
прогнозування та інші, які у поєднанні утворюють 
різні методики оцінки розвитку, вибору стратегії 
розвитку та його моделювання. Технологія управлін-
ня розвитком – це безперервний творчий процес під-
тримання стійкого режиму функціонування системи 

6. Активізація інноваційної діяльності

1. Забезпечення стійкого економічного 
зростання та узгодження у часі кількіс-

них показників діяльності за видами біз-
нес-процесів з урахуванням галузевих 

особливостей

3. Утримання та зміцнення конкурентних 
позицій підприємства на ринку

5. Забезпечення високого рівня прогре-
сивності розвитку

2. Досягнення та підтримка пропорцій-
ності у часі кількісних та якісних показ-
ників за видами бізнес-процесів (забез-

печення їх збалансованості)

Задачі управління розвитком виноробного підприємства

7. Створення та нарощування можливостей та резервів для оптимі-
зації бізнес-процесів та здійснення змін

Головна мета – забезпечення стійкого економічного зростання та одночасної 
збалансованості бізнес-процесів для стабільного функціонування та прогресивного 

розвитку підприємства в майбутньому.

Рис. 1. Головна мета та завдання управління  
розвитком виноробного підприємства

шляхом прийняття та реалізації гос-
подарських рішень [1, с. 318]. 

Ефективність проведення змін як 
основи розвитку підприємства є роз-
мір та якісний склад його ресурсно-
го потенціалу та наявні компетенції. 
Тому в умовах змін в зовнішньому 
середовищі однією з першочерго-
вих задач керівництва підприємства 
стає формування і оцінка поточних 
та перспективних можливостей під-
приємства, тобто його потенціалу. 
Це обумовлено необхідністю забезпе-
чення ефективності функціонування 
і зміцнення конкурентоспроможнос-
ті підприємства на ринку. Форму-
вання потенціалу підприємства яв-
ляє собою процес реалізації заходів 
по забезпеченню ринкових можли-
востей підприємства шляхом зміни 
його характеристик та властивостей 
до необхідного рівня, відповідно до 
поставлених цілей. Потенціал під-
приємства складається з різних ре-
сурсів. Наявність ресурсів як основи 
для формування потенціалу не є га-
рантією досягнення мети розвитку, 
для цього важливо володіти певними 
здібностями (компетенціями) управ-
ляти ресурсами в ході роботи підпри-
ємства.

Останньою складовою механізму управління роз-
витком виноробного підприємства є процесно-функ-
ціональний базис, який включає основні функції 
управління, види бізнес-процесів виноробного під-
приємства та етапи реалізації цих процесів та функ-
цій. Так, в процесі управління розвитком виноробно-
го підприємства головна мета, його основні задачі та 
принципи реалізуються шляхом здійснення певних 
функцій. Ґрунтуючись на загальній теорії менедж-
менту [4; 5; 6; 7], процес управління розвитком в 
підприємстві може реалізовувати через такі основні 
функції: організації, планування, обліку і контролю, 
діагностики та моніторингу, мотивації. Розглянуті 
галузеві особливості діяльності виноробних підпри-
ємств дозволили виділити такі групи бізнес-процесів, 
які впливають на їх розвиток, як: виробничо-техно-
логічні, фінансові та маркетингові бізнес-процеси. 

До основних етапів реалізації процесів та функ-
цій управління розвитком виноробного підприємства 
доцільно віднести: аналіз галузевих особливостей та 
тенденцій розвитку виноробних підприємств; комп-
лексну оцінку розвитку виноробного підприємства; 
обґрунтування стратегії розвитку підприємства; мо-
делювання динаміки та збалансованості темпів еко-
номічного зростання.

Усі заходи щодо здійснення комплексу змін на 
підприємстві повинні бути спрямовані на задово-
лення економічних інтересів окремого працівника, 
колективу підприємства та суспільства в цілому, а 
також забезпечення максимально можливого вико-
ристання потенціалу підприємства при дотриманні 
економічних, екологічних і соціальних інтересів сус-
пільства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, запропонований механізм управління розвитком 
виноробного підприємства, організований на його те-
оретико-методологічному, науково-методичному та 
процесно-функціональному базисах, створить основу 
для забезпечення належного рівня збалансованості 
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бізнес-процесів та конкурентоспроможності підпри-
ємства, досягнення стратегічних цілей діяльності та 
прогресивного розвитку виноробного підприємства, 
і, як наслідок, забезпечення його економічної рівно-
ваги в майбутньому.
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У даній статті проаналізовано умови реалізації відносин власності через відносини оренди. Особливу увагу приділено оренд-
ним операціям як різновиду господарських операцій. Визначено нормативні передумови їх здійснення та розкрито їх сутнісні 
характеристики.
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Головко И.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В данной статье проанализированы условия реализации отношений собственности через отношения аренды. Особое вни-

мание уделено арендным операциям, как разновидности хозяйственных операций. Определены нормативные предпосылки их 
осуществления и раскрыто их сущностные характеристики.
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Golovko I.A. THEORETICAL ASPECTS OF ESSENCE RENTAL OPERATIONS IN RETAIL
In this article the terms of property relations through relationships rent. Particular attention is paid to the lease transactions as a form 

of business transactions. By the regulatory preconditions for their implementation and revealed their essential characteristics.
Keywords: Property relations, rent, lease transaction, retail.

Постановка проблеми. Однією з базових умов 
розвитку торговельного підприємництва є наявність 
та доступність обладнаних площ для організації та 
проведення торговельної діяльності. Висока вартість 
об’єктів торговельної нерухомості робить їх недо-
ступними для більшості суб’єктів торговельної ді-
яльності, а відтак – стає бар’єром для її здійснення. 
Вирішення проблеми потребує реалізації альтерна-
тивного варіанту у вигляді оренди шляхом здійснен-
ня орендних операцій. Методика їх організації та 
наукове обґрунтування набуває все більшої актуаль-
ності в зв’язку із зростанням ролі торгівлі як індика-
тора розвитку національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базовою 
економічною категорією, що є передумовою виник-
нення оренди, виступає власність. У наукових джере-
лах вітчизняних вчених висвітлена категорія оренди, 
яка є похідною від власності. Досить широко орен-
да представлена через систему договірних відносин. 
У працях Я.Б. Усенко, А.Б. Барихіна, А.Б. Борисо-
ва, А.Г. Загороднього, А.Г. Грязнової. В якості май-
нових відносин оренду розглядають А.Н. Азрімян, 
О.С. Мельничук, І.О. Волкова. З позицій соціально-
трудового аспекту форми організації праці оренду до-
сліджують Л.М. Сатир та М.О. Яценко. Таке різнома-
ніття наукових та власного бачення сутності оренди 
засвідчує багатоаспектність існуючої проблеми.

Формулювання цілей. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає у:

– дослідженні відносин власності;
– обґрунтуванні різниці між окремими похідними 

категоріями власності;
– визначенні сутності оренди;
– обґрунтуванні особливостей оренди в торгівлі;
– дослідженні сутності орендних операцій та їх 

основних сутнісних характеристиках.
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Невід’ємною і необхідною умовою здійснення госпо-
дарської діяльності підприємства виступають засоби 
виробництва як сукупність засобів і предметів праці, 
що використовуються в процесі виготовлення про-
дукції, виконанні робіт та наданні послуг [1]. Одним 
із найважливіших засобів здійснення підприємниць-
кої діяльності виступає нерухоме майно, приміщен-
ня для організації і здійснення підприємницької ді-
яльності. Особливою є роль нерухомості в організації 
місць роздрібної торгівлі, у здійсненні торговельної 
діяльності. 

Господарська діяльність у сфері торгівлі може 
спиратися на різні соціально-економічні способи за-
лучення нерухомості у господарський процес. Без-
умовно, володіння нею на правах власності є вигід-
ним з погляду економічного ефекту (немає витрат на 
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платежі власникові), але це не завжди є можливим. 
Суперечність між об’єктивною потребою підприємців 
здійснювати діяльність в спеціалізованих об’єктах 
нерухомості та відсутністю можливості мати такі 
приміщення у власності може стати перешкодою в 
процесі розширеного відтворення та неможливістю 
реалізувати торгівлею своїх функцій в ринковій еко-
номіці. Формою розв’язання зазначеної суперечнос-
ті стає оренда, при цьому вона не повинна проти-
ставлятися господарюванню власника ні з погляду 
прибутковості, ні з позицій комфортності управління 
виробничим процесом, ні в плані соціального значен-
ня виникаючих відносин. Це саме інший тип, тобто 
інша модель організації діяльності, яка є не гіршою 
і не кращою [2, с. 528]. 

Враховуючи обмеженість ресурсного базису для 
ведення підприємницької діяльності та обмеженість 
доступу до цих ресурсів (в силу неможливості мати 
його у власності), але наявного бажання реалізувати 
право підприємницької ініціативи, визначає наяв-
ність протиріччя. Результатом наявного протиріччя 
може виступати реакція ринкових механізмів через 
еволюційний продукт розвитку (для поповнення не-
стачі у ресурсах) у вигляді використання сукупності 
елементів майнового найму.

Виникнення оренди – це наслідок можливості ре-

алізувати право будь-якої особи на реалізацію під-
приємницької діяльності. Світовий досвід і світова 
практика доводять, що на кожному історичному ета-
пі оренда стає органічною складовою виробничих, 
економічних, соціальних відносин та сприяє ефек-
тивному використанню накопиченого всіма попере-
дніми формаціями елементами матеріального базису 
виробництва. Ідея оренди походить з глибини віків, 
проте її актуальність не знижується ні з перебігом 
часу ні з переходом від одного типу економічної сис-
теми до іншої. Розуміння оренди засновано на роз-
межуванні права власності і права користування 
майном, при збереженні прав власності орендодавця.

Реалізація відносин власності через право корис-
тування об’єктом сприяє зростанню ролі різних форм 
майнового найму. Найбільшого розповсюдження за 
сучасних умов господарювання набула оренда, якій 
відводиться досить особлива історична роль. Не ви-
ключено, що саме за її сприяння відбувається ста-
новлення нових форм власності. Адже, інвестуючи 
кошти у поліпшення орендованої нерухомості, орен-
дарі стають їх співвласниками, а, можливо, і власни-
ками. Все це підтверджує особливість та необхідність 
явища оренди в умовах ринкових відносин.

Проте виділення оренди як домінуючого виду 
майнового найму у всіх сферах господарювання ак-

Таблиця 1
Порівняння категорій «оренда», «лізинг», «найм» 

з позиції виділення спільних і відмінних рис [розроблено автором]

Категорія

Оренда Лізинг Найм

С
у
тн

іс
ть

 
к
ат

ег
ор

ії

Оренда (від лат. arendare – віддавати 
в борг) – це наймання або здача май-
на, оформлені договором, відповід-
но до якого одна сторона – власник 
майна – надає його за певну плату в 
тимчасове користування іншій сто-
роні – орендарю.

Підприємницька діяльність, 
спрямована на інвестування 
власних чи залучених фінансо-
вих коштів, яка полягає в надан-
ні лізингодавцем у виключне ко-
ристування на визначений строк 
лізингоодержувачу майна

Визначено як такий договір, за 
яким одна сторона передає іншій 
річ або послугу інший на термін, 
а інша сторона передає першої 
у власність річ або гроші як від-
шкодування.

Ф
ор

м
а 

п
р
оя

ву

Договірні відносини
Оренда є організаційною формою 
діяльності, виражає відносини 
власності, особливу систему гос-
подарювання. Однак, як і будь-
яке самостійне явище, як ринкова 
економічна категорія вона має різні 
форми прояву, які можна уявити з 
різним ступенем конкретності.

Договірні відносини
Фактично лізинг являє собою 
форму матеріально-технічного 
постачання з одночасним кре-
дитуванням та орендою. При лі-
зингу лізингоодержувач сплачує 
лізингодавцю не орендну плату, 
а повну вартість майна.

Договірні відносини
Сенс договору найму в тому, 
що наймодавець передає наймо-
отримувачу предмет договору у 
тимчасове користування, а сам 
отримує у порядку відшкоду-
вання гроші або речі на праві 
власності; тобто відбувається 
обмін права власності на пра-
во користування або на чисте 
зобов’язання

П
р
ед

м
ет

можуть бути речі, що визначені 
індивідуальними ознаками, тобто 
тільки їм властивими ознаками, що 
вирізняють їх з-поміж інших одно-
рідних речей, індивідуалізуючи їх, 
і такі, що є неспоживними, тобто 
такими, що призначені для неодно-
разового використання та зберіга-
ють свій первісний вигляд протягом 
тривалого часу. Також, відповідно 
до ч. 2 ст. 760 ЦКУ, можуть бути 
майнові права 

предметом договору лізингу 
може бути неспоживна річ, ви-
значена індивідуальними озна-
ками, віднесена відповідно до за-
конодавства до основних фондів

можна наймати речі для свого 
господарського використання 
(rerum), можна наймати ро-
боту-послуги безвідносно до її 
конкретного змісту, (operarum), 
можна наймати людину на робо-
ту, маючи на увазі її результат, 
тобто господарський сенс для 
наймодавця представляє не про-
цес, а те, що вийде в підсумку 
(operis)
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при оренді, від майбутнього орен-
даря не вимагається представляти 
орендодавцю жодних фінансових до-
кументів. Максимум, що надається, 
це платіжні реквізити, необхідні для 
складання договору оренди та ви-
ставлення рахунків до оплати.

проведення комплексної оцін-
ки платоспроможності лізинго-
одержувача, що вимагає подачі 
повного пакету документів по 
підприємству і займає досить 
велику кількість часу. Процеду-
ра видачі лізингу може тривати 
1-6 місяців

Особливостей не визначено

П
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іо
д
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ст
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и

Договір оренди, як правило, не пере-
вищує шести-дванадцяти місяців.

При проведенні лізингових 
операцій угоди укладаються до 
п’яти і більше років

договір найму укладається на 
строк, встановлений договором. 
Якщо строк найму не встанов-
лений, договір найму вважаєть-
ся укладеним на невизначений 
термін
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туалізує необхідність її порівняння із спорідненими 
елементами оренди, такими як лізинг та найм (вони 
є найближчими до оренди і їх досить часто ототож-
нюють, що спричиняє плутанину і, відповідно, не-
певність категорій).

Категорії «оренда», «найм», «лізинг» містять сут-
тєві термінологічні розбіжності. Визначення їх осно-
вних відмінностей дасть змогу наблизитись до сут-
нісної характеристики оренди. Відмінність оренди 
як одного із різновидів майнового найму від інших 
видів найму майна полягає в тому, що при наймі на-
ймач має право лише користуватися майном, а при 
оренді – ще й здобувати і споживати наслідки його 
використання в господарській діяльності. Ця від-
мінність досить суттєва в господарських відносинах. 
Об’єктом оренди є таке майно, яке за своєю природою 
може бути використане для одержання прибутку. 
Спільність рис лізингу та оренди, проявляється при 
укладанні договору лізингу як двосторонньої угоди 
між лізингодавцем і лізингоодержувачем. Різниця 
полягає в тому, що лізингодавець передає в оренду 
майно, яке він закуповує спеціально для цієї мети. 
В таблиці наводиться огляд категорій «оренда», «лі-
зинг», «найм» з позиції виділення в них спільних 
рис і відмінностей (табл. 1).

Огляд літературних джерел характеризує наяв-
ність значної кількості підходів до визначення орен-
ди, що засвідчує складність цього виду діяльності і 
недостатнє його теоретичне вивчення.

Різні підходи до трактування сутності категорії 
«оренда» має не тільки теоретичне, а і прикладне 
значення, зокрема для практичного регулювання 
орендних відносин нормативно-правовими актами. 
Варто звернути увагу на той факт, що більшість ав-
торів при визначенні оренди виходять з положень 
нормативно-правових актів, проте й у цих докумен-
тах мають місце різні підходи. Вважаємо за доцільне 
зосередити увагу на змістовному наповненні катего-
рії «оренда» у нормативно-правових актах, оскільки 
вони мають суттєвий вплив на регулювання всіх від-
носин, що пов’язані з орендою. В таблиці 2 представ-
лені визначення оренди, які містяться у відповідних 
вітчизняних нормативних документах.

Порівняння засвідчує, що поняття оренди 
обов’язково передбачає перетин із такими поняття-
ми, як договір, користування, плата, термін. 

Проявом оренди виступають орендні операції, які 
є різновидом господарських операцій. Під господар-
ською операцією слід розуміти дію або подію, яка 
викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, 

власному капіталі підприємства [3]. Фактично змі-
ни, що відбуваються в структурі активів і пасивів 
балансу можуть призводити до збільшення (змен-
шення) результату балансу. Господарські операції – 
це факти підприємницької та іншої діяльності, що 
впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань і фі-
нансових результатів [4].

Частково можна погодитися із визначенням 
О. Безінської, яка характеризує господарську опера-
цію як діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому 
стані, активах та пасивах підприємства [5], оскільки 
господарська операція як одноразова дія ще не може 
виступати діяльністю. Діяльністю можна називати 
сукупність господарських операцій. 

Визначення господарської операції через дію або 
подію, яка веде до змін у фінансовому стані підпри-
ємства наводить А. Хмелевська. Автор наголошує, 
що більшість господарських операцій є наслідком во-
льових дій юридичних або фізичних осіб, які укла-
дають угоди, здійснюють технологічні операції тощо, 
а господарська діяльність виступає сукупністю окре-
мих господарських операцій [6, с. 94].

Господарську операцію через систему окремих 
елементів, що формують господарську діяльність ви-
значає Л.Г. Ловінська. Окрім системи елементів, під 
впливом господарських операцій відбуваються різно-
манітні зміни у активах, джерелах їх формування [7].

Господарська операція – це будь-яка докумен-
тально оформлена і виражена у грошовій формі юри-
дично і економічно значуща дія суб’єкта господар-
ської діяльності, пов’язана з рухом грошових коштів 
або матеріальних цінностей. Особливістю даного ви-
значення є те, що в бухгалтерському обліку існує 
суцільне і безперервне спостереження за всіма гос-
подарськими операціями, що здійснюються на під-
приємстві. Для забезпечення такого спостереження 
кожну господарську операцію оформляють відповід-
ним документом, який є письмовим доказом її фак-
тичного здійснення або письмовим розпорядженням 
на право її здійснення.

Кожна господарська операція являє собою здій-
снений в часі і просторі мікропроцес, який має чіт-
ко визначені початок і кінець та місце виконання. 
Об’єктом бухгалтерського обліку виступає саме за-
вершена господарська операція. Бухгалтерський 
облік, як правило, відображає сам факт здійснен-
ня операції і її результат. На нашу думку, дане ви-
значення є досить ємним і найбільш об’єктивним з 
точки зору його економічного змісту. Спостережен-
ня і узагальнення даних про господарські операції 

Таблиця 2
Нормативне регулювання оренди та орендних відносин [складено автором]

Нормативний документ, що визначає 
категорію Категорія для визначення

Оренда

Цивільний кодекс України (ст. 759) За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати 
наймачеві майно у користування за плату на певний строк

Господарський кодекс України (стаття 
283)

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орен-
дареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення госпо-
дарської діяльності

Закон України «Про оренду державно-
го та комунального майна» (ст. 2)

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необ-
хідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності

П(С)БО 14 «Оренда» Оренда – угода, за якою орендар набуває права користування необоротним ак-
тивом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку

МСФЗ 17 «Оренда»
Оренда – це угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін на 
платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого 
періоду часу

Порядок надання дозволу щодо пере-
дачі в оренду державного майна

Оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, що 
передається орендареві для здійснення виробничої, підприємницької та іншої 
діяльності
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є джерелом інформації про безперервний рух гос-
подарських коштів у ході господарських процесів. 
Весь оборот господарських коштів, здійснених через 
господарські процеси і відображається в обліку як 
безліч господарських операцій та інших господар-
ських фактів.

Високий рівень практичної значущості набуває 
процес застосування і організації орендних операцій 
саме в торгівлі. Цьому сприяє ряд факторів:

1. Обмеженість доступу до об’єктів (приміщень) 
для ведення торговельної діяльності через їх висо-
ку вартість (для придбання) та відсутність якісних 
вільних площ, враховуючи обмеженість ресурсного 
базису для ведення торговельної діяльності та об-
меженість доступу до цих ресурсів (в силу немож-
ливості мати його у власності), але наявне бажан-
ня реалізувати право підприємницької ініціативи в 
торгівлі визначає наявність протиріччя. Результатом 
наявного протиріччя може виступати реакція ринко-
вих механізмів через еволюційний продукт розвитку 
(для поповнення нестачі у ресурсах) у вигляді вико-
ристання сукупності елементів майнового найму, а 
саме оренди).

2. Високий динамізм і часта ротація учасників 
ринку торгівлі сприяє пошуку і зміні місця здійснен-
ня торговельної діяльності. Оренда дозволяє відбути-
ся реалізації цієї динаміки.

3. Простота відносин між орендодавцем і оренда-
рем, оскільки всі суперечливі питання винесені в до-
говір оренди і при підписанні сторони завчасно пого-
джуються на всі умови.

Роздрібна торгівля, яка на сьогоднішній день 
виступає однією з найпоширеніших форм господа-
рювання, потребує організованого місця проведен-
ня своєї діяльності. Нерухомість є однією з базових 
умов розвитку торговельного підприємництва (біз-
несу) і виступає його матеріальною основою. Неру-
хомість виступає фінансовим активом, що є формою 
вкладення капіталу який здатен приносити дохід.

Сукупність орендних операцій в роздрібній тор-
гівлі, що здійснюються можуть розглядатися як під-
приємницька діяльність. Підприємницьку діяльність 
можна представити як сукупність постійно або систе-
матично здійснюваних дій (операцій) щодо організа-
ції матеріальних і нематеріальних благ, реалізації на 
ринку в якості товару, виконання робіт або надання 
послуг. Властивість діяльності з’являється при на-
явності певних ознак, до числа яких можна віднести:

– системність здійснення такої діяльності, що ро-
зуміється як наявність властивості, що поєднує всі 
вчинені дії в єдине ціле. Системність операцій по-
трібно тлумачити як їхню єдність, нерозривність, 
охоплення єдиною метою;

– сталість, тривалість здійснення операцій, що 
передбачає здійснення операцій протягом тривалого 
або навіть конкретно невизначеного часу. Для госпо-
дарського обороту практика виробила загальний зви-
чайний строк – фінансово-економічний рік.

Загальною метою підприємницької діяльності є 
отримання прибутку шляхом професійного вироб-
ництва матеріальних і нематеріальних благ, реа-
лізованих невизначеному колу осіб, що припускає 
єдність приватних і публічних інтересів. Таким 
чином, визначальною є наявність саме мети одер-
жання прибутку, що не виключає можливості не-
досягнення її в підприємницькій діяльності (як і в 

будь-якій іншій цілеспрямованій діяльності) і на-
віть навпаки, одержання протилежного результату 
(збитки, банкрутство).

Всі розглянуті вище ознаки повністю притаман-
ні орендним операціям в торгівлі, сукупність яких 
відповідно можна віднести до підприємницької ді-
яльності. Можливість такого роду підприємницької 
діяльності передбачено в класифікаторі видів еко-
номічної діяльності (Клас 68.20), а саме: надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орендованого не-
рухомого майна. 

Проведене дослідження дозволяє визначити осно-
вні сутнісні характеристики орендних операцій в 
роздрібній торгівлі, а саме:

1. Спосіб реалізації підприємницької ініціативи в 
роздрібній торгівлі.

2. Процес реалізації права користування майном 
в роздрібній торгівлі.

3. Систематичний характер операцій, що визна-
чає сукупність орендних операцій як об’єктивний 
процес.

4. Систематичність отримання орендних плате-
жів, що виражені орендним доходом. 

5. Реалізація права власності на отримання тако-
го доходу.

6. Забезпечення стабільного фінансового стану 
орендаря для забезпечення доходу. 

З урахуванням зазначених вище сутнісних харак-
теристик пропонуємо наступне визначення орендної 
операції в роздрібній торгівлі: орендна операція в 
роздрібній торгівлі – це господарська операція, що 
характеризує процес реалізації права користування 
майном торговельного підприємства, носить систе-
матичний характер, який супроводжується отриман-
ням орендного доходу при стабільному фінансовому 
стані орендаря.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити висновок про те, що відноси-
ни оренди не втрачають своєї актуальності протягом 
всього існування інституту власності. Їх реалізація 
здійснюється через орендні операції, які являються 
невід’ємним складовим елементом сучасного ринку, 
а особливо роздрібної торгівлі. Адже високий дина-
мізм і часта ротація учасників ринку торгівлі сприяє 
пошуку і зміні місця здійснення торговельної діяль-
ності, а орендні операції дозволяють відбутися цій 
динаміці.
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Постановка проблеми. Аграрний сектор займає 
важливе місце в економіці України, а від його роз-
витку залежить нормальне функціонування всього 
господарства й життя країни. Враховуючи зацікав-
леність багатьох країн світу та Європейського Союзу, 
зокрема в активній участі вітчизняних постачаль-
ників продукції сільського господарства в світово-
му продовольчому ринку, аграрний сектор повинен 
стати найпотужнішим локомотивом розвитку націо-
нальної економіки, що є можливим за наявності фі-
нансових можливостей у товаровиробників сільсько-
господарської продукції.

У сільськогосподарських підприємствах існує не-
достатність коштів, які б перебували в обігу та спря-
мовувались на купівлю засобів захисту рослин і тва-
рин, насіння, добрив, пального та придбання нової 
техніки, адже існуюча вже зношена та застаріла. 
В таких умовах тільки кредитування сільськогоспо-
дарських підприємств дозволяє вирішити проблему, 
пов’язану із специфікою агропромислового виробни-
цтва як суб’єкта кредитування.

Отже, кредитні ресурси відіграють вирішальну 
роль у розвитку сільського господарства. Це зумовле-
но сезонним розривом між вкладенням і надходжен-
ням коштів та безперервністю процесів відтворення. 
Значна потреба в оборотному капіталі за недостат-
ності власних коштів перетворює кредит у вагоме 
джерело формування фінансових ресурсів і зумов-
лює необхідність пошуку шляхів кредитного забез-
печення. Разом з тим отримання кредитів для під-
приємств аграрної сфери залишається проблемним. 
У значній мірі проблеми кредитування зумовлені: 
зменшенням обсягів державної підтримки сільського 
господарства; недоступністю кредитних ресурсів для 
сільськогосподарських підприємств через високі від-
соткові ставки; ігноруванням при кредитуванні се-
зонності робіт.

З подальшим розвитком ринкових відносин зрос-
ла залежність функціонування сільського господар-
ства від фінансово-кредитної системи і продовжує ще 
більше зростати. При цьому сезонність виробництва 
у сільському господарстві за нормального відтворю-

вального процесу вимагає забезпечення раціональ-
ного співвідношення між власними і залученими 
коштами. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність 
оцінити тенденції кредитування сільського господар-
ства як в цілому, так і за видами економічної діяль-
ності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-
номічній літературі останніх років багато приділе-
но уваги проблемі кредитування сільськогосподар-
ських підприємств в Україні такими вченими, як 
М.Я. Дем’яненко, В.М. Алексійчук, П.А. Лайко, 
П.Т. Саблук, В.О. Паламарчук, М.І. Савлук, Т.Т. Ко-
вальчук та інші. 

За їх значного вкладу в дослідження проблем кре-
дитування сільськогосподарських підприємств вод-
ночас виклики сьогодення вимагають формування 
нових індикаторів і підходів щодо пошуку та вибору 
розмаїття варіантів кредитування діяльності аграр-
них підприємств та окреслення горизонтів якісної 
розбудови механізму кредитування. Вказане зумов-
лює значимість, актуальність та важливість обраної 
теми дослідження.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. У дослідженнях науковців, які займались 
проблемою кредитування аграрних підприємств, роз-
глядається широке коло питань стосовно взаємовідно-
син аграрних підприємств з комерційними банками, 
створення спеціалізованої фінансової інфраструктури, 
орієнтованої на обслуговування аграрного сектора, 
підвищення ефективності використання кредитних 
ресурсів тощо. Ці наукові здобутки стали фундамен-
тальною основою вирішення найбільш актуальних 
питань фінансово-кредитного забезпечення аграрного 
виробництва. Однак складність і масштабність про-
блемних питань вимагає подальшого удосконалення 
кредитної політики банків, яка б сприяла створен-
ню економічних умов для ефективного використання 
кредитних ресурсів, прискорення структурної перебу-
дови економіки, її соціальної орієнтації. 

На думку автора, слід більшу увагу приділяти су-
часному стану кредитування аграрних підприємств 
та проблемам, які існують, адже від цього залежить 
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ефективність функціонування і фінансовий резуль-
тат діяльності підприємств, їх рівень розвитку, а та-
кож рівень розвитку АПК та національної економіки 
країни загалом.

Метою дослідження є: аналіз сучасного стану кре-
дитного забезпечення сільськогосподарських підпри-
ємств України, дослідження існуючих проблем та 
розробка пропозицій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. В сучасних умовах функціонування сільсько-
господарських підприємств неможливо без залучення 
кредитних ресурсів, адже галузь сільського госпо-
дарства є кредитомісткою галуззю.

Сільськогосподарські підприємства для онов-
лення техніки, будівництва нових об’єктів, впрова-
дження інноваційних технологій все більше потребу-
ють залучення довгострокових фінансових ресурсів. 
Через високу ризикованість цього бізнесу, низьку 
кредитоспроможність підприємств, низьку якість і 
ліквідність застави, яку підприємства можуть запро-
понувати банкам, відсутність механізмів іпотечного 
кредитування в галузі, а також через недосконалість 
законодавчих механізмів, отримати ці кредити буває 
досить проблематично.

Не секрет, що аграрний сектор є одним з секто-
рів економіки України, що найбільш активно роз-
виваються. Рентабельність сільськогосподарського 
виробництва продукції сільського господарства за під-
сумками 2013 року становила 27%. Цей сектор еко-
номіки приносить відчутні прибутки своїм власникам 
і відображає значну частку (до 10%), у виробництві 
внутрішнього валового продукту країни [1, c. 30].

Кредитування підприємств аграрного сектору ба-
гатьма комерційними банками останнім часом роз-
глядається як цікавий та перспективний напрямок. 
При цьому найбільш затребуваними фінансовими 
продуктами для підприємств АПК є: сезонні креди-
ти на вирощування сільськогосподарських культур, 
інвестиційні на придбання сільськогосподарських 
активів, кредити для агробізнесу (довгострокові фі-
нансові продукти (на 5-7 років), спрямовані на роз-
ширення бізнесу), а також фінансовий лізинг сіль-
ськогосподарської техніки.

Розглядаючи діяльність банків країн із найви-
щою питомою вагою позичкових коштів в аграрному 
капіталі, доцільно виділити такі країни, як Англію 
і Німеччину відповідно – близько 50%, Францію – 
понад 40%, Італію та Бельгію – понад 30%. У краї-
нах Європейського Союзу 40% господарств повністю 
залежать від залучення позичкових коштів і лише 
25% фермерських господарств обходиться без бан-
ківських кредитів.

В Україні ліцензію Національного банку України 
на здійснення банківських операцій мають 177 бан-
ків, і лише близько 20 практикують у своїй діяль-
ності надання послуг з агрокредитування. На них 
наразі припадає до 80% сільгосппозик. Кредитний 
портфель в аграрній сфері сягає майже 6% загально-
го кредитного портфеля банків. Однак проблема по-
лягає в тому, що в Україні немає жодного спеціалі-
зованого аграрного банку, в якому частка кредитів 
для сільського господарства у структурі кредитного 
портфеля становила б понад 50% [1, c. 32] .

Якщо проаналізувати сучасний ринок, то осно-
вними надавачами кредитування, окрім банків, ви-
ступають ще й кредитні спілки і так звані учасники 
маркетингових ланцюжків (компанії-виробники різ-
них видів продукції – насіння, ЗЗР, техніки тощо, 
які йдуть на зустріч аграріям і сприяють у не завжди 

посильному придбанні потрібних сільгосптоварів). 
Останні, до слова, такі послуги не хочуть переводи-
ти у буденну практику і продовжувати працювати в 
тому ж напрямі фінансування. Кожен повинен за-
йматися своєю справою: виробники – виробляти про-
дукцію і продавати її, фінансисти – забезпечувати 
фінансовими засобами.

Загальна кількість малих та середніх сільгоспви-
робників становить майже 42 тис., вони обробляють 
11 млн га земель. 54% – найдрібніші аграрії з пло-
щами до 50 га. Найбільше їх знаходиться в Одеській, 
Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, 
Запорізькій, Херсонській областях. Основний вид ді-
яльності – рослинництво (78% від загального обсягу 
виробленої продукції), овочівництво (19%), тварин-
ництво (менш ніж 3%) [5, c. 2].

Щодо сучасного стану кредитування аграр-
них підприємств в Україні, слід відмітити, що об-
сяги агрокредитування в Україні на кінець травня 
2013 року становили 37,7 мільярда гривень, що на 
5,7% більше, ніж за аналогічний період 2012 року. 
Згідно зі звітом, у травні спостерігалося прискорен-
ня темпів приросту кредитів аграріям до 2,7% порів-
няно з 1,6% у квітні [4, c. 1].

Приріст був сформований виключно за рахунок 
зростання кредитів, наданих у національній валюті, 
зростання яких з початку року становить 4,9% і на 
кінець травня дорівнював 27,4 млрд гривень. Креди-
тування в іноземній валюті з початку року зросло на 
7,9% і становило 10,3 млрд. гривень.

Залишки за кредитами за вказаний період ста-
новили 2,7 млрд гривень, що на 10,3% менше, ніж 
роком раніше і на 21,4% нижче квітневих показни-
ків. Обсяг видачі нових позик до кінця травня до-
рівнював 4,8 млрд. гривень, що на 27,6% більше, 
ніж на кінець травня минулого року, проте на 26,6% 
менше, ніж у квітні 2013 року. Процентна ставка 
за кредитами сільськогосподарським підприємствам 
(без урахування овердрафту) в національній валю-
ті в травні становила 16,6% проти 17,3% у квіт-
ні 2013 року і 17,4% у травні 2012 року. Ставка в 
іноземній валюті для аграріїв у травні дорівнювала 
8,4%, тоді як у квітні цей показник становив 9,0%, 
а в травні минулого року – 11,6% Обсяги кредиту-
вання аграрних підприємств на кінець 2012 року 
становили 36,5 млрд. гривень, що на 6,9% більше, 
ніж у 2011 році [3, c. 2].

Провідним банком з надання агрокредитів є 
ПАТ «ПриватБанк», так Обсяг кредитів, наданих 
ПАТ «ПриватБанк» українським агропідприєм-
ствам, з початку 2013 р. виріс на 18% (з 8,5 до 
10,3 млрд грн). Крім кредитних ліній та овердраф-
тів, компанії агропромислового комплексу можуть 
користуватися спеціальними програмами «Приват-
банку» по фінансуванню закупівель ПММ та за-
пчастин, оновити свій технічний парк на умовах 
лізингу (1% річних + 1% комісії за оформлення). 
Крім того, аграрії активно користуються послугою 
«Гарантовані платежі» під 4% річних, яка дозво-
ляє отримати від банку гарантію своєчасної оплати 
на адресу постачальників сировини і матеріалів за 
наданими відстроченням платежу, йдеться в пові-
домленні [2, c. 92].

З початку наступного року «ПриватБанк» має 
намір запропонувати як великим сільгосппідприєм-
ствам, так і фермерам ряд нових кредитних програм, 
що враховують сезонність та інші особливості веден-
ня агробізнесу.

Кредитна історія аграрних підприємств наведена 
на рисунку 1.



139ауковий вісник Херсонського державного університетуН

119,6 
282,9 324,6 397,1 

155 

441,7 

739 
824,8 

646,3 

75,6 

190,9 202 
273,8 

78,7 

387,6 

531,1 

640,2 

553,1 

74 

92 
122,6 

123,6 

256,4 

54,7 

207,9 
184,6 

93,2 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
млн. 
грн 

довгострокових 

короткострокових 

всього кредитів 

Рис. 1. Кредитна історія підприємств АПК, млн. грн.
Джерело: складено автором за матеріалами НБУ

Обсяг кредитів в 2013 році, наданих банківським 
сектором підприємствам сільського господарства, 
мисливства й лісового господарства, збільшився по-
рівняно з жовтнем 2012 року на 6,2%, а з груднем 
2012 року – на 10,1%. Так, загальний обсяг нада-
них кредитів у сільське господарство, полювання й 
лісове господарство на кінець жовтня 2013 р. склав 
40,2 млрд грн, а капітальні інвестиції в сільське гос-
подарство за 9 місяців зросли на 0,6% [4, c. 2].

Згідно із Законом України «Про Державний бю-
джет України на 2013 рік» за загальним і спеціаль-
ним фондами бюджету на підтримку підприємств 
агропромислового комплексу виділено 8,8 млрд грн. 
Усі заходи, що вживаються, забезпечили збільшення 
прибутку сільськогосподарських підприємств майже 
на 20% за 2013 рік.

Частка аграрних кредитів в кредитному портфелі 
банків з кожним роком збільшується, а підприємства 
аграрного сектора вважаються одними з найбільш 
дисциплінованих платників боргів, що виникають. 
Правда, сільськогосподарська та харчова галузі 
України стали привабливими для комерційних бан-
ків тільки з 2011 року. В основному кредити, які 
були надані за цей час, – це кредити великим сіль-
ськогосподарським підприємствам і агрохолдингам. 
Малі фермерські господарства представлені в кредит-
них портфелях банків недостатньо.

Однак якщо говорити про основні джерела фінан-
сування підприємств аграрного сектора, то фінансу-
вання у формі банківських кредитів, за даними Єв-
ропейського Фонду Південно-Східної Європи (EFSE), 
становить приблизно чверть всіх доступних ресурсів 
(25-26%) і знаходиться на другому місці після вну-
трішнього самофінансування сільськогосподарських 
підприємств (у формі вкладень нерозподіленого при-
бутку далі в розвиток бізнесу). Така форма фінансу-
вання складає близько 56-57%. Невелику частку –  
12% в загальній структурі всіх доступних зараз дже-
рел фінансування підприємств агробізнесу – склада-
ють особисті заощадження власників фермерських 
господарств. Також незначну частку у фінансуванні 
сільгоспвиробників (до 5% коштів) складають гроші 
постачальників ресурсної бази, підприємств перероб-
ної промисловості та трейдерів [2, c. 95].

При цьому за даними Національного банку Украї-
ни середні ставки довгострокового кредитування ко-
мерційних банків для суб’єктів господарської діяль-
ності (у тому числі і для фермерських господарств) 
станом на середину березня 2013 року в національній 
валюті становили приблизно 19,7% річних (хоча в 
деяких випадках досягають 24-25%), а в іноземній 
валюті – 11,7% річних [4, c. 3].

Між тим результати роботи 2013 року показа-
ли, що на ринку банківського кредитування сіль-
госппідприємств стали з’являтися нові гравці. Так, 

з окремими програмами з кредитування агробізнесу 
на ринок вийшли Акта Банк, Банк Кредит Дніпро, 
Всеукраїнський Банк Розвитку, Ерсте Банк, ПУМБ. 
Також не здають своїх позицій в сегменті кредиту-
вання сільсько-господарських підприємств Райффай-
зен Банк Аваль, Креді Агріколь Банк, VAB Банк, 
ПриватБанк, Укрексімбанк.

Відносно застави варто сказати, що на сьогодні 
банківські установи висувають більш високі вимоги 
до заставного майна, ніж раніше. При цьому значен-
ня коефіцієнта покриття кредиту заставним майном 
коливається від 1,5 до 2. Це означає, що якщо під-
приємство надає в заставу якийсь об’єкт ринковою 
вартістю 2 млн грн, то воно може розраховувати на 
залучену суму кредиту обсягом в 1 млн грн.

Прийнятною заставою під сільськогосподарський 
кредит можуть виступати як основні фонди, так і 
товар в обороті. До бажаних видів застави для бан-
ків можна віднести нерухомість, в тому числі будівлі 
елеваторів, сільськогосподарську техніку (комбайни, 
трактори, причепи тощо), безпосередньо зерно сіль-
ськогосподарських культур, що котируються на рин-
ку (пшениці, кукурудзи, соняшнику та ін), яке ви-
ступає ліквідною і надійною заставою, оформленою 
через прості або подвійні складські розписки (свідо-
цтва). При цьому застава майбутнього врожаю роз-
глядається банками більшою мірою як інструмент 
контролю основного джерела погашення кредиту, 
ніж як реальне забезпечення.

Використовуючи спеціальні програми фінансу-
вання під заставу подвійних складських розписок 
(свідоцтв), підприємство може отримати суму фінан-
сування, яка складає до 95% вартості сільськогос-
подарської продукції (пропозиція від Банку Кредит 
Дніпро).

До спеціальних пропозицій банків для аграріїв 
можна також віднести вексельне фінансування (з 
відстрочкою платежу), коли фінансується придбання 
засобів захисту рослин за допомогою авалювання век-
селів. При цьому агровиробникам надається можли-
вість придбати товари (засоби захисту рослин) у ком-
панії-партнера банку на умовах відстрочки платежу, 
але сплативши при цьому в кілька разів меншу ціну 
за залучене фінансування, ніж ставка за банківським 
кредитом. Такі пропозиції на сьогодні є в Першого 
Українського Міжнародного банку (ПУМБ), Райф-
файзен Банку Аваль та у Надра Банку [6, c. 128].

Серед спеціальних програм для аграріїв можна 
також виділити фінансування будівництва елева-
торних комплексів, страхування від неврожаю, інші 
партнерські програми кредитування для сільськогос-
подарських виробників (придбання техніки, попо-
внення обігових коштів та ін.). Ці банківські продук-
ти широко представлені у Райффайзен Банку Аваль.

Всеукраїнський Банк Розвитку (ВБР) пропонує 
комплекс кредитних програм з гнучким графіком 
погашення, в тому числі фінансування оборотного 
капіталу для ремонту техніки, покупки пально-мас-
тильних матеріалів, добрив, кормів, ветеринарних 
препаратів, придбання молодняку худоби і птиці, ви-
плати зарплати. Ці кредитні програми реалізуються 
у формі відновлювальної кредитної лінії.

Так чи інакше, в Україні незабаром почнеться по-
сівна кампанія, і необхідність залучення фінансових 
ресурсів для нинішнього сезону досить велика. Де-
фіцит коштів на весняно-посівні роботи в аграрно-
му секторі становить, за даними Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України, приблизно 
7,9 млрд грн. При цьому своїми коштами сільсько-
господарські підприємства збираються профінансу-
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вати необхідні роботи в сумі 31 млрд грн. Відсутні 
обсяги коштів будуть залучені у формі банківських 
кредитів (до 4 млрд грн.), комерційних кредитів – до 
3,7 млрд грн, через механізм форвардних закупівель 
зерна – до 0,3 млрд грн [6, c. 129].

Очевидно, що попит на банківські кредитні про-
дукти з боку аграріїв буде досить високим, адже про-
тягом року існують і інші різні види сільськогоспо-
дарських робіт, що потребують фінансових вливань. 
Не виключено, що в нинішньому році активніше 
почнуть працювати складські свідоцтва при розгля-
ді питань про кредитування господарств, так само 
будуть користуватися попитом програми на попо-
внення оборотних коштів та придбання сільськогос-
подарської техніки, популярними залишаться і про-
дукти фінансового лізингу. 

Загальні тенденції ринку банківського кредиту-
вання свідчать, що відбувається поступове знижен-
ня ставок за кредитами, тому варто очікувати, що з 
боку аграріїв послуги банків з кредитування будуть 
затребувані. Банки, які надають кредити аграрному 
сектору, несуть значні інвестиційні та кредитні ри-
зики. Дані ризики, насамперед, пов’язані з ризиком 
застави, виробничим ризиком. Заставою в аграрному 
секторі може виступати майбутній урожай або матері-
ально-технічна база (основні засоби, які задіяні у ви-
робничому процесі). Ризик даного застави пов’язаний 
з ризиком зниження ліквідності. Враховуючи сезон-
ність виробництва та природно-кліматичні умови, ре-
алізація майбутнього врожаю, може не забезпечити 
необхідну суму для повернення позикових коштів, що 
може бути пов’язано з низькою закупівельною ціною 
продукції аграрного сектора [7, c. 3].

Основні засоби, які задіяні в аграрному виробни-
цтві, мають велику зношеність, що, в свою чергу, 
не дозволяє використовувати їх як заставу. Вироб-
ничий ризик в аграрному секторі, в першу чергу, 
пов’язаний з вирощуванням аграрної продукції. 
У даному випадку ризик виникає з неотриманням 
тих об’ємів врожаю, які були заплановані або обсягів 
вирощування ВРХ та інших видів тваринництва для 
реалізації на м’ясо і молочні продукти. 

Сьогодні існує багато програм для підтримки 
кредитування сільськогосподарських підприємств.  
А тому головним завданням є осмислення та вибір 
тих програм, які максимально будуть придатними 
для кожного окремого сільськогосподарського під-
приємства.

Вітчизняні виробники зацікавлені в можливості 
кредитування майбутнього врожаю, тому співпра-
ця з банками є невід’ємною складовою формування 
основи продовольчої безпеки України та вітчизняних 
споживачів. Іноземні банки підтвердили готовність 
кредитувати сільгоспвиробництво – це сучасні техно-
логії, техніка й обладнання, розвиток селекції, вирі-
шення соціальних проблем на селі тощо. Отже, вико-
ристання кредитного забезпечення є перспективним 
напрямком вдосконалення роботи й фінансового ста-
ну аграрних підприємств.

На думку автора, ефективність кредитування 
аграрної сфери в значній мірі залежить від проду-
маності та обґрунтованості розробленої кредитної по-
літики. Основним інструментом підвищення доступ-
ності кредитних ресурсів для підприємств аграрної 
галузі є створення механізму часткового або повного 
державного гарантування повернення позик.

Основними проблем кредитування сільськогос-
подарських товаровиробників можна відзначити: 
стримання розвитку кредитування через високу ціну 
кредиту, відсутність гарантій повернення кредиту, 

недосконалість законодавчих механізмів, високий 
рівень витрат банків при наданні послуг та відсут-
ність надійного позичальника. Значний ризик непо-
вернення кредитів змушує банки встановлювати ви-
соку процентну ставку за цими кредитами.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що за роки 
незалежності у державі не було створено досконало-
го механізму кредитування села. Ця проблема вирі-
шується незначною мірою тільки за рахунок частко-
вої компенсації з державного бюджету процентних 
ставок за кредитами комерційних банків, причому 
лише для великих сільгоспвиробників, і не розв’язує 
її в комплексі. Специфікою кредитування невеликих 
господарств виступає те, що вони звертаються ско-
ріше в будь-який кредитний союз, до партнерів або 
сусідів, ніж у комерційний банк. Це обумовлюється, 
як правило, більш простою процедурою одержання 
кредиту, незначними додатковими витратами або їх-
ньою відсутністю взагалі, часто більш низькою став-
кою по кредиту, а головне – необов’язковістю кре-
дитного забезпечення у вигляді застави. Для банків 
невеликі господарства також звичайно є менш важ-
ливими клієнтами, ніж великі сільськогосподарські 
підприємства, що беруть значні суми кредитів.

Тому досліджені проблеми щодо забезпечення 
аграрних підприємств кредитами потребують негай-
ного вирішення, адже від цього буде залежати за-
гальний розвиток АПК.

Висновки з проведеного дослідження. З урахуван-
ням вищесказаного, а також на основі узагальнення 
вітчизняного та світового досвіду високоефективних 
ринків сільськогосподарських кредитів з метою ви-
рішення досліджених проблем та ліквідації кредит-
ного дефіциту у суб’єктів АПК, автор вважає доціль-
ним проведення таких заходів: 

1. Забезпечити переважну спеціалізацію банків 
на обмеженому наборі фінансових послуг та адап-
тацію їх до обслуговуванню суб’єктів АПК (що зна-
чною мірою дозволить мінімізувати супутні ризики і 
адаптувати надані кредити до особливостей функціо-
нування галузі). 

2. Посилити роль застави землі (що зручно, коли 
в якості забезпечення кредиту. Неможливо надавати 
під очікуваний приплід худоби і матеріальні цінності 
сільськогосподарського виробництва). 

3. Підвищити значимість аналізу фінансових звітів 
і ринку при прийнятті рішення про видачу кредиту. 

4. Домогтися підвищення рівня управління ризи-
ками та страхування ризиків при кредитуванні сіль-
ськогосподарських підприємств. 

5. Забезпечити пролонгацію кредитних договорів 
або відстрочку платежів на період стагнації – до 1 
року (що дозволить сільгоспвиробникам реалізувати 
продукцію за більш вигідними цінами). 

6. Збільшити обсяги субсидіювання програм, 
спрямованих на стимулювання споживання ресурсів 
організаціями АПК (мінеральних добрив, дизельного 
палива, засобів захисту рослин). 

Дані заходи дозволять подолати тимчасові труд-
нощі розвитку АПК та забезпечать досягнення зна-
чних конкурентних переваг продукції даної галузі, 
зміцнити не тільки продовольче самозабезпечення 
країни, а й активізувати завантаження суміжних га-
лузей економіки.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНО-АДАПТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ  
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена застосуванню ситуаційно-адаптивного підходу до формування системи економічної безпеки вітчизняних 
підприємств. Об’єктивна необхідність застосування ситуаційно-адаптивного підходу обумовлена потребою в розробці механіз-
мів управління підприємством в мінливих зовнішніх та внутрішніх умовах; складністю і різноманітністю виробничих процесів; 
неповною, неточною вихідною інформацією. Особливістю даного підходу є те, що він направлений лише на вирішення питань 
превентивного характеру, запобігає появі проблемних ситуацій в організації.
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Гончарова М.Л. ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАТИВНО-АДАПТИВНОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена применению ситуативно-адаптивного подхода к формированию системы экономической безопасности 
отечественных предприятий. Объективная необходимость применения ситуативно-адаптивного подхода обусловлена потреб-
ностью в разработке механизмов управления предприятием в меняющихся внешних и внутренних условиях; сложностью и 
разнообразием производственных процессов; неполной, неточной исходной информацией. Особенностью данного подхода яв-
ляется то, что он направлен только на решение вопросов превентивного характера, предотвращает появление проблемных 
ситуаций в организации.
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Goncharova M.L THE SITUATIONALLY-ADAPTIVE APPROACH IN ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF NATIONAL 
ENTERPRISES

The article is devoted to use of situationally-adaptive approach to the system of economic security of domestic enterprises. The 
objective necessity of the use of situationally-adaptive approach is due, the need to develop mechanisms for management in the 
changing internal and external conditions; complexity and production processes; incomplete, inaccurate initial information. A feature of 
this approach is that it is directed only to issues of a preventive nature, prevents problematic situations in the organization.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах розви-
тку ринкових відносин в Україні вітчизняні організа-
ції і підприємства виявилися нездатними адекватно 
й усвідомлено реагувати на мінливі умови зовніш-
нього і внутрішнього середовища. Це загрожує еко-
номічній безпеці підприємств. Об’єктивно виникла 
потреба у формуванні нових структур та механізмів 
управління підприємствами. Причому це стосується 
навіть підприємств з добре налагодженим механіз-
мом управління виробничо-господарською діяльніс-
тю. У зв’язку з цим виникає потреба у проведенні 
ряду досліджень, спрямованих на розробку механіз-
мів ситуаційно-адаптивного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій пока-
зав, що питаннями розробки теоретико-методич-
них основ формування системи економічної безпеки 
підприємства займаються як вітчизняні, так і за-
кордонні вчені: О. Ареф’єва [2], С. Ілляшенко [6], 
Ю. Лисенко [7], В. Мак-Мак [8], Л. Абалкін [1], 
М. Бендиков [3] та ін. Незважаючи на досягнуті ре-

зультати в дослідженні економічної безпеки підпри-
ємства, можна помітити, що приділяється недостат-
ньо уваги проблемам розробки теоретичних підходів 
до формування системи забезпечення економічної 
безпеки підприємства в сучасному мінливому про-
сторі. Тому виникає завдання щодо застосування 
ситуаційно-адаптивного підходу до формування сис-
теми економічної безпеки підприємств.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає в застосування ситуаційно-адаптивного підхо-
ду до формування системи економічної безпеки ві-
тчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часних умовах господарювання з метою забезпечення 
успішності ситуаційно-адаптаційного процесу досить 
актуальним є питання формування такої системи 
управління, яка найбільшою мірою відповідала б 
вимогам сучасності, спрямованості на інноваційний 
шлях розвитку і модернізацію економіки.
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Слід зазначите, що ситуаційно-адаптивне управ-
ління на сучасних вітчизняних підприємствах має ряд 
суттєвих особливостей. По-перше, оскільки зміни зо-
внішнього середовища функціонування підприємств в 
Україні носять широкомасштабний, системний харак-
тер, то адаптація до неї окремих підприємств передба-
чає проведення комплексних змін факторів внутріш-
нього середовища, що є, по суті, реструктуризацією 
підприємств. По-друге, більшість українських еко-
номістів наполягають на тому, що саме комплексне 
реструктурування, що припускає істотне оновлення 
всіх сфер діяльності, а не одиничні реорганізаційні 
заходи, необхідне вітчизняним підприємствам для 
адаптації до нових умов господарювання. По-третє, 
ситуаційно-адаптивне управління носить антикризо-
вий характер, це пояснюється тим, що зазначені на 
початку XXI століття позитивні тенденції в динаміці 
вітчизняної промисловості дуже серйозно похитнули-

Чинники, що забезпечують якість ситуаційно-
адаптивного управління

Прогнозування можливих змін стану статичного та 
динамічного бізес-середовища для упередження змін зі 

сторони підприємств конкурентів
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Мета ситуаційно-адаптивного управління

ся в результаті настання світової фінансово-економіч-
ної кризи 2008-2009 рр. [9]. Звідси адаптація підпри-
ємств до нового етапу розвитку ринкової економіки в 
Україні в умовах посткризових явищ передбачає здій-
снення її в рамках заходів антикризового характеру.

Виходячи з вищенаведеного, керівники вітчиз-
няних підприємств для підвищення ефективності 
управління зацікавлені в розробці та удосконаленні 
ситуаційно-адаптивного підходу менеджменту як ме-
ханізму, здатного забезпечити економічну безпеку 
підприємства. Основне призначення механізму забез-
печення економічної безпеки підприємства полягає 
у створенні та реалізації умов, що забезпечують еко-
номічну безпеку підприємства. Ці умови визначено, 
виходячи з критерію економічної безпеки та її рів-
ня (ресурсний потенціал, конкурентоспроможність та 
ін.) У якості найважливіших умов, що враховуються 
в структурі механізму забезпечення економічної без-
пеки підприємства, обрані мінімізація витрат підпри-
ємства, адаптація до нововведень і розширення сфери 
використання послуг інфраструктури ринку [5]. Ви-
дається, що саме ці умови здатні надати найбільш іс-
тотний вплив на формування прибутку підприємства, 
забезпечивши тим самим його економічну безпеку.

Розглянемо основні кроки здійснення ситуаційно-
адаптивного управління в організації:

– управління повинно вміти здійснювати аналіз 
ситуації, тобто які вимоги до організації висуває си-
туація і адаптувати її до мінливого зовнішнього се-
редовища;

– повинен бути обраний відповідний підхід до 
здійснення управління, який б в більшій мірі задо-
вольняв вимогам до конкретної ситуації;

– управління повинно створювати потенціал в ор-
ганізації та необхідну гнучкість для того, щоб можна 
було перейти до нового управлінського стилю керів-
ництво ситуацією;

– управління повинно призвести до відповідних 
змін, які дозволять адаптуватися до ситуації.

Цей підхід забезпечує адекватність зв’язків між 
елементами, цілеспрямованого функціонування та 
взаємодію з середовищем (рис. 1).

Сутність ситуаційно-адаптивного підходу до управ-
ління організаціями полягає в тому, що об’єктами 
управління виступають всі елементи організації.

Основна мета полягає в підготовці місця та ство-
рення умов для наступного розвитку та й удоско-
налення діяльності господарюючого суб’єкта, про-
гнозування можливих змін стану статичного та 
динамічного бізнес-середовища для упередження 
змін зі сторони підприємств конкурентів. 

Основними завданнями підходу в системі страте-
гічного та оперативного управління підприємствами 
є внесення корегуючих дій у напрямок розвитку ор-
ганізації – проведення системно-комплексного аналі-
зу, оцінка бізнес-ситуації та ін. 

Об’єктивна необхідність застосування ситуаційно-
адаптивного підходу обумовлена потребою в розробці 
механізмів управління підприємством в мінливих зо-
внішніх та внутрішніх умовах; складністю і різнома-
нітністю виробничих процесів; неповною неточною 
вихідною інформацією. Особливістю даного підходу 
є те, що він направлений лише на вирішення питань 
превентивного характеру, запобігає появі проблем-
них ситуацій в організації.

Функціонування і розвиток сучасних підприємств 
базується на інформаційній інфраструктурі, яка ви-
ступає основним інструментом для ситуаційно-адап-
тивного управління. Для даного управління підпри-
ємствами необхідний інформаційний обмін, який 

Рис. 1. Основні складові ситуаційно-адаптивного 
підходу до управління підприємством



143ауковий вісник Херсонського державного університетуН
забезпечується супроводом управлінських рішень. 
Різнопланова сукупність управлінський дій зведена 
до обмеженого переліку функцій, що становить за-
мкнутий цикл управління. Для здійснення цих функ-
цій необхідно єдине інформаційно-аналітичне забез-
печення, інструменти які дозволяють відслідковувати 
інформацію (моніторинг прийняття та виконання рі-
шення). В інформаційній простір підприємства над-
ходять дані як з зовнішнього так і з внутрішнього се-
редовища. Завдяки інформаційній системі управлінці 
підприємств отримують надійні вимірювачі результа-
тів своїх управлінських зусиль з вирішення проблем 
адаптації до потреб ринку, управління фінансами, 
управління персоналом та ін. сферам діяльності. 

Механізм реалізації ситуаційно-адаптивного підхо-
ду управління підприємством в конкурентному серед-
овищі є частиною адаптивного управління, який являє 
собою сукупність принципів, інструментів та техноло-
гій прийняття та виконання управлінських рішень.

Цей підхід поєднує всі види управління, вно-
сить рухливість, гнучкість та динамізм в усі елемен-
ти системи управління підприємством, змушуючи 
її удосконалюватися та розвиватися, що забезпечує 
економічну безпеку організацій.

На сьогодні очевидним є той факт, що вирішення 
завдань управління являє собою основу роботи ме-
неджерів різних рівнів управління. Сучасна теорія 
управління виділяє три підходи до прийняття управ-
лінських рішень, а саме: раціональний, поведінко-
вий и ірраціональний [4, с. 324-330 ]. Кожен з цих 
підходів дає свій результат вирішення проблеми. Ре-
альність полягає в тому, що менеджери, працюючи в 
мінливому середовищі, приймають рішення на осно-
ві комбінації інтуїції, досвіду та аналізу. Тому під-
приємства для підвищення ефективності управління 
зацікавлені в розробці і удосконаленні ситуаційно-
адаптивних інструментів менеджменту. Дані інстру-
менти, приводять в дію усі зв’язки організаційної 
структури в залежності від змін, які відбуваються 
у зовнішньому та внутрішньому середовищі органі-
зації, що забезпечують обмежено раціональне вирі-
шення управлінських завдань кожним менеджером. 
Алгоритм прийняття рішень при ситуаційно-адап-
тивному управлінні включає наступні стадії (рис. 2).

На нашу думку, впровадження ситуаційно-адап-
тивного підходу дозволить підприємствам:

– запобігати появі проблемних ситуацій;
– виявляти та виділяти пріоритетність проблем в 

діяльності господарюючого суб’єкта;
– виступати засобом, що сприяє мобілізації, раці-

ональному розподілу та використанню ресурсів;
– ліквідувати «стратегічні прогалини» в діяльнос-

ті підприємства.
– подолати невизначеність бізнес-середовища.
Ситуаційно-адаптивний підхід концентрується 

на тому, що пригодність різних методів управління 
визначається ситуацією, визначенням цілей управ-
ління ситуацією при вирішенні проблеми, а також 
прогнозування наслідків для ситуації та обрання 
оптимального способу досягнення мети.

Висновок з проведеного дослідження. Ситуацій-
но-адаптивній підхід до управління виступає осно-
вою нової управлінської парадигми – органічної, 
яка націлює менеджерів на формування організації 
з високими адаптивними властивостями, здатністю 
еволюціонувати, розвиватись у відповідь на зміни та 
виклики бізнес-середовища. Даний підхід допомагає 
підприємству підлаштовуватися до конкретних ви-
мог, здійснювати зміни та перестановки найбільш 
раціонально безболісно, як створювати і розвива-

Виявлення проблеми

Збір інформації і аналіз про ситуацію

Діагностування проблеми та ситуації її вирішення

Визначення цілей управління ситуацією при 
вирішенні проблеми

Розробка критерія оцінки ефективності рішення

Генерація переліку можливих впливів по 
відношенню до джерела проблеми

Прогнозування наслідків цих впливів та адаптування 
до ситуації

Веріфікація та оцінка варіанітів рішень

Прийняття, оформлення, доведення до виконавців, 
виконання, контроль, виконання рішень

Рис. 2. Алгоритм прийняття рішень 
при ситуаційно-адаптивному управлінні

ти адаптаційний потенціал. Ситуаційно-адаптивне 
управління – це мистецтво менеджерів зрозуміти си-
туацію, розкрити її характеристики та обрати ціле-
спрямовану поведінку пристосування до управління. 
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Української державної академії залізничного транспорту

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ  
«КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

У статті визначено важливість кадрової безпеки на підприємствах залізничного транспорту. Розглянуто існуючі підходи до 
трактування поняття «кадрова безпека підприємства» та виконано їх аналіз. На основі викладеного матеріалу запропоновано 
авторське визначення «кадрової безпеки підприємств залізничного транспорту».
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Гречишкина А.А. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА»

В статье определена важность кадровой безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта. Рассмотрены суще-
ствующие подходы к трактовке понятия «кадровая безопасность предприятия» и выполнен их анализ. На основе изложенного 
материала предложено авторское определение «кадровой безопасности предприятий железнодорожного транспорта».

Ключевые слова: кадровая безопасность, предприятие, анализ, подходы, железнодорожный транспорт.

Grechishkina A.A. SUMMARY OF THE CONCEPT OF «HUMAN RESOURCES SECURITY RAILWAY TRANSPORT 
ENTERPRISES»

The article outlines the importance of personnel safety on railway undertakings. Existing approaches to the interpretation of the term 
«human resources security» are regarded and their analysis is completed. On the basis of the material copyright definition of «human 
resources security of railway transport» is proposed.

Keywords: human resources security, enterprise analysis, approaches, railway transport.

Постановка проблеми. Кадрова безпека – найваж-
ливіший фактор безпеки всіх сфер діяльності підпри-
ємства, нехтування яким здатне не просто завдати 
серйозної шкоди підприємству, але і зруйнувати 
його. Особливо це питання важливе для підприємств 
залізничної галузі, тому що працівники підприєм-
ства впливають на всі аспекти життєдіяльності ор-
ганізації і тісно пов’язані з її фінансовою безпекою, 
вони є головним активом підприємства, але й голо-
вним джерелом небезпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блему захисту підприємства від власних кадрів до-
сліджено багатьма зарубіжними та вітчизняними 
вченими, такими як О.Ю. Литовченко, Г.О. Наза-
рова, И.Г. Чумарин, Н.К. Швець, И.Р. Шегельман. 
Зокрема, Д.Ю. Баглей, О.А. Кириченко, Г.В. Коза-
ченко, О.Ю. Лащенко, Н.І. Логінова, І.П. Мойсеєн-
ко, О.М. Марченко. Л.Л. Калініченко, А.Я. Кібанов, 
М.В. Книтіков, А.Г. Шаваев висвітлюють в своїх ро-
ботах основні принципи управління персоналом як 
основу забезпечення кадрової безпеки підприємства.

Разом з тим варто відзначити недостатність ви-
вчення питання кадрової безпеки підприємств заліз-
ничного транспорту та відсутність єдиної думки щодо 
сутності категорії «кадрова безпека підприємств».

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
визначення поняття «кадрова безпека підприємств 
залізничного транспорту» на основі аналізу підходів 
до трактування «кадрова безпека підприємств» та 
специфіки галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
терміном «безпека» прийнято вважати стан, коли ко-
мусь або чомусь ніщо не загрожує. Цей термін почав 
використовуватись наприкінці XII століття.

Поняття «кадрова безпека» є складним і багато-
гранним, тому вітчизняні та зарубіжні автори ви-
окремлюють різні підходи до його трактування. 
Складність процесу управління кадровою безпекою 
на підприємстві обумовлюється не лише недостат-
нім розвитком теоретичної бази дослідження, але й 

комплексністю даної проблеми та значною кількістю 
складових безпеки. Тому кадрову безпеку підприєм-
ства слід розглядати як проблему комплексну і при її 
дослідженні потрібно застосовувати системний підхід.

На сьогоднішній день не існує однозначного ви-
значення терміну кадрової безпеки підприємства, 
оскільки різні вчені тлумачать дане поняття зі своєї 
точки зору, спираючись на мету своїх досліджень. 
Варіанти різних поглядів на визначення суті кадро-
вої безпеки (табл. 1).

Дослідження літературних джерел має на меті ви-
значити основні складові елементи поняття «кадрова 
безпека підприємства» (таблиця 2).

Виходячи з даних проведеного аналізу існуючих 
понять, пропонується у визначення поняття «кадро-
ва безпека підприємств залізничного транспорту» 
включити наступні елементи:

– процес запобігання негативним діям з боку пер-
соналу, оскільки, на нашу думку, доцільно вважати 
кадрову безпеку саме процесом, тобто сукупністю по-
слідовних дій, спрямованих на досягнення певного 
результату, а не станом, що передбачає стабільне по-
ложення і не враховує дію внутрішніх та зовнішніх 
чинників;

– стабільний розвиток підприємства, адже заліз-
ничний транспорт є однією з важливих базових га-
лузей економіки України, і тому необхідною умовою 
для забезпечення обороноздатності, національної без-
пеки і цілісності країни, поліпшення умов та рівня 
життя населення є саме стабільний розвиток підпри-
ємств залізничного транспорту і галузі загалом;

– ризики і загрози з боку персоналу є об’єктом 
кадрової безпеки, тому виникає необхідність вклю-
чення даного елементу у поняття.

Ефективне управління персоналом хоча і складає 
основу забезпечення кадрової безпеки підприємства, 
на нашу думку, недоцільно вносити як окремий еле-
мент у визначення кадрової безпеки підприємства. 
Функцію даного елементу та інтелектуального по-
тенціалу бере на себе процес запобігання негативним 
діям з боку персоналу.



145ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Таблиця 1

Розуміння поняття «кадрова безпека підприємства» у науковій літературі

Джерело Визначення
Баглей Д.Ю. 
[1, с. 20]

Під кадровою безпекою бізнесу пропонується розуміти стан захищеності господарського суб’єкта від 
кадрових небезпек і загроз, механізмом забезпечення цього стану є ефективне управління персоналом

Калініченко Л.Л. 
[2, с. 219] 

Кадрова безпека – це такий стан індивідуумів, колективу підприємства, його людського потенціа-
лу та системи управління персоналом при якому забезпечується ефективне використання еконо-
мічного потенціалу та розвиток підприємства

Кібанов А.Я. 
[3, с. 191]

Кадрова безпека – це генеральний напрямок кадрової роботи, сукупність принципів, методів, 
форм організаційного механізму з опрацювання цілей, завдань, спрямованих на збереження, 
зміцнення й розвиток кадрового потенціалу, на створення відповідального і високопродуктивного 
згуртованого колективу, здатного вчасно реагувати на постійно мінливі вимоги ринку з урахуван-
ням стратегії розвитку організації

Кириченко О.А. [4]
Кадрова безпека – правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: ви-
рішення правових питань трудових відносин, підготовка нормативних документів, що їх регулю-
ють, забезпечення необхідною інформацією всіх підрозділів управління персоналом

Книтіков М.В. 
[5, с. 20]

Кадрова безпека – це стан захищеності організації від надмірної безпеки з боку персоналу (найма-
ного або вже працюючого)

Козаченко Г.В. [6] Кадрова безпека – це процес запобігання негативним діям на безпеку підприємства за рахунок усунен-
ня ризиків та загроз, пов’язаних з інтелектуальним потенціалом та трудовими відносинами в цілому

Лащенко О.Ю. [7]

Кадрова безпека – це характеристика стану економічної системи, при якому відбувається ефек-
тивне 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. 
[8, с. 7]

Кадрова безпека – сукупність управлінських заходів, пов’язаних з ефективним формуванням та 
використанням кадрового потенціалу підприємства з метою забезпечення та підтримки економіч-
ної стійкості та результативності господарської діяльності підприємства

Логінова Н.І. 
[9, с. 376]

Кадрова безпека підприємства – це найбільш важлива складова економічної безпеки підприєм-
ства, яка має на меті виявлення, знешкодження, запобігання, відвернення та попередження за-
гроз, 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 ресурса-
ми та в кадровій політиці підприємства 

Мойсеєнко І.П., 
Марченко О.М. 
[10, с. 22]

Інтелектуально-кадрова безпека відображає забезпеченість підприємства управлінським та про-
мислово-виробничим персоналом, рівень плинності кадрів на підприємстві, достатність їх освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня, захищеність від переманювання працівників конкурентами

Назарова Г.О. [11]
Кадрова безпека – 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

Чумарин И.Г. [12]
Кадрова безпека – це процес запобігання негативних впливів на економічну безпеку підприємства 
за рахунок ризиків і загроз, пов’язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудо-
вими відносинами в цілому

Шаваев А.Г. [13]
Кадрова безпека – стан захищеності суспільно-прогресивних інтересів організації з розвитку й 
удосконалення її людського капіталу, підтримки ефективної системи управління людськими ре-
сурсами й мінімізації ризиків компанії, пов’язаних із її кадрової складовою

Швець Н.К. [14] Кадрова безпека є беззбитковістю трудових відносин підприємства 
Шегельман И.Р. 
[15, с. 3]

Кадрова безпека – найважливіший фактор безпеки усіх сфер діяльності підприємства, нехтування 
яким здатне не лише нанести серйозну шкоду підприємству, але й зруйнувати його

Таблиця 2
Аналіз існуючих понять «кадрова безпека підприємства»
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Баглей Д.Ю. + + +
Калініченко Л.Л. + +
Кібанов А.Я. + +
Кириченко О.А. + +
Книтіков М.В. +
Козаченко Г.В. + + +
Лащенко О.Ю. + + + +
Литовченко О.Ю. + +
Логінова Н.І. + + + +
Мойсеєнко І.П., 
Марченко О.М. + + +

Назарова Г.О. + + +
Чумарин И.Г. + + +
Шаваев А.Г. + + +
Швець Н.К. +
Шегельман И.Р. +
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Дослідження проблем функціонування підпри-
ємств залізничного транспорту свідчить про наяв-
ність таких основних загроз, як скорочення пра-
цівників у зв’язку з реформуванням галузі, висока 
ймовірністю аварій через моральний та фізичний 
знос обладнання, порушення вимог безпеки при ви-
конанні робіт тощо.

Тому, виходячи з вищепроведеного аналізу, під 
кадровою безпекою підприємств залізничного тран-
спорту слід розуміти процес попередження, запобі-
гання і усунення ризиків та загроз які виникають з 
боку персоналу з метою створення умов для стабіль-
ного функціонування і розвитку підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що різноманіт-
ність підходів до визначення поняття кадрова без-
пека підприємства – це складне та багатогранне 
поняття. Кожний науковець розглядає поняття ка-
дрової безпеки підприємства з точки зору поставле-
ного перед собою завдання. Проаналізувавши визна-
чення різних науковців та враховуючи специфіку 
роботи галузі автором, запропоновано власне визна-
чення поняття «кадрова безпека підприємств заліз-
ничного транспорту».

Перспективою подальших наукових досліджень у 
даному напрямі є вивчення складових кадрової без-
пеки та загроз, що впливають на кадрову безпеку 
підприємств залізничного транспорту.
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Постановка проблеми. Визначення категорії фі-
нансового потенціалу та основних способів його ана-
лізу та оцінки є вкрай важливою проблемою для під-
приємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В да-
ний момент існують безліч теоретичних і методичних 
розробок, пов’язаних з оцінкою окремих складових 
елементів фінансового потенціалу та ефективнос-
ті їх використання. Вирішенню окремих задач цієї 
проблеми присвячені роботи вітчизняних вчених: 
В.І. Бережного, С.В. Зенченко, К.В. Давискібої, 
С.І. Дорогунцова, Т.С. Клебанової, Г.В. Ковалевсько-
го, В.В. Максимова, В.С. Пономаренка, Д.М. Стечен-
ка, В.І. Торкатюка, М.Г. Чумаченка, Л.С. Шевченко, 
Л.М. Шутенка; а також закордонних – Ю.А. До-
рошенка, М. Пората, М. Портера, А. Маршалла, 
О.І. Татаркіна та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного ма-
теріалу можна сформулювати дослідження, яке б по-
лягало у виявленні основних методів аналізу та оцін-
ки фінансового потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
складу основних складових логістичного потенціа-
лу входить матеріально-технічний, трудовий, фінан-
совий, інформаційний та інноваційний потенціалів. 
У цій статті ми детально розглянемо одну із складо-
вих логістичного потенціалу – фінансовий потенціал 
підприємства [1, с. 114].

Незважаючи на велику кількість досліджень на 
цю тему, поняття фінансового потенціалу не є до-
сить конкретизованим, а іноді його навіть ототожню-
ють із поняттям «інвестиції», що є неправильним. 
Актуальність даної теми полягає ще й в тому, що 
підприємства повинні адекватно реагувати на зміни 
в ринковому середовищі, а робити це вони зможуть 

шляхом задіяння логістичного потенціалу, і фінан-
сового зокрема.

Для ефективного та успішного функціонування 
підприємств необхідно якісно розвивати не тільки 
матеріально-технічні, структурно-функціональні, со-
ціально-трудові, а й фінансові елементи потенціалу. 
Це обумовлює особливу увагу керівників підприєм-
ницьких структур до ефективного та доцільного ви-
користання фінансових ресурсів. У зв’язку з цим 
економічна сутність поняття «фінансовий потенці-
ал» обумовлює необхідність його відтворення для 
безперервної роботи виробництва.

Вивчення еволюції наукового розуміння терміна 
«потенціал», а також підходів до його трактування 
має велике значення у сучасних умовах, а в ринко-
вих умовах категорія «потенціал» здобуває особливу 
актуальність як одна з основних характеристик ста-
більності підприємства і, головне, можливостей його 
подальшого розвитку.

У своєму первісному значенні термін «потенціал» 
походить від латинського слова «potentia», що озна-
чає «приховані можливості». У вітчизняній еконо-
мічній літературі цей термін у широкому розумін-
ні пояснюють як можливості, наявні сили, запаси, 
засоби, які можуть бути використані, або як рівень 
потужності у будь-якому відношенні сукупність за-
собів, необхідних для чого-небудь. Український 
словник іншомовних слів розуміє під цим поняттям 
«сукупність наявних засобів, можливостей у певній 
галузі тощо» [2, с. 644].

Словник російської мови Ожегова трактує потен-
ціал як «ступінь потужності в якому-небудь відно-
шенні, сукупність засобів для будь-чого» [3, с. 548].

Досить цікаве визначення фінансового потенціалу 
дають А.Л. Коломнієць та А.І. Новікова: «Фінансо-



148 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 2. 2014

вий потенціал – це сукупність фінансових ресурсів, 
мобілізація яких в повному обсязі є недосяжною». 
Гіпотеза про те, що мобілізація фінансових ресурсів 
є неможливою говорить тільки про те, що ступінь 
використання цього потенціалу не є максимальним, 
і тому можна спробувати його збільшити [4, c. 5].

Автори Фомін П.А та Старовойт М.К. пропону-
ють інше визначення: «Фінансовий потенціал – це 
відношення, що виникають на підприємстві під час 
досягнення максимально можливого фінансового ре-
зультату при умові: наявності власного капіталу, до-
статнього для фінансової стійкості; можливості залу-
чення додаткового капіталу в достатньому об’ємі для 
реалізації інвестиційних проектів; рентабельності 
вкладеного капіталу; наявності ефективної системи 
управління фінансами [5, с. 27].

Інші автори під фінансовим потенціалом розумі-
ють сукупність фінансових та економічних ресурсів 
підприємства, які забезпечують його поступальний 
розвиток та самостійність.

Як бачимо, аналіз літератури в області фінансово-
го менеджменту не дає вичерпного трактування по-
няття «фінансовий потенціал».

На нашу думку, фінансовий потенціал – це здат-
ність підприємства досягати поставлені перед ним 
цілі максимізації фінансових результатів діяльності, 
ефективно оперуючи і використовуючи наявні в ньо-
го фінансові ресурси. Варто сказати, що ці ресурси 
можуть бути як власними, так і запозиченими. Що 
ж до ототожнення фінансового потенціалу із інвес-
тиціями, то варто сказати, що інвестиції підприєм-
ство робить на власні акумульовані кошти. Єдиним 
винятком може бути коли інвестиції – основна ді-
яльність підприємства. А фінансовий потенціал – це 
пошук незадіяних коштів, або їх перерозподіл. І все 
це у розрізі логістичного потенціалу.

Економічні умови, в яких функціонують вітчиз-
няні підприємства, досить нестабільні. З одного 
боку, підприємства самостійно вирішують питання 
закупівлі та збуту продукції, визначення масштабу 
виробництва та напрямки використання джерел ко-
штів. З іншого боку, для цих підприємств характер-
ним є високий ступінь зношеності активної частини 
основних виробничих фондів, невисокий рівень про-
дуктивності праці, якості продукції, що випускаєть-
ся і, як результат, – нестійкий фінансовий стан. Для 
того, щоб можна було задіяти фінансовий потенціал 
підприємства у повному обсязі, необхідно спочатку 
визначитися з факторами, які формують його, а та-
кож провести глибокий аналіз фінансового стану під-
приємства.

Серед факторів, які формують фінансовий потен-
ціал підприємства виділяють:

• здатність до своєчасного погашення своїх 
зобов’язаностей;

• фінансова стійкість;
• інвестиційні можливості;
• можливість залучення додаткових фінансових 

ресурсів;
• ефективність управління активами [6, с. 30].
Джерелом формування фінансового потенціалу є 

фінансові, кредитні та інвестиційні ресурси.
Фінансові ресурси – це кошти підприємства, які 

знаходяться у розпорядженні підприємства і призна-
чені для виконання боргових зобов’язань, витрат по 
діяльності та розвитку підприємства.

Кредитні ресурси потрібні підприємству для пога-
шення коливання у невідповідностях між потрібною 
кількістю грошей та їх наявністю.

Інвестиційні ресурси – це здебільшого накопиче-

ні ресурси підприємства які воно вкладає сьогодні 
з метою отримання додаткового прибутку у майбут-
ньому.

Суть управління фінансовим потенціалом підпри-
ємства полягає в ефективному використанні фінан-
сового механізму для досягнення стратегічних цілей. 
Найважливішим аспектом тут є не наявність коштів, 
а саме можливість їх швидкого відтворення в потріб-
ний момент. Це потрібно для того, щоб підприємство 
могло активувати цей потенціал саме в той момент, 
коли ситуація того потребуватиме.

Існування фінансового потенціалу можливе за на-
ступних умов:

• наявність власного капіталу, достатнього для 
реалізації поточної діяльності;

• рентабельність підприємства;
• можливість залучення позичкового капіталу як 

показник розвитку підприємства [7, с. 101].
Попередні роки ведення економічної діяльнос-

ті були порівняно стабільні, прогнозовані, але зараз 
в країні важка економічна ситуація і раціональне 
управління фінансовим потенціалом підприємства 
це життєво важлива необхідність. У сучасних еконо-
мічних умовах діяльність кожного господарюючого 
суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників 
ринкових відносин, зацікавлених в результатах його 
функціонування. На підставі доступної їм звітно-об-
лікової інформації вони прагнуть оцінити фінансо-
вий стан підприємства. Основним інструментом для 
цього служить фінансовий аналіз, за допомогою яко-
го можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні 
відносини аналізованого об’єкта, а потім по його ре-
зультатам прийняти обґрунтовані рішення.

Фінансовий аналіз являє собою процес, заснова-
ний на вивченні даних про фінансовий стан і резуль-
тати діяльності підприємства в минулому з метою 
оцінки перспективи його розвитку. Таким чином, го-
ловною задачею фінансового аналізу є зниження не-
визначеності, пов’язаної з прийняттям економічних 
рішень, орієнтованих у майбутнє.

Нині технології, за допомогою яких підприєм-
ство може оцінювати свій поточний стан і виробля-
ти ефективні та результативні стратегії майбутнього 
розвитку, зазнають значних змін. У зв’язку з цим 
різко постає питання про вибір інструментарію ана-
лізу та оцінки потенціалу підприємства, який дозво-
лить оперативно визначати внутрішні можливості 
і слабкості підпорядкованої господарської одиниці, 
виявляти приховані резерви в цілях підвищення 
ефективності її діяльності.

Основними джерелами інформації для аналізу фі-
нансового потенціалу підприємства служать:

• бухгалтерський баланс (форма № 1);
• звіт про доходи та витрати (форма № 2); 
• пояснення до бухгалтерського балансу і звіту 

про прибутки і збитки (звіт про зміни капіталу (фор-
ма № 3);

• звіт про рух грошових коштів (форма № 4);
• додаток до бухгалтерського балансу (форма 

№ 5);
• наказ про облікову політику підприємства; 
• нормативні законодавчі акти з питань форму-

вання та використання фінансових ресурсів підпри-
ємства.

П.А. Фоміним, М.К. Старовойтом дається корот-
ка характеристика рівнів фінансового потенціалу 
підприємства. Враховуючи різноманіття фінансових 
процесів, множинність фінансових показників, різ-
ницю у рівні їх критичних оцінок, з чого склада-
ється ступінь їх відхилень від фактичних значень і 
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будують аналітичні таблиці, що характеризують як 
структуру звітної бухгалтерської форми, так і дина-
міку окремих її показників.

Дж. Ван Хорн виділяє дві групи методів аналі-
зу фінансового потенціалу. Перші засновані на опи-
сі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на 
строгих аналітичних залежностях. До них відносять-
ся методи: експертних оцінок, сценаріїв, психологіч-
ні, морфологічні, порівняння побудови систем показ-
ників, побудови систем аналітичних таблиць і т.п. 
Застосування цих методів характеризується певним 
суб’єктивізмом, оскільки велике значення мають ін-
туїція, досвід і знання аналітика. 

До другої групи належать методи, в основі яких 
лежать досить строгі формалізовані аналітичні за-
лежності. Вони поділяються на статистичні, бухгал-
терські та економіко-математичні [9, с. 46].

Проведений наліз публікацій з проблеми оцінки 
потенціалу виявив недостатнє її опрацювання на рів-
ні окремої галузі і, особливо, на рівні підприємства. 
У деяких публікаціях лише констатується той факт, 
що питання аналізу та оцінки потенціалу окремих 
підприємств залишилися осторонь від уваги дослід-
ників. Таким чином питання створення інструмен-
тарію оцінки потенціалу залишається таким, що по-
требує доопрацювання.

Висновки з проведеного дослідження. Фінансо-
вий потенціал є складовою логістичного потенціалу 
підприємства і являє собою здатність підприємства 
досягати поставлені перед ним цілі ефективно опе-
руючи і використовуючи наявні в нього фінансові ре-
сурси.

На жаль, питання створення ефективного інстру-
ментарію який би допоміг якісно оцінити фінансо-
вий потенціал, є невирішеним, тому оцінку надають 
після проведення аналізу фінансового стану підпри-
ємства, джерелом якого є фінансова звітність цього 
підприємства за період. 
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виникаючі при цьому складнощі в оцінці фінансової 
стійкості організації, авторами рекомендується про-
водити інтегральну рейтингову оцінку ФПП. Основні 
коефіцієнти які використовуються при такому аналі-
зі наведені у таблиці 1 [5, с. 115].

Таблиця 1
Рейтингова оцінка показників

фінансового потенціалу

Назва показника

Високий 
рівень 

фінансового 
потенціалу

Середній 
рівень 

фінансового 
потенціалу

Низький 
рівень 

фінансового 
потенціалу

Коефіцієнт фінан-
сової незалежності >0.5 0.3-0.5 <0.3

Коефіцієнт фінан-
сової залежності 
(напруги)

<0.3 0.3-0.5 >0.5

Коефіцієнт забез-
печеності власними 
оборотними засо-
бами.

>0.1 0.05-0.1 <0.05

Коефіцієнт само-
фінансування >1 0.5-1 <0.5

Коефіціжнт загаль-
ної ліквідності >2.0 1.0-2.0 <1.0

Коефіцієнт термі-
нової ліквідності >0.8 0.4-0.8 <0.4

Коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності >0.2 0.1-0.2 <0.1

Рентабельність су-
купних активів >0.1 0.05-0.1 <0.05

Рентабельність 
власного капіталу >0.15 0.1-0.15 <0.1

Склад представлених показників не є вичерп-
ним, оскільки, на нашу думку, повний аналіз ви-
магає включення ще ряду додаткових показників, 
що розширюють характеристики фінансового потен-
ціалу підприємства. Також вивчення літератури та 
нормативних документів з даного питання показує 
недосконалість існуючої системи показників аналі-
зу фінансового стану бізнесу, оскільки виявляється 
наявність різниці у визначенні бази розрахунку за 
більшістю показників. У зв’язку з цим для ефек-
тивної оцінки фінансового потенціалу підприємства 
ми пропонуємо використовувати уточнені формули 
основних показників фінансового аналізу.

О.С. Федонін та І.М. Рєпіна пропонують проводити 
аналіз фінансового потенціалу підприємства за допо-
могою вертикального і горизонтального аналізу звіт-
ності, оскільки вони дають найбільш загальне уявлен-
ня про зміни, які мали місце в структурі засобів та їх 
джерел, а також динамку цих змін. Горизонтальний 
аналіз звітності полягає в побудові однієї з декількох 
аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники 
доповнюються відносними темпами зростання (зни-
ження). Ступінь агрегованості показників визначаєть-
ся аналітиком. Як правило, беруться базисні темпи 
росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє 
аналізувати не тільки зміну окремих показників, але 
і прогнозувати їхнього значення. Цінність результатів 
горизонтального аналізу істотно знижується в умовах 
інфляції. Вертикальний аналіз показує структуру за-
собів підприємства і їх джерел [8, с. 67].

Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємо-
доповнюють один одного. Тому на практиці нерідко 
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Постановка проблеми. Сучасне фармацевтичне 
підприємство, стикаючись з проблемою поєднання 
багатьох аспектів менеджменту в єдиній інтегрова-
ній системі, намагається збільшити ефективність 
її функціонування шляхом зростання ефективності 
кожної з підсистем менеджменту та координації еле-
ментів цих підсистем між собою. Однією з підсистем 
інтегрованої системи менеджменту фармацевтично-
го підприємства є система проектного менеджменту, 
яка являє собою принципи та процедури управління 
проектами. 

Поширення обсягів та сфери використання про-
ектного менеджменту в умовах орієнтації на іннова-
ційну модель розвитку вітчизняної фармації актуа-
лізує необхідність розробки методологічних підходів 
до його оцінки. Побудова системи показників оцінки 
ефективності проектного менеджменту є дуже важ-
ливим процесом. На даний час на фармацевтичних 
підприємствах оцінку ефективності здійснюють за 
допомогою показників інвестиційної привабливості, 
дотримання запланованого часу виконання проекту, 
дотримання рівню запланованих витрат та ін. Але 
комплексної системи оцінки ефективності проектно-
го менеджменту в умовах фармацевтичного виробни-
цтва поки не існує. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Од-
ним з варіантів оцінювання ефективності процесу 
управління проектами виступає його відповідність 
стандартам ISO, повнота і правильність використан-
ня останніх. Результативність цих стандартів ви-
значається: комплексом документів, що регулюють 
аспекти управління якістю на підприємстві; плана-
ми щодо виконання політики якості; додержанням 
принципів забезпечення якості, порядком роботи 

підприємства, взаємозв’язками, обов’язками, робо-
чими інструкціями, системою забезпечення якості; 
докладним описом технології забезпечення якості на 
робочих місцях тощо.

Згідно зі стандартом ISO 9000:2005 результатив-
ністю є ступінь реалізації запланованої діяльності і 
досягнення запланованих результатів. Ефективність 
характеризує співвідношення між досягнутим ре-
зультатом і використаними ресурсами. Результатив-
ність визначається комплексом документів, що регу-
люють аспекти управління якістю на підприємстві: 
наявністю довгострокових, середньострокових та 
короткострокових планів щодо виконання політики 
якості; додержанням принципів забезпечення якос-
ті, порядком роботи підприємства, взаємозв’язками, 
обов’язками, компетенцією, робочими інструкціями 
системи забезпечення якості; докладним описом тех-
нології забезпечення якості на робочих місцях [1].

Результативністю за правилами GMP (належна 
виробнича практика) є: приведення у відповідність 
матеріально-технічної бази підприємств; відповід-
ність інформації на етикетці вмісту упаковки; виго-
товлення продукту за найкращими сучасними техно-
логіями; виготовлення продукту з екологічно чистої 
сировини тощо [2]. Ефективністю за цими правилами 
є: якість, безпека, клінічна ефективність лікарських 
засобів, що випускаються; отримання додаткового 
прибутку за рахунок можливості підприємства пра-
цювати на міжнародному ринку та ін.

У класичному понятті процесного підходу показ-
ники ефективності процесу – це параметри проце-
су, що характеризують взаємовідношення між до-
сягнутим результатом і використаними ресурсами; 
показники продукту (послуги) – параметри продук-
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ту процесу; показники (дані) задоволеності клієнта 
(споживача) – параметри задоволеності клієнта [3].

Таким чином, можна зробити висновок, що ре-
зультативність процесу – це якісний або кількісний 
показник, або система відповідних показників, які 
розраховуються за певною методикою й адекватно ха-
рактеризують ступінь досягнення результату і/або ди-
намічні показники (зміни) функціонування процесу.

Система оцінних показників, побудована в рам-
ках процесного управління, може структуруватися 
за чотирма напрямками:

1) показники результату діяльності окремих про-
цесів і підприємства в цілому (досягнення заплано-
ваних результатів – за об’ємом, якістю, номенклату-
рою і термінами);

2) показники ефективності діяльності окремих 
процесів і підприємства в цілому (відношення отри-
маних результатів до витрат часу, фінансових і ін-
ших ресурсів);

3) показники продук-
тів, які виробляються 
процесами підприємства;

4) показники задово-
леності клієнтів резуль-
татами роботи [3]. 

Дуже часто результа-
ти та ресурси оцінюють-
ся якісними показника-
ми, які не піддаються 
кількісному виміру, а 
оцінюються за певною 
рейтинговою шкалою у 
балах, наприклад, мето-
дом експертних оцінок. 
Але іноді і це важко 
зробити, а можна тіль-
ки оцінити вимірювання 
відповідних показників 
у відносних одиницях. 
У цих випадках слід 
говорити про відносну 
ефективність та резуль-
тативність по відношен-
ню до будь-яких базових 
показників або періодів 
у минулому. 

Згідно з РМВОК® про-
ект є успішним, якщо 
його завершено: у встанов-
лений термін; у рамках 
наданого бюджету; при за-
доволенні замовника [4].

І.В. Дем’янович роз-
глядає показники резуль-
тативності процесу з точ-
ки зору зміни параметрів 
на виході з процесу у по-
рівняні з тотожними па-
раметрами на вході, для 
визначення ефективності 
процесу застосовується 
питомі витрати на процес 
[5, с. 121].

Також у літератур-
них джерелах існує пев-
на розбіжність серед 
вчених щодо необхід-
ності об’єднання понять 
ефективності та резуль-
тативності. Так, згідно з 

1. Постановка мети дослідження

2. Обґрунтування методології оцінки результативності системи управління проектами

3. Формування системи показників результативності системи управління проектами

3.1. Обґрунтування показників 
результативності процесу

3.2. Обґрунтування показників 
результативності продукту

3.3. Обґрунтування показників 
результативності управління процесом

4. Розробка шкали показників результативності системи управління проектами

5. Розробка комплексних показників результативності

5.1. Розрахунок комплексних 
показників результативності 

процесу

5.2. Розрахунок комплексних 
показників результативності 

продукту

5.3. Розрахунок комплексних 
показників результативності 

управління процесом

6. Розрахунок інтегрального показника результативності системи управління проектами (Ір)

Система 
управління проектами  є

результативною?

7. Оцінка результативності системи управління проектами

8. Розрахунок комплексного показника витрат за проектом (Кв)

Ні

Так

Розробка і 
впровадження 

коригувальних дій

9. Розрахунок інтегрального показника ефективності системи управління проектами (Іеф)

Система 
управління проектами є 

ефективною?

Ні

Так

Розробка і впровадження 
заходів, спрямованих на 
удосконалення системи 
управління проектами

Підтримування існуючої системи управління проектами

Рис. 1. Блок-схема алгоритму оцінки результативності й ефективності системи 
проектного менеджменту фармацевтичного підприємства

[6, с. 156] М.О. Кизим, О.М. Тищенко, Л.В. Догай-
ло вважають необхідним об’єднати ці терміни при 
оцінці системи менеджменту, оскільки це забезпе-
чує комплексність розуміння результату досягнення 
мети з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів, а також можливості мінімізації витрат. 
Р.З. Дармиць, Н.О. Вацик, аналізуючи поняття «ре-
зультативність», характеризують її з точки зору 
міри досягнення результату, тоді як поняття «ефек-
тивність» характеризується ціною і швидкістю до-
сягнення результату [6, с. 157].

О.В. Посилкіна, К.С. Світлична у межах оціню-
вання результативності та ефективності функціону-
вання інтегрованої системи менеджменту на фар-
мацевтичних підприємствах вирізняють локальні 
показники основних, управлінських і забезпечуваль-
них процесів [7, с. 10], по кожному з яких врахо-
вується коефіцієнт еластичності (відображає внески 
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рівнів результативності кожної групи процесів до 
загального рівня результативності всієї інтегрованої 
системи менеджменту). 

Таким чином, вищенаведені варіанти визначення 
складових ефективності та результативності дозволя-
ють зробити висновок про необхідність адаптації іс-
нуючих показників до реалій проектної діяльності і 
формування методичних підходів до оцінки ефектив-
ності проектного менеджменту в умовах фармацев-
тичного виробництва.

Постановка завдання. З урахуванням аналітично-
го розгляду існуючих думок щодо оцінки результа-
тивності та ефективності менеджменту можна сфор-
мулювати мету дослідження, яка полягає у розробці 
методичного підходу до оцінки ефективності проек-
тного менеджменту в умовах фармацевтичного ви-
робництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
казники результативності є найголовнішими при ви-
конанні будь-якого проекту, вони є основою оцінки 
ефективності проекту в цілому, його окремих про-
цесів та продукту проекту. Визначення результатив-
ності процесів та робіт показує, наскільки певна ро-
бота відповідає нормативним актам, настановам та 
плановим показникам. Запропонований алгоритм 
оцінки результативності й ефективності проектного 
менеджменту в умовах фармацевтичного виробни-
цтва представлений на рис. 1. 

Методологічною основою цього алгоритму, запро-
понованого для умов фармацевтичного виробництва, 
є оцінка ефективності системи проектного менедж-
менту на фармацевтичному підприємстві на підста-
ві оцінки результативності системи проектного ме-
неджменту підприємства і розрахунку комплексного 
показника витрат за проектом. У свою чергу, оцін-
ка результативності системи управління проектами 
спирається на визначення показників результатив-
ності процесів, продуктів та управління процесами 
за проектами. Показники результативності процесу 
– це виконання всього переліку робіт для досягнення 
мети процесу. Показники результативності продукту 
– узгоджені або затверджені документи, які надають 

можливість перейти до реалізації наступного етапу 
(процесу). Показники результативності управління 
процесом – це показники, які відбивають відповід-
ність планового та фактичного часу виконання еле-
ментів проекту (субпроцесів, проектних робіт).

Для кожного елемента проекту визначається пе-
релік показників результативності (експертним ме-
тодом, виходячи з сутності проектної роботи). Ґрун-
туючись на розробленій структурі проектних робіт у 
фармацевтичному виробництві [8, с. 10-17], запропо-
новано перелік показників результативності процесу 
та продукту проекту. У таблиці 1 представлено при-
клад визначення переліку показників результатив-
ності процесу та продукту проекту для субпроцесу 
«Проробка нових ідей щодо створення лікарського 
засобу». Для кожного показника розробляється своя 
бальна шкала відповідності. 

Відповідність фактичного показника результа-
тивності до нормативного за елементом проекту по-
значається балом «1», невідповідність – балом «0», 
максимальна кількість балів дорівнює кількості по-
казників результативності.

Результативність розглядається за очікуваними 
результатами процесу та продукту. До результатів 
за процесом можна віднести підсумкові показники 
за процесом (наприклад, виконання певного обсягу 
робіт, обґрунтування певного рішення, план розроб-
ки та впровадження, контракти, наявність речови-
ни, технологію розробки та інші), а до результатив-
ності продукту – документи, контракти, договори та 
угоди, тобто показник результативності за продук-
том показує, який продукт було одержано внаслідок 
впроваджених дій.

Індекс результативності за процесом за кожним 
елементом проекту розраховується за формул

Ір.пр. = Б / mахБ,
де Б – загальні бали, фактично розраховані за 

процесом,
mахБ – максимально можлива кількість балів за 

процесом.
Аналогічно розраховується індекс результатив-

ності за продуктом – Ір.п.

Таблиця 1
Запропонована система показників результативності процесів та продуктів за проектом

у фармацевтичному виробництві (фрагмент)

Код Назва Показники результативності процесу Показники результативності продукту 

1.1.1 Пророб-
ка нових 
ідей щодо 
створення 
лікарського 
засобу (ЛЗ)

1. Проведена перевірка наявності реєстрації діючої 
речовини в Україні
2. Проведена перевірка наявності опису діючої речови-
ни в фармакопеях
3. Здійснений пошук виробників діючої речовини
4. Проведена перевірка наявності діючої речовини в 
Україні 
5. Встановлені контакти з виробниками діючої речовин
6. Здійснений попередній розрахунок рентабельності ЛЗ 
7. Проведений патентно-інформаційний пошук
8. Прийняте рішення про доцільність розробки нового 
ЛЗ
9. Ідентифіковані ризики фармрозробки
10. Отримані зразки діючих та допоміжних речовин
11. Обраний і придбаний препарат порівняння
12. Проведені фізико-хімічні, біологічні та технологіч-
ні дослідження діючих та допоміжних речовин
13. Вивчені можливості виробництва нового ЛЗ на 
фармацевтичному підприємстві
14. Прийняте рішення про можливість та доцільність 
створення нового ЛЗ 
15. Прийняте рішення про старт проекту розробки 
нового препарату
16. Визначені основні етапи робіт за проектом
17. Призначений керівник проекту та визначений 
склад команди проекту
18. Визначений клас фармрозробки

1. Складена довідка про патентно-ін-
формаційний пошук
2. Затверджений наказ про початок 
проекту розробки нового ЛЗ
3. Затверджений наказ про призначен-
ня керівника проекту
4. Затверджений наказ про склад про-
ектної команди 
5. Розроблений попередній план про-
ектних робіт по розробці нового ЛЗ
6. Складений перелік виробників суб-
станції, допоміжних речовин
7. Затверджений протокол вибору ви-
робників субстанції
8. Отримана документація на субстан-
цію
9. Отримані зразки субстанції, допо-
міжних речовин
10. Розроблений план постановки екс-
перименту
11. Складений звіт з постановки екс-
перименту
12. Схвалений протокол аналізу зраз-
ка субстанції, допоміжних речовин
13. Схвалений протокол ухвалення 
зразка субстанції, допоміжних речо-
вин
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Індекс результативності управління процесом за 

кожним елементом проекту розраховується за фор-
мулою:

Ір.у.п. = t
план.

/t
факт.

,

де t
план

 – плановий час виконання елементу про-
екту,

t
факт

 – фактичний час виконання елементу проек-
ту.

Індекс витрат за кожним елементом проекту роз-
раховується за формулою:

Ів = В
факт

/В
план

,

де В
факт

 – фактичні витрати за елементом проекту,
В

план
 – планові витрати за елементом проекту.

Індекси показників результативності за витрата-
ми, процесом, продуктом, а також індекс показників 
управління процесом дозволяють розрахувати відпо-
відні комплексні показники. Комплексний показник 
результативності за процесом розраховується за фор-
мулою:

,....
1
∏
=

=
n

і
іпрІрпрКр

Кв = ,
1
∏
=

n

і
іІв

,

де Ір.пр.
і
 – індекс результативності за і-им еле-

ментом проекту.
Аналогічно розраховуються комплексні показни-

ки результативності за продуктом – Кр.п., та резуль-
тативності управління процесом – Кр.у.п.

Комплексний показник витрат за проектом (Кв) 
розраховується за формулою:

,....
1
∏
=

=
n

і
іпрІрпрКр

Кв = ,
1
∏
=

n

і
іІв ,

де Ів
і
 – індекс витрат за і-им елементом проекту.

Комплексні показники результативності розра-
ховуються вертикальним і горизонтальним методом, 
в залежності від повноти елементів проекту. Розра-
хунок комплексних показників результативності на 
підставі горизонтального аналізу здійснюється на 
основі індексних показників за певним елементом 

проекту. Комплексні показники результативності за 
вертикальним аналізом розраховуються за допомо-
гою показників результативності процесів, продуктів 
та управління за проектом.

Інтегральний показник результативності можна 
розрахувати як за окремим елементом проекту, так 
і для проекту в цілому. Інтегральний показник ре-
зультативності проекту розраховується за формулою:

Ір = Кр.п.* Кр.пр.* Кр.у.п.

Показники ефективності проектів слід розрахову-
вати шляхом ділення відповідних комплексних чи 
інтегральних показників результативності на відпо-
відні індекси витрат. 

У цілому інтегральний показник ефективності 
управління проектом розраховується за формулою:

Іеф = Ір/Кв.

Для визначення ступеня результативності та 
ефективності проектного менеджменту пропонується 
використовувати шкалу Харрингтона (табл. 2).

Розроблену методику оцінки ефективності про-
ектного менеджменту було апробовано на прикладі 
проекту «Асептичне виробництво».

Таблиця 2
Вербально-числова шкала Харрингтона

Величина індексу Характеристика рівня

0,19 – 0,0 Дуже низький рівень

0,36 – 0,2 Низький рівень

0,62 – 0,37 Середній рівень

0,79 – 0,63 Високий рівень

1,0 – 0,8 Дуже високий рівень

Використовуючи типову структуру проектних 
робіт, було побудовано систему показників резуль-
тативності. Результати оцінки наведено у табли- 
цях 3-5.

Таблиця 3 
Розрахунок показників ефективності управління проектом за роботами

Код Назва роботи

Результативність 
за процесом

Результативність 
продукту

Результативність 
управління процесом
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1.1.1 Проробка нових ідей щодо 
створення ЛЗ 18 17 0,94 13 13 1 2 2 1

1.1.2 Розробка документації на діючу 
речовину 15 15 1 6 6 1 2 2 1

1.1.3
Обґрунтування компонентів 
нового ЛЗ та вибір первинної 
упаковки

8 8 1 4 4 1 2 2 1

1.1.4 Фармацевтична розробка нового 
ЛЗ 20 20 1 10 10 1 2 2 1

1.1.5 Доклінічні дослідження нового 
ЛЗ 8 8 1 11 11 1 2,5 3 0,83

1.1.6 Дослідно-промислова апробація 
нового ЛЗ 9 9 1 18 18 1 2 2,5 0,8

1.1.7 Дослідження стабільності 
готового ЛЗ 4 4 1 5 5 1 14,5 14,5 1

1.1.8 Первинна експертиза 
реєстраційного досьє 26 26 1 14 14 1 2 2 1

1.1.9 Клінічні дослідження нового ЛЗ 17 17 1 13 13 1 4,5 5 0,9

1.1.10 Реєстрація нового ЛЗ 17 17 1 9 9 1 2,5 2,5 1
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Таблиця 5 
Розрахунок комплексних показників 

результативності системи проектного менеджменту 
фармацевтичного підприємства

Назва комплексного показника Значення

Комплексний показник результативності 
за продуктом 1

Комплексний показник результативності 
за процесом 0,78

Комплексний показник результативності 
управління процесом 0,1

Комплексний показник витрат за проектом 0,95

Показник ефективності управління проектом 0,08

Інтегральний показник результативності (Ір = 
1,0 * 0,78 * 0,1 = 0,078) свідчить про дуже низь-
ку результативність менеджменту за досліджуваним 
проектом, що у сукупності з врахуванням індексу 
витрат дозволяє констатувати дуже низьку ефектив-
ність системи управління проектом.

Висновки з проведеного дослідження. Розробле-
ні методичні підходи до оцінки ефективності проек-
тного менеджменту дозволяють виявити помилки у 
ході реалізації проекту, «вузькі» місця в стратегії 
управління, що надає змогу уникнути їх у майбут-
ніх проектах, що у кінцевому підсумку сприятиме 

зниженню витрат проектних коштів та часу, а отже, 
й прискоренню виводу на ринок нових вітчизняних 
ЛЗ, зниженню вартості реалізації подібних проектів, 
а отже, сприятиме реалізації стратегії імпортозамі-
щення на вітчизняному фармацевтичному ринку.
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1.1.11 Впровадження у виробництво 
нового ЛЗ 12 12 1 14 14 1 2,5 2,5 1

1.2.1 Проектування виробництва 12 10 0,83 5 5 1 3 5 0,6

1.2.2 Будівництво 21 21 1 6 6 1 9 9,5 0,95

1.2.3 Проведення кваліфікації 9 9 1 9 9 1 2 2,5 0,8

1.2.4 Валідація 3 3 1 5 5 1 2 3 0,67

1.2.5 Введення в експлуатацію 6 6 1 6 6 1 5 5 1

1.3.1 Промислове виробництво 
нового ЛЗ 11 11 1 9 9 1 2 2,5 0,8

1.3.2
Створення комплексу 
маркетингових заходів щодо 
просування нового ЛЗ на ринок

7 7 1 7 7 1 3,5 3,5 1

1.3.3 Постпроектний аудит 4 4 1 2 2 1 2 3 0,67

Комплексний показник - - 0,78 - - 1 - - 0,1

Продовження таблиці 3 

Таблиця 4 
Розрахунок показників ефективності управління проектом за роботами

Код Інтегральний показник 
результативності

Планові витрати, 
євро

Фактичні витрати, 
євро Індекс витрат Показник 

ефективності роботи

1.1.1 0,94 6200 6200 1 0,94

1.1.2 1 7500 7500 1 1

1.1.3 1 7000 7000 1 1

1.1.4 1 49000 49000 1 1

1.1.5 0,83 32000 32000 1 0,83

1.1.6 0,8 60000 60000 1 0,8

1.1.7 1 26000 26000 1 1

1.1.8 1 7000 7000 1 1

1.1.9 0,9 102000 102000 1 0,9

1.1.10 1 26000 26000 1 1

1.1.11 1 217000 217000 1 1

1.2.1 0,5 200000 200000 1 0,5

1.2.2 0,95 4500000 4642000 1,03 0,92

1.2.3 0,8 120000 120000 1 0,8

1.2.4 0,67 310000 310000 1 0,67

1.2.5 1 110000 110000 1 1

1.3.1 0,8 350000 323250 0,92 0,86

1.3.2 1 280000 280000 1 1

1.3.3 0,67 45000 45000 1 0,67
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Постановка проблеми. Залучення інвестицій у 
національну економіку України не можливе без роз-
робки науковообґрунтованого інструментарію оцінки 
ефективності їх вкладення. Саме на підставі резуль-
татів оцінки ефективності формується висновок про 
доцільність реалізації проекту або про вибір одного з 
кількох проектів. 

Для прийняття рішення про доцільність реаліза-
ції проекту використовуються формальні та нефор-
мальні критерії. Формальні критерії прийняття рі-
шення спрямовані на оцінку ефективності проекту на 
основі розрахунку фінансових показників. Серед не-
формальних критеріїв прийняття рішення можна ви-
ділити можливість реалізації проекту та суб’єктивні 
критерії експертів, інвесторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня оцінки ефективності інвестиційних проектів є до-
сить актуальними і перебувають у центрі досліджен-
ня таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як 
Г. Бірман, І. Бланк, В. Верба, А. Загородній, І. Ма-
зур, А. Маршал, О. Митяй, А. Пересада, Г. Тарасюк, 
Р. Холт, В. Царьова, Л. Швець.

Узагальнюючи праці провідних вчених, можна 
зробити висновок, що, незважаючи на проведення 
обґрунтованих досліджень у сфері інвестиційного 
менеджменту, проблеми обґрунтування доцільнос-
ті прийняття проектних рішень залишаються недо-
статньо вивченими. Це зумовлено тим, що фінансові 
показники оцінки ефективності здійснення інвести-

цій в основному запозичені з зарубіжної практики і 
не враховують сучасних тенденцій розвитку націо-
нальної економіки. Також існують розбіжності у те-
оретичних положеннях та практичних результатах 
застосування фінансових показників для обґрунту-
вання бізнес-плану. 

Постановка завдання. Ціль статті – системати-
зувати теоретичні та методичні положення оцінки 
обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних 
проектів з використанням показників чистого дис-
контованого доходу, внутрішньої норми рентабель-
ності та періоду окупності, а також удосконалити ме-
тодику розрахунку даних показників з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку інвестиційного ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. В про-
ектному аналізі під ефективністю проекту розуміють 
категорію, що відображає відповідність результа-
тів проекту цілям та інтересам його учасників. До 
неї належить економічна ефективність, фінансові 
можливості повернення коштів, маркетингова, тех-
нологічна ефективність, результативність роботи 
кадрових ресурсів тощо. Таким чином, оцінка ефек-
тивності інвестиційного проекту – один із основних 
етапів його аналізу та розробки, на основі якого при-
ймаються рішення про реалізацію або відхилення ін-
вестиційного проекту.

У основу оцінок ефективності інвестиційних про-
ектів, й загалом проектних рішень, покладено на-
ступні базові підходи й принципи [7, с. 176]:

7. Посилкіна О.В. Науково-практичні підходи до оцінювання 
результативності та ефективності функціонування інтегро-
ваної системи менеджменту на фармацевтичних підприєм-
ствах / О.В. По силкіна, К.С. Світлична // Фармацевтичний 
журнал. – 2010. – № 5. – С. 9–15.

8. Формування комплексної системи управління проектами у 
фармацевтичному виробництві в умовах впровадження на-
лежної виробничої практики : метод. рек. / О.В. Посилкіна, 
Г.В. Костюк, Я.М. Деренська. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. –  
28 с.
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1. Розгляд проекту впродовж всього його життє-
вого циклу.

2. Моделювання грошових потоків, які 
обов’язково мають включати усі пов’язані із проек-
том надходження і витрати грошових коштів.

3. Співставність умов порівняння різних проектів 
(варіантів проекту).

4. Принцип позитивності і максимуму ефекту. 
Для того, щоб проект був визнаним ефективним не-
обхідно, щоб ефект від його реалізації був позитив-
ним; при порівнянні із альтернативними проектами 
перевага має надаватися проекту із найбільшим зна-
ченням ефекту.

5. Врахування фактору часу. При оцінці ефектив-
ності проекту бажано враховувати різноманітні ас-
пекти фактору часу, у тому числі динамічність пара-
метрів проекту та його оточення.

6. Врахування тільки наступних витрат та над-
ходжень. Мається на увазі, що в розрахунках показ-
ників ефективності мають братися до уваги тільки 
ті витрати та надходження, які будуть мати місце у 
ході реалізації проекту. Ресурси, які було створено 
раніше і які використовуються в проекті оцінюються 
не витратами на їх створення, а альтернативною вар-
тістю, яка відображає максимальне значення втраче-
них можливостей.

7. Врахування найбільш суттєвих наслідків про-
екту.

8. Врахування, що учасники проекту можуть 
мати відмінні інтереси, а тому оцінка вартості капі-
талу може виражатися індивідуальними значеннями 
ставки дисконтування.

9. Багатоетапність оцінки. На різних стадіях роз-
робки й здійснення проекту, його ефективність ви-
значається заново, з різною глибиною дослідження.

10. Врахування інфляції, невизначеності та ри-
зиків.

В проектному аналізі найчастіше використовують 
наступні показники оцінки ефективності реалізації 
інвестиційних проектів:

1) чистий дисконтований дохід – NPV (Net Present 
Value);

2) термін окупності інвестицій – PP або PB (Pay-
Back Period);

3) внутрішня норма дохідності – IRR (Internal 
Rate of Return);

4) середня норма рентабельності – ARR (Average 
rate of return);

5) індекс рентабельності – PI (Profitability Index).
Одним з найважливіших принципів проектного 

аналізу є врахування фактора часу. З цією метою 
здійснюють процес дисконтування, тобто процес ви-
значення теперішньої вартості потоку готівки шля-
хом коригування майбутніх грошових надходжень за 
допомогою коефіцієнта дисконтування.

Ставка дисконтування – це норма дохідності на 
вкладений капітал, яку очікує одержати інвестор. Іс-
нує два варіанти визначення ставки дисконтування 
[5]:

1. Глобальний варіант розрахунку коефіцієнта 
дисконтування. При цьому береться модель оцінки 
ризиків CAPM і необхідна дохідність активу розра-
ховується за формулою:

R
a
 = R

f
 + β • (R

m
 – R

f
),     (1)

де R
a
 – очікувана дохідність активу, %;

R
f
 – безризикова ставка дохідності, %;

R
m
 – ринковий рівень дохідності, %; 

β – коефіцієнт, що відображає кореляцію активу 
і ринку.

Однак слід зазначити, що не існує однозначного 
розуміння безризикової ставки дохідності, яка може 
визначатися як ставка дохідності по державних цін-
них паперах або як ставка по депозитних вкладах. 
Слід зазначити, що на ринку в обігу знаходиться 
досить велика кількість різних державних цінних 
паперів з різними строками погашення і, відповід-
но, різним рівнем дохідності. Ставка по депозитних 
вкладах також характеризується значною волатиль-
ністю. 

Невирішеними залишаються питання: яким чи-
ном визначити коефіцієнт, що відображає кореляцію 
активу і ринку, який масштаб при цьому обирати, чи 
може бути дана модель лінійною? На нашу думку, 
при розрахунку β-коефіцієнта доцільно враховувати 
лише систематичні ризики.

В практиці інвестиційного менеджменту також 
застосовують середньозважену вартість власного та 
залученого капіталу:
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де R
a
 – необхідна норма дохідності активу;

R
d
 – вартість залучення позикового капіталу (від-

сотки за кредит);
Е – вартість власного капіталу (акціонерного ка-

піталу);
Z – вартість позикового капіталу;
V – сумарна вартість капіталу (V = E + Z);
ТР – ставка податку на прибуток.
2. Кумулятивний метод розрахунку ставки дис-

контування:

d = E + I + R,     (3)

де d – номінальна ставка дисконтування;
Е – мінімальна альтернативна дохідність (напри-

клад, депозитна ставка);
І – відсоток інфляції;
R – ризикова премія.
При розрахунку ставки дисконтування найбільшу 

складність становить розрахунок ризикової премії. 
Чим більший відсоток, тим більша несхильність до 
ризику. Прив’язувати ці коефіцієнти до акцій вели-
ких компаній, акції яких котируються на фондовій 
біржі не має можливості, оскільки вторинний ринок 
цінних паперів в Україні нерозвинений. 

Розглядаючи ризики слід зазначити їх велику 
кількість – політичні ризики, ризики, пов’язані з 
людським фактором, з економічною активністю, ри-
зики неякісного корпоративного управління, нелік-
відність акцій.

Найбільш поширеним вартісним показником 
оцінки ефективності (доцільності) інвестиційного рі-
шення є чистий дисконтований приведений дохід. 
Чистий дисконтований дохід інвестиційного проекту 
– це різниця між сумою теперішніх вартостей гро-
шових потоків від інвестицій за кожен період часу і 
теперішньою вартістю самих інвестицій у проект. Це 
сума коштів, яку очікує одержати інвестор за період 
функціонування після того, як чистий прибуток оку-
пить вихідні інвестиції [3, с. 142; 6, с. 45]:
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де CF
t
 – сума грошового потоку у t-му періоді, 

грн.; 
INV

0
 – початкові (вихідні) інвестиції, якщо капі-

тальні витрати здійснюються протягом одного року, 
грн.;

INV
t
 – сума інвестиційних витрат у t-му періоді, 

грн.;
d – ставка дисконтування, коефіцієнт;
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t – номер року реалізації проекту.
Чистий дисконтований дохід передбачає сумуван-

ня операційного прибутку за весь термін реалізації 
проекту з урахуванням ставки дисконтування за мі-
нусом вкладених коштів. Якщо NPV > 0, то проект 
має бути прибутковим, і, навпаки, якщо NPV < 0, то 
проект недоцільно реалізовувати.

Застосування даного показника можливе для про-
ектів start-up, що передбачають одномоментне фі-
нансування (протягом року). Однак, коли проекти 
передбачають стадійну реалізацію або коли наявне 
фінансування другої черги об’єкта, то NPV буде не-
коректним.

Другий недолік. При розрахунку NPV для дискон-
тування грошового потоку та інвестиційний витрат 
використовується однаковий коефіцієнт дисконту-
вання, який враховує премію за ризик. Тобто премія 
за ризик впливає як на позитивні так і на від’ємні 
грошові потоки інвестиційного проекту. У результаті 
цього може виявитися, що при вищій ставці дискон-
тування NPV може набувати додатного значення, а 
якщо від коефіцієнта дисконтування відняти ризи-
кову премію, то NPV може набути від’ємного зна-
чення, що зумовить відхилення проекту інвестором.

Третій недолік. NPV передбачає обов’язкову 
прив’язку до дисконтованого періоду окупності без 
якого вона втрачає будь-який сенс. Наприклад, по по-
зиковим коштам банк цікавить виключно той факт, 
щоб кумулятивний прибуток погашав відсотки і тіло 
кредиту до того часу, доки позичальник не поверне 
всю заборгованість. Якщо згідно вимог кредитора три-
валість кредиту на може перевищувати 5 років, а роз-
рахунковий період окупності становить 5,7 років, то 
керівник проекту не одержить кредитних ресурсів.

Четвертий недолік. Не враховує ризики які мо-
жуть виникнути, якщо термін реалізації проекту до-
сить тривалий. Отримавши в процесі аналізу ефек-
тивності позитивний результат слід усвідомлювати, 
що в прогнозах можуть бути похибки або ситуація 
на ринку може кардинально змінитися за тривалий 
час, а це призведе до негативних результатів реалі-
зації проекту. 

Враховуючи зазначені недоліки, визначення чи-
стого дисконтованого доходу інвестиційного проекту 
пропонується розраховувати даний показник з вико-
ристанням різних ставок дисконтування для грошо-
вого потоку та інвестиційних витрат, а також кори-
гувати розмір прогнозованого грошового потоку на 
ступінь імовірності його отримання:
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де CF
t
 – сума грошового потоку за період t, грн.; 

P
t
(CF

t
) – ймовірність одержання грошового пото-

ку у t-му році, коефіцієнт;
d – ставка дисконтування, коефіцієнт;
INV

t
 – інвестиційні витрати у t-му році, грн.;

Т
inf

 – прогнозований темп інфляції, коефіцієнт;
t – рік реалізації проекту.
Оскільки планові (майбутні) інвестиційні витрати 

є, зазвичай, безумовними і лише зростають з часом, 
тому некоректно їх дисконтувати на очікувану став-
ку дохідності. Для приведення інвестиційних витрат 
до теперішнього періоду доцільно їх дисконтувати на 
рівень інфляції.

На нашу думку, ставка дисконтування визначаєть-
ся для кожного інвестиційного проекту індивідуально 
в залежності від джерел інвестування. Якщо інвесто-
рами виступають венчурні фонди, бізнес-ангели, то 
ставка дисконтування має включати безризикову став-

ку дохідності та ризикову премію за галузеві ризики. 
Якщо фінансування здійснюється за рахунок власних, 
позикових та залучених коштів, то ставку дисконту-
вання слід розраховувати як суму середньозваженої 
вартості капіталу та ризикової премії за галузеві сис-
тематичні ризики. У разі використання кредитних ре-
сурсів ставка дисконтування має включати вартість за-
лучення кредиту та винагороду учасникам проекту.

Наступний показник оцінки інвестиційних проектів –  
внутрішня норма рентабельності. Це ставка дисконту-
вання, за якої чиста дисконтована вартість дорівнює 
нулю. Іншими словами, це показник, що відображає 
беззбиткову норму рентабельності проекту. Сутність 
внутрішньої норми рентабельності полягає в тому, що 
інвестиційні проекти можуть бути ефективними в тому 
випадку, якщо рівень рентабельності не нижче поточ-
ного значення вартості капіталу. Методика розрахунку 
IRR досить трудомістка, оскільки визначається став-
ка дисконтування, за якої NPV набуває додатного зна-
чення та ставка дисконтування, за якого NPV набуває 
від’ємного значення і в цьому проміжку розраховуєть-
ся значення внутрішньої норми рентабельності. 

Оскільки інвесторам досить складно пояснити мате-
матичний розрахунок IRR, розробники інвестиційного 
проекту наводять фінансовий профіль проекту – гра-
фічна залежність чистої теперішньої вартості від став-
ки дисконтування. Профіль NPV показує, до якої вели-
чини необхідної ставки (ставки дисконтування) проект 
може бути привабливим для інвестора. Існує така став-
ка дисконтування, за якої NPV = 0, подальше зростан-
ня ставки призводить до збитковості проекту.

Недоліком даного показнику є складність його 
розрахунку та незрозумілість для інвестора. IRR не 
дозволяє врахувати додаткові капітальні вкладення 
або реінвестиції. Це призводить до необхідності пе-
рерахунку показника або ж IRR взагалі неможливо 
визначити.

Якщо розглядати різні варіанти реалізації одного і 
того ж проекту, то значення NPV та IRR можуть дуже 
різнитися. Ця проблема характерна для проектів ка-
пітального будівництва об’єктів комерційної нерухо-
мості. Наприклад, за реалізації об’єкта при введенні 
його в експлуатацію, даний проект має високу опера-
тивну окупність та високий NPV, але IRR може бути 
від’ємним. Інший варіант – оренда об’єкта: окупність 
– мінімум 10 років, невисока дохідність, високі ризи-
ки, однак IRR буде на середньому рівні.

Вартість грошей має тенденцію до часових змін, 
змінюються також і ризики, що зумовлює необхід-
ність зміни коефіцієнтів дисконтування, в даному 
випадку взагалі втрачається сенс в розрахунку дано-
го показника.

Не менш важливим показником оцінки доцільнос-
ті реалізації інвестиційного проекту є термін окупнос-
ті – граничний період з якого починає накопичувати-
ся NPV. Період окупності розраховується з моменту 
першої інвестиційної витрати. Для інвестора термін 
окупності показує протягом якого часу вкладені ко-
шти можуть бути повернені, а для кредиторів важли-
во, щоб тривалість виплат тіла та відсотків по кредиту 
не перевищувала період окупності проекту.

Недоліки методу простого періоду окупності по-
лягають у наступному: 

- не враховує надходження, які отримає підпри-
ємство після завершення економічно виправданого 
терміну окупності; 

- не враховує фактор часу;
- можливий суб’єктивний підхід керівників під-

приємств або інвесторів до визначення економічно 
виправданого періоду окупності проекту.
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, ефективність інвестиційних проектів має визна-
чатися не лише виходячи з показників позитивно-
го грошового потоку, високих норм рентабельності, 
невеликих термінів окупності, а виходячи з наро-
щування активів, можливості ефективного виходу, 
можливості подальшої диверсифікації тощо.

Необхідно здійснювати комплексний підхід до 
формальної оцінки ефективності проектів з обґрунто-
ваними ставками дисконтування. Будь-який проект 
є унікальним, а тому потребує особливого підходу до 
визначення фінансових показників та обґрунтування 
окремих факторів, що на нього впливають. Що сто-
сується NPV та IRR, то залишаються невирішеними 
питання щодо доцільності розрахунку даних показ-
ників при обґрунтуванні прийняття рішення інвести-
ційними та кредитними експертами.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ХОЛДИНГУВАННЯ УКРАЇНИ

Об’єднання підприємств є ефективним інструментом підвищення ефективності діяльності різних за масштабами і обсягами 
доходів підприємств. Найбільш дієвою формою об’єднання в сучасних умовах вважають холдингові структури. Поєднання кон-
центрації капіталу, технологічних новинок та вузької спеціалізації виробництва позитивно впливає на фінансово-інвестиційний 
рейтинг всіх учасників холдингової структури. Діяльність у складі холдингових структур дозволяє уникнути низки проблем, які 
завжди притаманні одноосібному підприємництву. У статті досліджено стан ринку холдингування України, проаналізовано фінан-
сові показники діяльності холдингових структур України та Росії у галузі машинобудування.
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Дилай Н.Г. ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ХОЛДИНГИРОВАНИЯ УКРАИНЫ
Объединение предприятий является эффективным инструментом повышения эффективности деятельности различных 

по масштабам и объемам доходов предприятий. Наиболее действенной формой объединения в современных условиях счи-
тают холдинговые структуры. Сочетание концентрации капитала, технологических новинок и узкой специализации производ-
ства положительно влияет на финансово-инвестиционный рейтинг всех участников холдинговой структуры. Деятельность в 
составе холдинговых структур позволяет избежать ряда проблем, которые всегда присущи единоличном предпринимательству. 
В статье исследовано состояние рынка холдингирования Украины, проанализированы финансовые показатели деятельности 
холдинговых структур Украины и России в области машиностроения. 

Ключевые слова: холдинговая структура, объединение предприятий, финансовая деятельность, рынок, акционерное об-
щество, доходность.
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Associations of the enterprises are an effective tool for improving the activity efficiency of various in scale and volume of profit 

enterprises. Holding structures are the most effective form of association in the present conditions. The combination of capital concentration, 
technological innovations and narrow specialization of production make a positive impact on the financial and investment ratings of all 
holding structure members. Activity in a part of holding structures allows to avoid a number of problems that are always inherent to the 
sole business. The article investigates the state of the Ukrainian holding activity market, analyzes the financial performance indicators of 
holding structures of Ukraine and Russia in the area of engineering.
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Постановка проблеми. Активний розвиток інте-
грованого підприємництва є першопричиною тен-
денцій масового формування холдингових структур. 
У вигляді холдингових структур функціонує пере-
важна більшість найбільших як за масштабами, 
так і за обсягами прибутків зарубіжних компаній. 
Об’єднання холдингового типу, порівняно з акціо-
нерними товариствами, характеризуються значно 
ширшим діапазоном можливостей, проте, водночас, 
зіштовхуються з низкою проблем, котрі не харак-

терні для окремих господарюючих суб’єктів. У хол-
дингових структурах концентрується значний об-
сяг капіталу, налагоджується його рух і взаємодія, 
зливаються активи різних за напрямками діяльності 
підприємств. Ринок холдингування України є від-
носно новим утворенням, характеризується нерів-
номірністю географічного розміщення холдингових 
структур по території України і вузько-розвиненою 
галузевою структурою, проте, великими обсягами 
циркулюючого капіталу.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженням діяльності холдингових об’єднань займа-
лась низка вітчизняних вчених, зокрема Ю.А. Ва-
силенко і Т.Д. Костенко зосереджували увагу на 
економічному аналізі ринку і підприємництва Укра-
їни. С.В. Румянцев досліджував зарубіжний досвід 
функціонування холдингових компаній. В.Г. Сур-
жик зосередив свою увагу на моделюванні наслід-
ків функціонування акціонерних товариств. Також 
варто зазначити теоретичний внесок у розвиток хол-
дингування І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан, 
Ю.В. Пічі, В.П. Ільчука, П.Ф. Прокопивного.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є аналізування ринку холдингування України, оцін-
ка фінансових показників діяльності холдингових 
структур України і Росії в галузі машинобудування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фор-
мування ринкових відносин неможливо без впро-
вадження організаційних форм, створених багато-
літнім історичним досвідом людства. На сучасному 
етапі ця проблема в Україні є одною з найактуаль-
ніших. Розвинуті країни вже більше століття засто-
совують акціонерну власність як основу формування 
різних типів об’єднань підприємств і організацій.

Згідно Господарського Кодексу (ст. 70) підприєм-
ства мають право об’єднувати свою виробничу, фі-
нансову, операційну чи інші види діяльності згідно 
вимог і правил, визначених зазначеним Кодексом. 
Таким чином, формуються об’єднання підприємств, 
яким притаманні специфічні юридичні, економічні 
та організаційні особливості. 

Об’єднання підприємств завжди концентрує на-
вколо себе декілька підприємств і є юридичною осо-
бою. Суть об’єднання полягає у двох головних осо-
бливостях. Перша особливість – це об’єднання часток 
статутних капіталів окремих підприємств, яке і сфор-
мує матеріальну основу для створення нової юридич-
ної особи – саме «об’єднання підприємств». Друга 
особливість полягає в тому, що об’єднання підпри-
ємств створюється для здійснення впливу на ту чи 
іншу сферу діяльності підприємства, тому учасники 
об’єднання завжди будуть знаходитися у залежнос-
ті від новоствореної компанії та її учасників зокре-
ма [6]. Метою формування об’єднання є координація 
фінансової, виробничої, господарської, інвестицій-
ної сфер діяльності підприємств. Однак координація 
є досить загальним поняттям, під яким розуміють 
вплив структури об’єднання підприємств за допомо-
гою певних інструментів на функціонування підпри-
ємств-учсників з метою забезпечення узгодженості їх 
інтересів. В сучасних умовах мотивом до об’єднання 
виступає нестача матеріальних ресурсів на стадії 
модернізації виробництва, перепрофілювання, пере-
підготовки кадрів, інвестування заходів, в тому чис-
лі рекламних, щодо виходу на зовнішній ринок без 
збільшення кількості працівників адміністрації під-
приємства. Іноді підприємству є економічно вигідні-
шим увійти до об’єднання з науковим центром, ніж 
залучати на договірній основі до виконання науково-
дослідних і пошукових робіт сторонню організацію 
[10, с. 85].

Холдингова структура являється певним різнови-
дом акціонерного товариства, який формується для 
володіння контрольним пакетом акцій (контрольни-
ми паями) інших підприємств з метою встановлення 
ділового контролю над ними та управління їх діяль-
ністю [8, с. 87].

Більшість новостворених компаній і груп у роз-
винутих країнах світу мають холдингову форму ор-
ганізації. При цьому на чолі багаточисельних під-

приємств, заводів, фірм, банків, що мають юридичну 
самостійність, стоїть головна фірма-холдинг, яка 
концентрує в своїх руках їх контрольні пакети, що 
надає всій структурі характер цілісності і керованос-
ті [1, с. 148].

Незважаючи на недостатньо стабільні економічні 
умови і політичні перипетії, в останні десятиліття 
рейтинг найбільш прибуткових холдингових струк-
тур України значно розширив своє коло. Галузева 
приналежність компаній є різноманітною. 

У списку компаній, які входять до числа «200 
найбільших» холдингових структур України, пра-
цює понад 1 млн. осіб (або приблизно 5% всієї ро-
бочої сили). Половина цих компаній розмістили свої 
центри управління у Києві. Їх сукупна виручка за 
аналізований період складає 760 млрд грн [2].

Нижче представлено список найбільших і най-
прибутковіших компаній холдингового типу Украї-
ни, як державних, так і приватних, опублікованих 
журналом Forbes (табл. 1).

Беручи за основу доступні з офіційних сайтів 
перерахованих підприємств фінансові показники, 
журнал Forbes здійснював консолідацію виручки 
холдингів. За холдинговими структурами, які не 
здійснюють консолідацію фінансових результатів, 
Forbes наводить оціночні дані. У певних випадках 
вони отримані з урахуванням частки ринку або да-
них про фактичне виробництво. Виручкою холдин-
гів, консолідовані показники яких порівняльними 
методами оцінити неможливо, Forbes рахував вируч-
ку материнської компанії або найбільшої компанії 
групи. 

До списку не потрапили компанії, стосовно яких 
виникли сумніви стосовно відповідності виручки 
масштабам бізнесу. Для прикладу, неможливо зна-
йти контактну інформацію підприємства або визна-
чити конкретну сферу діяльності. 

У список потрапили 35 компаній, серед яких 
10, більш ніж 90% власності яких належить дер-
жаві (ОСТХЕМ Україна, Кернел, ТНК-ВР Коммерс, 
Ferrexpo, Мегаполіс (Україна), Газтек, Енергостан-
дарт, Газпром збут Україна, Укренргоконсалтінг, VS 
Energy).

Цікавою є галузева особливість розміщення хол-
дингових структур. Проаналізувавши дані табли-
ці, бачимо, що основна частина керуючих центрів  
(21 холдингова компанія) розміщена у Києві, другий 
за величиною регіон – Схід України (Донецьк і Дні-
пропетровськ), окремі холдингові компанії розміщені 
по всій території Україні (Луцьк, Львів, Кременчук 
та ін.). 

Своєю чергою, варто звернути увагу і на 
об’єднання машинобудівних підприємств, або таких, 
до складу яких входить підрозділ з ремонту автомо-
більної техніки, виробництва деталей, комплектую-
чих тощо. Таких підприємств в Україні налічується 
не так багато як будівельних, рітейлових, металур-
гійних тощо.

Динаміку фінансових показників діяльності хол-
дингових структур України та Росії у галузі машино-
будування наведемо у таблиці 2.

Проаналізувавши дані таблиці 2 бачимо, що зрос-
тання чистого прибутку спостерігається на таких 
підприємствах: «Горные машины» (+22%), «Портін-
вест» (+1600%), «ДТЕК» (+68%), «Русские машины» 
(+22%). Проте низка підприємств за аналізова-
ний період зазнала збитків, а саме: «СКМ» (-47%), 
«HarvEast Holding» (-4%), «Метінвест» (-76,5%) [5]. 

Загалом сучасна глобальна система машинобуду-
вання на 75% зосереджена в обмеженій групі країн, 
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Таблиця 1
Список найбільших компаній України холдингового типу за 2012 р.

№ Назва компанії Галузь Виручка у 2011 р., 
млн. грн.

Ріст до 2010 р.,
%

Прибуток,
млн. грн. Штаб-квартира

1 Нафтогаз Нафта і газ 122950 15 9146 Київ

2 Метінвест Металургія 113362 52 14813 Донецьк

3 ДП Енергоринок Електроенергетика 72700 н/д н/д Київ

4 Укрзалізниця Транспорт 51587 21 2127 Київ

5 ІСД Металургія 49046 36 -6939 Донецьк

6 ДТЕК Електроенергетика 39594 63 2857 Київ

7 АрселорМіттал
Кривий Ріг Металургія 28883 23 2143 Кривий Ріг

8 Укрнафта Нафта 24505 22 2182 Київ

9 Донецьксталь Вугілля 22466 42 2202 Донецьк

10 Укрнафта Нафта 20223 13 -1485 Кременчук

11 НАЕК Енергоатом Електроенергетика 19338 21 н/д Київ

12 Запоріжсталь Металургія 17906 36 -124 Запоріждя

13 Fozzy group Рітейл 17430 25 н/д Київ

14 WOG АЗС 16200 52 н/д Луцьк

15 ОСТХЕМ Україна Хімія 16189 н/д н/д Київ

16 Кернел АПК 15173 86 1806 Київ

17 АТБ-Маркет Рітейл 15081 39 -37 Дніпропе-
тровськ

18 ТНК-ВР Коммерс Нафта 14468 -19 -131 Київ

19 Ferrexpo Металургія 14286 39 4594 Комсомольськ

20 Мегаполіс (Україна) Тютюн 13543 н/д 100 Київ

21 Інтерпайп Металургія 13340 33 328 Дніпропе-
тровськ

22 Київстар Телекомунікації 12332 8 4268 Київ

23 Галнафтогаз АЗС 12310 42 265 Львів

24 Епіцентр-К Рітейл 12221 35 419 Київ

25 Газтек Газ 11652 69 385 Київ

26 Енергостандарт Електроенергетика 10777 33 326 Харків

27 ПГЗК Металургія 10767 87 4860 Кривий Ріг

28 Азовмаш Машинобудування 10416 40 н/д Маріуполь

29 ROSHEN Харчпром 10400 21 797 Київ

30 Газпром збут Україна Газ 10116 42 20 Київ

31 Metro Cash&Carry Рітейл 9882 16 157 Київ

32 Миронхлібпрод АПК 9820 30 2069 Київ

33 МТС-Україна Телекомуніеації 9124 7 1053 Київ

34 Укренергоконсалтін Електроенеггетика 8282 17 338 Київ

35 VS Energy Електроенергетика 7642 23 170 н/д
Примітка: структуровано автором

Таблиця 2
Показники фінансової діяльності холдингових структур України та Росії 

в галузі машинобудування за 2011-2012 рр.

№ Назва холдингової компанії 
і країна функціонування

Активи, 
млн. дол.

Виручка від реалізації
млн. дол.

EBITDA, 
*млн. дол.

Чистий прибуток 
(збиток), млн. дол.

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

1 «Горные машины», Україна
696 883 305 415 67 79 32 39

+27% +36% +18% +22%

2 «Портінвест» Україна
144 145 51 68 10 27 – 1 15

+1% +33% +170% +1600%

3 «Метінвест», Україна
16007 17485 14189 12565 3655 1988 1854 435

+9,2% – 11,4% – 45,6% – 76,5%

4 «ДТЕК», Україна
7052 9559 4969 10334 1314 1758 442 761

+36% +108% +34% +68%

5 «Трансмашхолдинг», Росія 556 617 1879 1942 128 131 108 120

6 «Лемтранс», Україна 883 975 78 91 9 12 42 55

7 «HarvEast Holding», Україна
260 260 72 137 -13 -2 -25 -26

0% 90% +62% -4%

8 «СКМ», Україна
25196 31075 19426 23470 5076 3887 2356 1251

+23% +21% -23% -47%

9 «Русские машины», Росія
315 384,4 106 156,7 83 95 43 54

+18% +35% +14% +22%
Примітка: складено на основі звітів про фінансові результати зазначених компаній
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а саме: Китай, Японія, США, Німеччина, Великобри-
танія, Італія, які продукують випуск практично всі-
єї номенклатури галузі [7, с. 14]. Частка продукції 
машинобудування в названих країнах в загальному 
обсязі промисловості становить близько 40-50%, в 
Україні вона складає всього близько 13%. Машинобу-
дування є однією з найважливіших і перспективних 
галузей економіки України. Сучасний машинобудів-
ний комплекс об’єднує в собі 11073 підприємства, з 
яких 136 – великих, 1750 – середніх, 9187 – малих з 
виробництва машин, обладнання, приладів, апарату-
ри, транспортних засобів. Тут сконцентровано біль-
ше 15% від вартості основних засобів та майже 6% 
оборотних активів української промисловості та по-
над 22 % кількості найманих робітників [3; 4]. 

Частка машинобудівних виробництв в економічно 
розвинених країнах світу складає 30-50% від загаль-
ного обсягу випуску промислової продукції.

Частка машинобудівної галузі в промисловості 
України складає 15%, у долі ВВП становить близько 
11%, тут зосереджено понад 15% вартості основних 
засобів, майже 6% оборотних активів промисловос-
ті нашої держави та понад 22% кількості найманих 
працівників [9]. 

Машинобудування України характеризується 
низкою проблем, а саме: застарілі виробничі ресур-
си; недостатня кількість обігових коштів; низька ін-
вестиційна привабливість підприємств та пасивний 
інноваційний розвиток; відсутність новітніх інфор-
маційних технологій та ІТ-технологій; низька кон-
курентоспроможність вітчизняних підприємств та 
відсутність кваліфікованих кадрів; низький рівень 
експорт і експорт переважно в країни СНД.

Перелік названих проблем доцільно вирішувати 
об’єднанням підприємств у холдингові структури. 
Об’єднання по своїй суті і передбачає нейтралізацію 
названих негативних тенденцій, що супроводжують 
діяльність вітчизняного машинобудівного комплексу. 

Висновки з проведеного дослідження. За останній 
період спостерігається тенденція активного розвитку 
ринку холдингування України в розрізі окремих еко-
номічних напрямків. Мільярдні прибутки, створен-
ня нових робочих місць свідчать про ефективність 
функціонування холдингових структур та їх життєз-
датність у мінливих ринкових умовах. Дослідження 
демонструє як низький відсоток формування холдин-
гових об’єднань у галузі машинобудування порівня-
но з іншими галузями промисловості, так і невисокі 
темпи розвитку галузі порівняно з зарубіжними кра-
їнами загалом.
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Постановка проблеми. До сучасних особливостей 
формування та розвитку МТБ аграрних підприємств 
слід віднести те, що ці процеси протікають в умо-
вах глибинних суспільно-політичних та соціально-
економічних змін, що відбуваються в Україні та, 
зокрема, в аграрній галузі. На даний час відбува-
ється трансформація виробничих відносин на селі. 
Тому ринкові механізми формування МТБ повинні 
доповнюватися державними важелями впливу. Про-
цес відбудови та відродження матеріально-технічної 
бази аграрних підприємств значною мірою визна-
чається державною аграрною політикою, розробни-
ком та провідником якої виступає Мінагропродпо-
літики. Держава в його особі намагається створити 
необхідні умови з метою удосконалення процесів та 
обґрунтування механізмів державної підтримки ку-
півлі техніки і технічних засобів сільськогосподар-
ськими підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню питань державної підтримки розвитку 
МТБ в аграрному секторі присвятили праці такі 
вчені, як В.Г. Андрійчук, І.Ф. Баланюк, О.М. Бо-
родіна, О.М. Гаркуша, В.М. Геєць, О.М. Онищен-
ко, Б.Й. Пасхавер, В.В. Писаренко, П.Т. Саблук, 
М.П. Сахацький, О.В. Ульянченко, І.Н. Топіха, 
В.М. Трегобчук, А.Е. Юзефович, В.В. Юрчишин та 
інші. Проте недостатньо вивченими залишилися про-
блеми, що стосуються державної підтримки форму-
вання матеріально-технічної бази аграрних підпри-
ємств в умовах становлення ринкової економіки; 
науково обґрунтованих заходів щодо підвищення 
економічної ефективності використання матеріаль-
но-технічної бази аграрних підприємств при дина-
мічних соціально-економічних змінах в країні. 

Постановка завдання. Сучасний стан аграрного 
сектора економіки потребує обґрунтування теоретич-
них положень та розробки прикладних рекоменда-
цій щодо участі держави в процесах формування та 
розвитку МТБ аграрних підприємств, що забезпечує 

підвищення економічної ефективності їх виробничо-
господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні на протязі всіх років незалежності ство-
рювалася законодавча база формування національної 
машинобудівної галузі з метою технічного переосна-
щення і розвитку системи повного технологічного 
забезпечення агропромислового виробництва надій-
ною вітчизняною технікою. Головною проблемою та 
відчутною перешкодою для вирішення цієї важливої 
проблеми завжди була відсутність коштів та можли-
востей держави фінансувати прийняті законодавчі 
акти та програми. 

З метою наповнення машинно-тракторного парку 
аграрних підприємств технікою вітчизняного вироб-
ництва та зменшення їхньої залежності від імпорту 
Кабінет Міністрів України у 1992 р. затвердив Наці-
ональну програму виробництва технологічних комп-
лексів машин і обладнання для сільського господар-
ства, харчової та переробної промисловості [1]. Вона 
містить 3594 найменувань машин, зокрема енерге-
тичних і транспортних засобів – 450, а машин і об-
ладнання для рослинництва – 1440. До виконання 
цих завдань залучено 700 підприємств і конструк-
торських організацій. За перші три роки розроблено 
та освоєно виробництво 340 найменувань нової тех-
ніки. На різних стадіях створення й підготовки ви-
робництва – ще понад 1140 машин.

Наступним законодавчим актом у вирішенні про-
блем оновлення та розвитку матеріально-технічної 
бази аграрного сектора стало прийняття Верховною 
Радою України в лютому 2002 р. Закону України 
«Про стимулювання розвитку вітчизняного маши-
нобудування для агропромислового комплексу» [2].  
З його прийняттям повинні були бути створені спри-
ятливі економічні умови для збільшення обсягів ви-
робництва сільськогосподарської техніки й устат-
кування для харчової і переробної промисловості, 
окремі шляхи формування ринку та вдосконалення 
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системи забезпечення агропромислового виробництва. 
Також він запроваджував програму часткової компен-
сації вартості складної сільськогосподарської техні-
ки вітчизняного виробництва, а в 2006 р. – механізм 
часткової компенсації кредитних ставок за залучени-
ми аграріями для закупівлі техніки і обладнання се-
редньостроковими – до 3-х років) і довгостроковими –  
до 5 років) кредитами комерційних банків.

З метою зростання державного фінансового забез-
печення аграріїв був створений стабілізаційний фонд 
в сумі 2,2 млрд грн., з якого відповідно до Порядку 
використання коштів стабфонду, затвердженого по-
становою КМУ від 13.05.2009 р. № 463, передбаче-
ні наступні витрати: фінансовий лізинг техніки і об-
ладнання – 393,5 млн грн, 200 млн грн – надання 
кредитів фермерським господарствам, у т.ч. для при-
дбання техніки, і 90 млн грн – державна підтримка 
матеріально-технічного забезпечення сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів [3].

За оцінками експертів 21% номенклатури тех-
ніки, що користується підвищеним попитом у сіль-
ськогосподарських товаровиробників, не виробля-
ється вітчизняними машинобудівними заводами. 
Переважно це технічні засоби, що дозволяють впро-
ваджувати інноваційні аграрні технології, через це 
селяни змушені шукати іноземну техніку на зару-
біжних ринках [4].

В Україні діяла програма по використанню ко-
штів Стабілізаційного фонду для державної підтрим-
ки сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів на відшкодування 90% вартості техніки згідно 
постанови Кабінету Міністрів України № 723 від 
01.07.2009р. Звичайно, її виконання не здійснювало-
ся в запланованому обсязі, але було підтримкою для 
розвитку цієї вигідної форми співпраці на селі [5].

Окрім фінансування програм лізингу та повер-
нення частини відсотків за користування кредита-
ми сільськогосподарських товаровиробників держава 
здійснює пряму підтримку аграрної галузі.

З проведеного аналізу державної підтримки сіль-
ськогосподарського виробництва в різних формах 
(таблиця 1), можна зробити висновок, що в найбіль-
шій мірі вона здійснювалася до кризи кінця 2008 р., 
коли сума допомоги складала 5,3 млрд. грн., а потім 
лише з початку 2012 року.

Надалі економічна ситуація 2009 р. не сприя-
ла достатньому розміру допомоги галузі аграрного 
виробництва, і державна підтримка цього року до-
рівнювала 2,8 млрд. грн., що в 2 рази менше, ніж 
в попередньому році. В звітному році з покращен-
ням економічної ситуації розмір державної підтрим-

ки становить 131% від до докризового 2008 р. Так, 
якщо в 2008 р. більше половини державної підтрим-
ки складали бюджетні дотації, то в 2012 р. їх питома 
вага була менше 11%, а більше 89% наданої допомо-
ги було отримано аграрними товаровиробниками за 
рахунок податку на додану вартість.

У 2011 р. на виконання державної програми «Здій-
снення фінансової підтримки підприємств агропро-
мислового комплексу через механізм здешевлення 
кредитів» аграріям перераховано 167,3 млн грн. На 
часткове відшкодування суб’єктам господарювання 
вартості будівництва та реконструкції тваринниць-
ких ферм і комплексів та підприємств з виробництва 
комбікормів – 233,2 млн грн. Всього на фінансуван-
ня цієї програми в загальному фонді Держбюджету 
закладено 500 млн грн. Зі спеціального фонду дер-
жавного бюджету аграріям на липень 2011 р. випла-
чено майже 1,2 млрд грн. Зокрема, 113,8 млн грн –  
в межах програми по закладенню молодих садів, ви-
ноградників та ягідників; 5,8 млн грн – в межах дер-
жавної підтримки хмелярства; 28 млн грн – на на-
дання кредитів фермерським господарствам [6].

У планах держави також звільнити від мита та 
оподаткування ввезення імпортного обладнання для 
реконструкції підприємств сільськогосподарського 
машинобудування. Тобто від мита має звільнитися 
саме обладнання для реконструкції заводів по виго-
товленню сільськогосподарської техніки, а сама про-
дукція іноземних виробників під даний перелік по-
трапляти не буде.

Для врегулювання внутрішнього ринку сільсько-
господарської техніки Уряд доручає Міністерству 
аграрної політики і продовольства разом з Держав-
ним агентством з управління державними корпора-
тивними правами і державним майном підписати 
ф’ючерсні контракти з сільгоспвиробниками і маши-
нобудівниками на придбання сільськогосподарської 
техніки в 2012 р., а також Мінекономрозвитку ра-
зом з Державним агентством з управління держав-
ними корпоративними правами і державним майном 
розробити пропозиції щодо стимулюванню експорту 
сільськогосподарської техніки українського вироб-
ництва.

Вітчизняне сільськогосподарське машинобуду-
вання здатне виробляти близько 4 тисяч видів на-
йменувань техніки та обладнання, яке спроможне 
механізувати 82% операцій з вирощування сільсько-
господарських культур та виробництва продукції 
тваринництва. Але, незважаючи на це, на сьогодніш-
ній день частка імпортної техніки на ринку стано-
вить 80%. Ситуація не змінилася навіть після скоро-

Таблиця 1 
Державна підтримка сільського господарства (сільськогосподарські підприємства), млн грн

Сільськогосподарські підприємства 
– всього

Роки 2012 р. до 
2008 р., %2008 2009 2010 2011 2012

Отримано коштів державної під-
тримки – всього 5307 2775 4608 4328 6974 131,4

у тому числі: за рахунок бюджетних 
дотацій 3022 667 1316 729 742 24,6

з них: для підтримки виробництва 
продукції рослинництва 884 177 466 231 184 20,8

для розвитку тваринництва 1173 197 270 101 437 37,3

за іншими видами ‘напрямами) дер-
жавної підтримки 965 293 581 398 121 12,5

Отримано коштів за рахунок подат-
ку на додану вартість 2284 2109 3292 3599 6232 в 2,7 раз

з них: для підтримки виробництва 
продукції рослинництва 733 1125 1790 2781 4321 в 5,9 раз

для розвитку тваринництва 1551 984 1502 818 1911 123,2
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чення обсягів ввезення імпортної техніки в 2009 році 
в чотири рази. Щорічний ринок техніки складає в 
грошовому вираження близько 14-15 млрд грн, з них 
на зарубіжну техніку припадає близько 10 млрд грн.

Достатньо дієвим механізмом підтримки вітчиз-
няного сільськогосподарського машинобудування є 
державна компенсація при купівлі складної техніки 
та в цілому підтримка заводів-виробників шляхом 
державних замовлень. Необхідним є також віднов-
лення схеми відшкодування сільськогосподарським 
товаровиробникам 30% вартості складної техніки, а 
також зростання суми наданої державним бюджетом 
НАК «Украгролізинг» для надання техніки на умо-
вах лізингу. 

Одним із аспектів, що дозволить нормалізувати 
роботу галузі сільськогосподарського машинобуду-
вання, є створення реєстру виробників техніки для 
вітчизняного сільського господарства, а також про-
грами розвитку цих підприємств. Також важливим 
є створення мережі сервісних центрів для після про-
дажного обслуговування сільськогосподарської тех-
ніки вітчизняного виробництва. Одним із варіантів 
такої мережі – це створення її на базі професійних 
учбових закладів, яких є достатньо по всій Україні, 
що дозволить забезпечити сільськогосподарські під-
приємства якісними після продажними послугами, а 
студентам – практичними навиками роботи із сучас-
ною технікою та обладнанням.

Одним із заходів щодо підтримання вітчизняно-
го сільськогосподарського машинобудування є звіль-
нення від ПДВ та ввізного мита імпорту технологій 
та обладнання для реконструкції і модернізації ві-
тчизняних підприємств.

З 2010 р. введена державна підтримка реконструк-
ції і будівництва тваринницьких ферм. За 2 роки агра-
ріям з Державного бюджету спрямовано 772,3 млн грн. 
На ці кошти здійснене часткове відшкодування вартос-
ті побудованих та реконструйованих тваринницьких 
приміщень. Уряд намагається відновити торгівлю на 
ярмарках, а також здійснюється робота зі створення 
мережі оптових ринків сільськогосподарської продук-
ції, картопле– та овочесховищ.

На даному етапі розвитку вітчизняного сільсько-
господарського машинобудування Закон України 
«Про стимулювання розвитку вітчизняного машино-
будування для агропромислового комплексу» стри-
мує розвиток вітчизняного машинобудування, адже 
кошти, окреслені цим Законом на підтримку заводів-
виробників сільськогосподарської техніки, майже 
не виділяються, зате він забороняє використовува-
ти державну підтримку тим виробникам, які освою-
ють виробництво разом із зарубіжними компаніями 
та інвесторами. Підтримуємо позиції вітчизняних 
керівників заводів, науковців, керівництва компа-
нії «Украгролізинг», які обґрунтовують створення 
спільних підприємств із зарубіжними інвесторами 
на базі українських потужностей. Необхідні зміни 
до відповідного Закону повинні підтримати вітчиз-
няних виробників сільськогосподарської техніки, а 
аграрні підприємства – забезпечити надійною, по-
тужною та конкурентоспроможною технікою власно-
го виробництва. Ці зміни полягають у диференціації 
граничних розмірів питомої ваги витрат вітчизня-
ного виробника за роками освоєння для здійснення 
державної підтримки. Співпраця з іноземними ви-
робниками сільськогосподарських машин можлива у 
вигляді створення спільних підприємств (бажано на 
базі вітчизняних потужностей) є питанням часу. 

До початку реформування економіки України та 
переходу на ринкові рейки, сільськогосподарські то-

варовиробники щороку купували 50-53 тис. тракто-
рів, 9-10 тис. зернозбиральних, 2-2,1 тис. бурякоз-
биральних, 3,5-4 тис. кормозбиральних, 1,5-1,6 тис. 
кукурудзозбиральних комбайнів, десятки тисяч оди-
ниць іншої сільськогосподарської техніки. Потен-
ційна потреба сільськогосподарських товаровироб-
ників в матеріально-технічних ресурсах становить 
40 млрд грн щороку [7]. 

На даний час основні вітчизняні виробники сіль-
ськогосподарської техніки майже не випускають но-
вітніх знарядь праці і ситуацію може змінити лише 
втручання держави, яка має сприяти аграрній галузі 
за допомогою різних економічних механізмів та ін-
ших важелів впливу.

Державне регулювання розвитку МТБ аграрних 
підприємств є життєво важливою необхідністю, що 
викликане такими причинами як: диспаритет цін 
на сільськогосподарську та промислову продукцію; 
забезпечення продовольчої безпеки країни; слабкий 
рівень конкурентоспроможності аграрних підпри-
ємств, що вимагає державної підтримки сільськогос-
подарського виробництва шляхом надання дотацій 
та субсидій; значний вплив природно-кліматичних 
факторів, що викликає певні ризики у вирощуванні 
сільськогосподарської продукції.

На фінансування сільського господарства у 
2014 році передбачено 10,3 млрд. гривень. Запро-
вадження новітніх технологій в сільськогосподар-
ському виробництві потребує їх технічного пере-
оснащення. Зданою метою для підтримки програм 
забезпечення оновлення техніки через лізинг перед-
бачено видатки у сумі 192,0 млн грн, в тому числі 
за рахунок коштів загального фонду державного бю-
джету – 140,0 млн грн, що в 2,5 рази більше фактич-
них видатків 2013 року.

Окрім того, з метою завершення одного із осно-
вних етапів розвитку аграрного ринку в країні в 
бюджеті 2014 року відновлено бюджетну програму 
щодо державної підтримки будівництва оптових рин-
ків сільськогосподарської продукції, видатки на яку 
враховані в сумі 200,0 млн гривень.

Підтримка державою аграрного товаровиробника 
займає чільне місце серед можливих напрямків удо-
сконалення розвитку МТБ. Основними пропозиціями 
з питань державної підтримки є:

– організація умов пільгового кредитування сіль-
ськогосподарських товаровиробників, що вкладають 
кошти в модернізацію та оновлення виробництва, 
шляхом забезпечення тісної співпраці між аграрним 
та банківським секторами;

– створення умов для проникнення промислово-
го капіталу в аграрну сферу шляхом створення вер-
тикально-інтегрованих компаній, а в подальшому – 
кластеризація АПК;

– сприяння залучення інвестицій в агропромис-
ловий комплекс, що можливо досягти за рахунок по-
ліпшення інвестиційного клімату в країні, для чого 
необхідно: спрощення процесу реєстрації інвестицій; 
надання консультаційних послуг та активна робота 
економічних відділів посольств нашої країни за кор-
доном з питань вкладення коштів в аграрну галузь; 
прозора політика держави щодо надання субсидій 
та інших пільг окремим суб’єктам господарювання; 
справедливий розподіл коштів, що направляються 
у вигляді державної підтримки аграрним підприєм-
ствам; відмова від так званої практики «відкатів» за 
надання пільгових кредитів та за відшкодування ви-
трат на купівлю техніки; залучення коштів на за-
провадження екологічно чистих, ресурсозберігаючих 
технологій, тим паче, що кошти на такі цілі виді-
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ляються більш охоче міжнародним та європейським 
співтовариствами; 

– регулювання державою цін на аграрну та про-
мислову продукцію шляхом здійснення інтервенцій 
на ринку сільськогосподарських товарів та встанов-
лення гранично максимальних цін на товари мате-
ріально-технічного забезпечення аграрного виробни-
цтва;

– підтримка та подальший розвиток лізингу як 
важливої складової корінного оновлення матеріаль-
но-технічної бази сільськогосподарських підпри-
ємств, шляхом суттєвого зростання суми коштів, що 
надаються державній компанії НАК «Украагролі-
зинг» для здійснення своєї діяльності, адже на сьо-
годнішній день вона здатна задовольнити потреби 
селян на лізинг лише на третину, при значно зроста-
ючому попиті зі боку аграріїв;

– подальший розвиток та підтримка сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів, що спри-
ятиме збільшенню можливостей для дотримання 
агротехнологій для дрібних аграрних підприємств 
шляхом доступу до складної та дорогої техніки;

– створення умов для кооперації селян з питань 
придбання складної техніки, надання технічних за-
собів в операційну оренду;

– внесення зміни до Закону України «Про сти-
мулювання розвитку сільськогосподарського маши-
нобудування для агропромислового комплексу» в 
частині визначення поняття вітчизняної техніки й 
обладнання для АПК, де питома вага вітчизняних 
комплектуючих, які використовуються при виробни-
цтві, у перший рік становила 20% з нарощуванням 
до 50% упродовж подальших 5 років;

– створення фонду відновлення і ремонту техніки 
за рахунок двовідсоткового відшкодування від екс-
порту сільськогосподарської продукції України, яка 
стимулюватиме вітчизняне сільськогосподарське ма-
шинобудування і відновить існуючий парк техніки;

– держава повинна створити умови для постій-
но діючих виставок-ярмарок, на яких аграрії мали 
б змогу ознайомитися з новинками вітчизняного та 
зарубіжного машинобудування. Основною метою їх 
діяльності є купівля – продаж матеріально-техніч-
них засобів агропромислового комплексу, сільсько-
господарської продукції і товарів її переробки. Саме 
на таких заходах аграрні виробники продукції ма-
тимуть змогу здійснити реалізацію сільськогосподар-
ської продукції і мати змогу ознайомитися та при-
дбати матеріально-технічні засоби безпосередньо в їх 
виробників або в дилерів. Така постійно діюча ви-
ставка-ярмарок створена і успішно діє в с. Чубин-
ське Бориспільського району Київської області. На 
сьогоднішній день оптові ринки для реалізації сіль-

ськогосподарської продукції створено в 5 областях 
України та є намір розширити їх географію.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що державна 
політика спрямована на відтворення та оновлення 
матеріально-технічної бази аграрних підприємств 
на протязі останніх 20 років не була однозначною. 
Це відбулося, в першу чергу, за рахунок того, що 
прийняті законодавчі акти не виконуються повністю 
або частково через постійний брак коштів в країні. 
При цьому виробники сільськогосподарської про-
дукції виживають як можуть в умовах диспаритету 
цін: низьких цін на сільськогосподарську продукцію 
та високих на матеріально-технічні засоби вироб-
ництва. Основною тенденцією оновлення машинно-
тракторного парку аграрні товаровиробники обрали 
для себе купівлю більш надійної та продуктивної, 
хоч і дорожчої імпортної техніки, і якщо держава 
не втрутиться в цей процес і не стане повноцінним 
гравцем, то вітчизняне машинобудування, яке і так 
знаходиться в занепаді повністю зникне як галузь. 
У такому разі величезний аграрний потенціал нашої 
країни буде підпорядковано зарубіжному виробни-
цтву сільгоспмашин і не зможе проявити себе в по-
вній мірі.
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кризис.

Залуніна О.М. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРУКТУРУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРА ОБЛАСТЕЙ 
УКРАЇНИ ЗА МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

У статті представлена структуризація будівельного сектора областей України. Визначено області, що знаходяться в депре-
сивній зоні, які потребують пріоритетних управлінських впливах будівельного сектора. Запропонована в роботі модель класифі-
кації областей рекомендована для використання аналізу стану будівельного комплексу території як складового елементу фор-
мування системи управління.

Ключові слова: будівельний сектор, будівельні підприємства, структурування областей України, економічна криза.

Zalunina О.М. METHODOLOGICAL TOOLS FOR STRUCTURING THE CONSTRUCTION SECTOR REGIONS OF UKRAINE ON 
MACROECONOMIC INDICATORS

The paper proposes an algorithm for estimating the construction sector in Ukraine, based on structuring regions of Ukraine for compar-
ing the degree of the crisis and the development of appropriate econometric models on the territory. Diagnosis of the state of construction 
using the discriminant analysis provides a comparison of scalar vectors. Ability to classify areas according to the degree of the crisis in the 
construction industry, expert evaluation is ambiguous, to determine the region of Ukraine, members of the «depressed area» and in need of 
urgent management actions. In addition, this method allows to reduce the influence of the subjective component of expertise.

Keywords: construction sector, building companies, structuring regions of Ukraine, economic crisis.

Постановка проблемы. Политический кризис в 
Украине обнажил не только гражданское противо-
стояние взглядов, но и ущербный экономический 
уровень страны. В диапазоне многочисленных про-
блем развитие строительства Украины занимает 
важное место, а вопросы стабильного функциониро-
вания строительных предприятий являются перво-
степенными. Учитывая роль строительства в жизни 
общества, ее прямые и обратные связи с экономикой, 
строительная отрасль должна рассматриваться как 
часть более сложных экономических и социально-по-
литических систем, подвергнутых разному влиянию 
факторов внешней среды. При этом установление 
стабильного функционирования строительной отрас-
ли, которая определяет темпы развития территории, 
является основным звеном в ее развитии.

Экономические и политические кризисы оказыва-
ют воздействие на все сферы экономики, а строитель-
ная отрасль выступает своеобразным индикатором 
глубины кризиса, при этом чем сильнее кризисные 
явления в экономике, тем медленнее в последующем 
строительная отрасль выходит на свой докризисный 
уровень развития. Связано это инерцией инвестици-
онной сферы [1], длительным циклом производства 
строительной продукции и необходимостью заблаго-
временного наращивания задела незавершенных объ-
ектов для последующего ритмичного ввода их в экс-
плуатацию [2].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Анализу состояния строительной сферы посвящено 
значительное количество научных исследований, ко-
торые целенаправленно или косвенно изучают фак-
торы и показатели влияния. Динамика развития 
строительного рынка [2] демонстрирует снижение 
темпов роста в Украине за последние годы. На ре-

гиональном уровне четко прослеживается тенден-
ция верховенства строительных организаций, в свя-
зи с их значительными мощностями. На глобальном 
уровне строительная отрасль Украины проигрывает 
из-за отсутствия необходимых финансовых и органи-
зационных преобразований [3].

Рассматривая экономические системы [4], кото-
рые базируются на законе равновесия, законе ус-
реднения и законе структуризации, строительная 
отрасль должна отражать изменения пропорций в 
народно-хозяйственном комплексе.

Исследованию вопросов развития строительно-
го сектора посвящены работы таких ученых, как 
А.Н. Асаул, А.В. Безух, Б.С. Бушуев, А.И. Сухору-
ков, В.А. Заренков [5], Ю.Н. Казанский [6], Л.М. Ка-
план [7], В.С Кулибанов [8], и др. Положительные 
сдвиги возможны при детальном анализе всего народ-
но-хозяйственного комплекса. Принимая во внимание 
труды современных зарубежных исследователей по 
вопросам экономического развития государства, та-
ких как Симеон Дянков (Simeon Djankov), Рафаэль Ла 
Порта (La Porta), Лопес де Силанес (Lopez-de-Silanes), 
Андрей Шлейфер (Shleifer A.), можно констатиро-
вать, что накопление человеческого и физического 
капитала инициирует процесс экономического роста.

В докладе «Ведение бизнеса» (Doing Business 
Report) [9] по результатам ежегодного исследования 
группы Всемирного банка одним из базовых инди-
каторов развития территории, который фигурирует 
в оценке развития территории, является получение 
разрешений на строительство. Оценивается количе-
ство процедур, стоимость, сроки. За последние годы 
наблюдается резкий спад общего показателя, отра-
жающего «легкость» ведения бизнеса [10], а значит 
и рост доходов. 
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При условии развития строительной отрасли не-

избежно происходит экономический рост в госу-
дарстве и возникновение необходимых условий для 
решения многих социальных проблем. Анализируя 
литературные источники по развитию строительно-
го бизнеса, необходимо учесть результаты ученых, 
которые спектрально исследуют бизнес: Кэмпбелл 
Рассел (Campbell Russel), Джон Р. Грехем (John R. 
Graham) (корпоративную политику в условиях не-
определенности)[10] и аргументируют свою научную 
мысль. 

На современном этапе развития строительной от-
расли Украины говорить о ее конкурентоспособности 
не представляется возможным. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Для принятия управленческих решений 
в строительной сфере необходимо ориентировать-
ся на аргументированные заключения о состоянии 
строительного сектора в каждом регионе и области  
[11; 12]. Для этого целесообразно внедрять меры по 
нейтрализации кризисных ситуаций, что подразуме-
вает разработку концепции расширенного анализа 
признакового пространства строительных предпри-
ятий в режиме факторов и показателей влияния. 
Отсутствие организационных основ концептуальной 
базы оценки состояния строительной отрасли ус-
ложняет оценку структуры факторного пространства 
строительных предприятий. Поэтому, в качестве ба-
зового инструмента оценки состояния строительства, 
необходим методологический инструментарий как 
интеграционная основа анализа.

Целью данной статьи является определение об-
ластей Украины, входящих в «депрессивную зону» 
и нуждающихся в первоочередных управленческих 
воздействиях. Разбиение областей Украины для со-
поставления степени кризиса и разработки соответ-
ствующих экономико-математических моделей раз-
вития территории.

Изложение основного материала. Разбиение об-
ластей Украины по значениям макроэкономических 
показателей строительной деятельности возможно на 
основе дискриминантного анализа. Каждая область 
Украины характеризуется определенным количе-
ством показателей [2]. Чтобы наилучшим образом 
провести разделение, нужно построить соответствую-
щую комбинацию переменных х1 , х2… …. 

Для двумерного пространства эта задача сводится 
к определению новой системы координат. При этом 
новые оси должны быть расположены таким образом, 
чтобы проекции объектов, принадлежащих разным 
множествам, на ось были максимально разделены. 
При этом вероятность ошибки классификации долж-
на быть минимальной. Сформулированные условия 
должны быть учтены при определении коэффициен-
тов а

1
 и а

2
 следующей функции: 2211)( xaxaxf += .

Функция f(х) является канонической дискрими-
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минантными переменными. Обозначим хij – среднее 
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; для мно-
жества М2 среднее значение функции f2(х) равно: 
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Коэффициенты дискриминантной функции аі 

определяются таким образом, чтобы f1(х) и f2(х) как 
можно больше различались между собой, т.е. чтобы 
для двух множеств было максимальным выражение .
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Тогда можно записать: 
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где k – номер группы; р – число переменных, ха-
рактеризующих каждую область.

Внутригрупповая вариация может быть измерена 
суммой квадратов отклонений: 
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По обеим группам это будет выглядеть следую-
щим образом:
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(4)
В матричной форме это выражение может быть 

записано так:
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где А – вектор коэффициентов дискриминантной 
функции;
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 – транспонированная матрица отклонений на-
блюдаемых значений исходных переменных от их 
средних величин в первой группе
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 – аналогичная матрица для второй группы.
Объединенная ковариационная матрица S

*
 опре-

деляется так:
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следовательно, выражение (5) дает оценку вну-
тригрупповой вариации и его можно записать в виде:

1221111 )( xaxaxf +=

2222112 )( xaxaxf +=
)(...)()()()( 222111 pkpktpkktkktkkt xxaxxaxxaxfxf −++−+−=−

2

1
)( k

n

t
kt YY

k

−∑
=

[ ]∑∑∑∑
= == =

−+−+−=−
2

1 1

2
222111

2

1 1

2 )()...()()(
k

n

t
pkpktpkktkkt

k

n

t
kkt

kk

xxaxxaxxaYY

AXXXXAYY
i

n

t
kkt

k

)()( 2211

2

1 1

2 ′+′′=−∑∑
= =

′
1X





















=′

1,2,1,

1,22,21,2

1,12,11,1

1

...
......

...

...

nppp

n

n

xxx

xxx
xxx

X





















=′

2,2,1,

2,22,21,2

2,12,11,1

2

...
..........

...

...

nppp

n

n

xxx

xxx
xxx

X

′
2X

)(
2

1
2211

21
* XXXX

nn
S ′+′

−+
=

[ ]ASnnAYY
k

n

t
kkt

k

*21

2

1 1

2 )2()( −+′=−∑∑
= =

AXXXXAYY )).(()( 2121
2

21 ′−−′=−

[ ] max
)2(

)).((

*21

2121 →
−+′

′−−′
=

ASnnA
AXXXXAF

pa
F

a
F

a
F

δ
δ

δ
δ

δ
δ ;...;;

21

)( 21
1

* XXSA −= −

.     (9)

Межгрупповая вариация может быть измерена как
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При нахождении коэффициентов дискриминант-
ной функции следует исходить из того, что для рас-
сматриваемых объектов внутригрупповая вариация 
должна быть минимальной, а межгрупповая вариа-
ция – максимальной. В этом случае мы достигнем 
наилучшего разделения двух групп, т.е. необходимо, 
чтобы величина F была максимальной:
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В точке, где функция F достигает максимума, 
частные производные по аj будут равны нулю. Если 
вычислить частные производные
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     (12)

и приравнять их к нулю, то после преобразований 
получим выражение:

1221111 )( xaxaxf +=

2222112 )( xaxaxf +=
)(...)()()()( 222111 pkpktpkktkktkkt xxaxxaxxaxfxf −++−+−=−

2

1
)( k

n

t
kt YY

k

−∑
=

[ ]∑∑∑∑
= == =

−+−+−=−
2

1 1

2
222111

2

1 1

2 )()...()()(
k

n

t
pkpktpkktkkt

k

n

t
kkt

kk

xxaxxaxxaYY

AXXXXAYY
i

n

t
kkt

k

)()( 2211

2

1 1

2 ′+′′=−∑∑
= =

′
1X





















=′

1,2,1,

1,22,21,2

1,12,11,1

1

...
......

...

...

nppp

n

n

xxx

xxx
xxx

X





















=′

2,2,1,

2,22,21,2

2,12,11,1

2

...
..........

...

...

nppp

n

n

xxx

xxx
xxx

X

′
2X

)(
2

1
2211

21
* XXXX

nn
S ′+′

−+
=

[ ]ASnnAYY
k

n

t
kkt

k

*21

2

1 1

2 )2()( −+′=−∑∑
= =

AXXXXAYY )).(()( 2121
2

21 ′−−′=−

[ ] max
)2(

)).((

*21

2121 →
−+′

′−−′
=

ASnnA
AXXXXAF

pa
F

a
F

a
F

δ
δ

δ
δ

δ
δ ;...;;

21

)( 21
1

* XXSA −= − .     (13)
Из этой формулы и определяется вектор коэффи-

циентов дискриминантной функции А.
Полученные значения коэффициентов подстав-

ляют в формулу (1) и для каждого объекта в обеих 
группах (множествах) вычисляют дискриминантные 
функции, затем находят среднее значение для каж-
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дой группы. Таким образом, каждая i-я область, ко-
торая первоначально описывалась m переменными, 
будет как бы помещена в одномерное пространство, 
т.е. ей будет соответствовать одно значение дискри-
минантной функции, следовательно, размерность 
признакового пространства снижается.

Выполнена классификация строительного секто-
ра областей Украины и представлен расчет. В данной 
работе, согласно предложенному методу, структури-
рованы области строительного сектора Украины.

Первая выборка: Количество (областей) = n1: Ки-
евская область, Харьковская область, Донецкая об-
ласть, Хмельницкая область, Запорожская область, 
г. Киев, Днепропетровская область. 
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Количество показателей (показатели сформиро-
ваны и рассчитаны в [3]) = m. Доля инвестиций в 
строительные проекты, доля затрат на оплату труда в 
строительстве, удельная величина разницы дебитор-
ской и кредиторской задолженности, удельный вес 
потребления электроэнергии, удельная обеспечен-
ность жильем населения, доля инновационных тех-
нологий в строительстве, удельная прибыль на одно-
го работающего в строительной сфере.

X1

0.3291

2.1622

0.9616

0.3146

0.248

0.9683−

0.7007−

0.3291

0.4179−

0.4238−

0.0537

0.0200

0.2878

0.3258−

0.3291

1.3628

1.8775

0.2387

0.2078

1.0861−

1.0633−

0.3291

0.8399

1.3494

0.3118

0.2671

0.7713

0.0586

0.3291

1.1891

2.0592

0.6870

0.6431

0.7708−

0.3551

0.3291

0.7788

0.2972

0.5684

0.7114

0.6829−

1.3088−

0.3291

0.6012

1.2038

0.6231

0.6892

0.1611

0.0247−





















:=

n1 cols X1( ):= n1 7= m rows X1( ):= m 7=

X2

0.3291

1.1637−

0.2979−

1.0732−

1.0843−

0.6615−

0.8219−

0.3291

1.6752−

0.6960−

0.5214−

0.5382−

0.6910−

0.9501−

0.3291

0.0300−

0.3190−

0.6902

0.6647

0.3281

1.1463−

0.3291

0.4419−

1.0711−

0.6741

0.6522

0.1063

0.4166−

0.3291

1.0733−

1.0159−

0.2959−

0.3337−

0.9752−

0.1557−

0.3291

0.9799−

1.0899−

0.1654

0.1283

0.7950−

0.3265

0.3291

1.2508−

0.3926−

0.6455

0.7438

1.1580−

0.9388

1.5639−

0.9544

0.6045−

2.8726−

2.8330−

1.3936

0.7731−

4.0750−

0.0706

0.5462−

0.0373

0.0063−

1.3113

0.9209−

1.6017−

0.5537

0.2432−

3.1496−

3.1103−

1.4045

1.1007−





















:=

n2 cols X2( ):= n2 10=

Xn1

0.3291

0.5701−

0.6538−

0.1847

0.1467

1.0173−

0.2064−





















:= Xn2

0.3291

0.9903−

0.7050−

0.7335

0.6968

1.4530−

0.7010





















:= Xn3

0.3291

0.5323

1.7639

0.5710

0.7331

2.4496

2.2348





















:= Xn4

0.3291

0.9057−

1.4763−

0.1317

0.0950

0.1607

2.0274





















:=

Xn5

0.3291

0.8266−

0.2420−

0.0476

0.0067−

0.9536

0.5937





















:= Xn6

0.3291

0.0985

0.5770

0.6260

0.7069

0.0001

0.0185−





















:= Xn7

0.3291

0.1669−

0.1582

0.3630

0.3175

0.3925

1.1701





















:= Xn8

0.3291

1.3490

0.4707−

0.2451

0.2045

0.5387

1.5276





















:=

x' A n, i,( ) 0

n 1−

j

Ai j,∑
=

n
:=

. 
Вторая выборка. Количество столбцов (областей) 

= n2: Ровненская, Николаевская, Житомирская, 
Сумская, Черкасская, Волынская, Ивано-Франков-
ская, Полтавская, Черновицкая, Тернопольская.

X1

0.3291

2.1622

0.9616

0.3146

0.248

0.9683−

0.7007−

0.3291

0.4179−

0.4238−

0.0537

0.0200

0.2878

0.3258−

0.3291

1.3628

1.8775

0.2387

0.2078

1.0861−

1.0633−

0.3291

0.8399

1.3494

0.3118

0.2671

0.7713

0.0586

0.3291

1.1891

2.0592

0.6870

0.6431

0.7708−

0.3551

0.3291

0.7788

0.2972

0.5684

0.7114

0.6829−

1.3088−

0.3291

0.6012

1.2038

0.6231

0.6892

0.1611

0.0247−





















:=

n1 cols X1( ):= n1 7= m rows X1( ):= m 7=

X2

0.3291

1.1637−

0.2979−

1.0732−

1.0843−

0.6615−

0.8219−

0.3291

1.6752−

0.6960−

0.5214−

0.5382−

0.6910−

0.9501−

0.3291

0.0300−

0.3190−

0.6902

0.6647

0.3281

1.1463−

0.3291

0.4419−

1.0711−

0.6741

0.6522

0.1063

0.4166−

0.3291

1.0733−

1.0159−

0.2959−

0.3337−

0.9752−

0.1557−

0.3291

0.9799−

1.0899−

0.1654

0.1283

0.7950−

0.3265

0.3291

1.2508−

0.3926−

0.6455

0.7438

1.1580−

0.9388

1.5639−

0.9544

0.6045−

2.8726−

2.8330−

1.3936

0.7731−

4.0750−

0.0706

0.5462−

0.0373

0.0063−

1.3113

0.9209−

1.6017−

0.5537

0.2432−

3.1496−

3.1103−

1.4045

1.1007−





















:=

n2 cols X2( ):= n2 10=

Xn1

0.3291

0.5701−

0.6538−

0.1847

0.1467

1.0173−

0.2064−





















:= Xn2

0.3291

0.9903−

0.7050−

0.7335

0.6968

1.4530−

0.7010





















:= Xn3

0.3291

0.5323

1.7639

0.5710

0.7331

2.4496

2.2348





















:= Xn4

0.3291

0.9057−

1.4763−

0.1317

0.0950

0.1607

2.0274





















:=

Xn5

0.3291

0.8266−

0.2420−

0.0476

0.0067−

0.9536

0.5937





















:= Xn6

0.3291

0.0985

0.5770

0.6260

0.7069

0.0001

0.0185−





















:= Xn7

0.3291

0.1669−

0.1582

0.3630

0.3175

0.3925

1.1701





















:= Xn8

0.3291

1.3490

0.4707−

0.2451

0.2045

0.5387

1.5276





















:=

x' A n, i,( ) 0

n 1−

j

Ai j,∑
=

n
:=

X1

0.3291

2.1622

0.9616

0.3146

0.248

0.9683−

0.7007−

0.3291

0.4179−

0.4238−

0.0537

0.0200

0.2878

0.3258−

0.3291

1.3628

1.8775

0.2387

0.2078

1.0861−

1.0633−

0.3291

0.8399

1.3494

0.3118

0.2671

0.7713

0.0586

0.3291

1.1891

2.0592

0.6870

0.6431

0.7708−

0.3551

0.3291

0.7788

0.2972

0.5684

0.7114

0.6829−

1.3088−

0.3291

0.6012

1.2038

0.6231

0.6892

0.1611

0.0247−





















:=

n1 cols X1( ):= n1 7= m rows X1( ):= m 7=

X2

0.3291

1.1637−

0.2979−

1.0732−

1.0843−

0.6615−

0.8219−

0.3291

1.6752−

0.6960−

0.5214−

0.5382−

0.6910−

0.9501−

0.3291

0.0300−

0.3190−

0.6902

0.6647

0.3281

1.1463−

0.3291

0.4419−

1.0711−

0.6741

0.6522

0.1063

0.4166−

0.3291

1.0733−

1.0159−

0.2959−

0.3337−

0.9752−

0.1557−

0.3291

0.9799−

1.0899−

0.1654

0.1283

0.7950−

0.3265

0.3291

1.2508−

0.3926−

0.6455

0.7438

1.1580−

0.9388

1.5639−

0.9544

0.6045−

2.8726−

2.8330−

1.3936

0.7731−

4.0750−

0.0706

0.5462−

0.0373

0.0063−

1.3113

0.9209−

1.6017−

0.5537

0.2432−

3.1496−

3.1103−

1.4045

1.1007−





















:=

n2 cols X2( ):= n2 10=

Xn1

0.3291

0.5701−

0.6538−

0.1847

0.1467

1.0173−

0.2064−





















:= Xn2

0.3291

0.9903−

0.7050−

0.7335

0.6968

1.4530−

0.7010





















:= Xn3

0.3291

0.5323

1.7639

0.5710

0.7331

2.4496

2.2348





















:= Xn4

0.3291

0.9057−

1.4763−

0.1317

0.0950

0.1607

2.0274





















:=

Xn5

0.3291

0.8266−

0.2420−

0.0476

0.0067−

0.9536

0.5937





















:= Xn6

0.3291

0.0985

0.5770

0.6260

0.7069

0.0001

0.0185−





















:= Xn7

0.3291

0.1669−

0.1582

0.3630

0.3175

0.3925

1.1701





















:= Xn8

0.3291

1.3490

0.4707−

0.2451

0.2045

0.5387

1.5276





















:=

x' A n, i,( ) 0

n 1−

j

Ai j,∑
=

n
:=

Матрицы показателей областей, подлежащих 
классификации: Луганская, Херсонская, Закар-
патская, Черниговская, Кировоградская, Одесская, 
Винницкая, Львовская.

X1

0.3291

2.1622

0.9616

0.3146

0.248

0.9683−

0.7007−

0.3291

0.4179−

0.4238−

0.0537

0.0200

0.2878

0.3258−

0.3291

1.3628

1.8775

0.2387

0.2078

1.0861−

1.0633−

0.3291

0.8399

1.3494

0.3118

0.2671

0.7713

0.0586

0.3291

1.1891

2.0592

0.6870

0.6431

0.7708−

0.3551

0.3291

0.7788

0.2972

0.5684

0.7114

0.6829−

1.3088−

0.3291

0.6012

1.2038

0.6231

0.6892

0.1611

0.0247−





















:=

n1 cols X1( ):= n1 7= m rows X1( ):= m 7=

X2

0.3291

1.1637−

0.2979−

1.0732−

1.0843−

0.6615−

0.8219−

0.3291

1.6752−

0.6960−

0.5214−

0.5382−

0.6910−

0.9501−

0.3291

0.0300−

0.3190−

0.6902

0.6647

0.3281

1.1463−

0.3291

0.4419−

1.0711−

0.6741

0.6522

0.1063

0.4166−

0.3291

1.0733−

1.0159−

0.2959−

0.3337−

0.9752−

0.1557−

0.3291

0.9799−

1.0899−

0.1654

0.1283

0.7950−

0.3265

0.3291

1.2508−

0.3926−

0.6455

0.7438

1.1580−

0.9388

1.5639−

0.9544

0.6045−

2.8726−

2.8330−

1.3936

0.7731−

4.0750−

0.0706

0.5462−

0.0373

0.0063−

1.3113

0.9209−

1.6017−

0.5537

0.2432−

3.1496−

3.1103−

1.4045

1.1007−





















:=

n2 cols X2( ):= n2 10=

Xn1

0.3291

0.5701−

0.6538−

0.1847

0.1467

1.0173−

0.2064−





















:= Xn2

0.3291

0.9903−

0.7050−

0.7335

0.6968

1.4530−

0.7010





















:= Xn3

0.3291

0.5323

1.7639

0.5710

0.7331

2.4496

2.2348





















:= Xn4

0.3291

0.9057−

1.4763−

0.1317

0.0950

0.1607

2.0274





















:=

Xn5

0.3291

0.8266−

0.2420−

0.0476

0.0067−

0.9536

0.5937





















:= Xn6

0.3291

0.0985

0.5770

0.6260

0.7069

0.0001

0.0185−





















:= Xn7

0.3291

0.1669−

0.1582

0.3630

0.3175

0.3925

1.1701





















:= Xn8

0.3291

1.3490

0.4707−

0.2451

0.2045

0.5387

1.5276





















:=

x' A n, i,( ) 0

n 1−

j

Ai j,∑
=

n
:=

Определяется среднее значение каждого показате-
ля для определения положения центра группы:

X1

0.3291

2.1622

0.9616

0.3146

0.248

0.9683−

0.7007−

0.3291

0.4179−

0.4238−

0.0537

0.0200

0.2878

0.3258−

0.3291

1.3628

1.8775

0.2387

0.2078

1.0861−

1.0633−

0.3291

0.8399

1.3494

0.3118

0.2671

0.7713

0.0586

0.3291

1.1891

2.0592

0.6870

0.6431

0.7708−

0.3551

0.3291

0.7788

0.2972

0.5684

0.7114

0.6829−

1.3088−

0.3291

0.6012

1.2038

0.6231

0.6892

0.1611

0.0247−





















:=

n1 cols X1( ):= n1 7= m rows X1( ):= m 7=

X2

0.3291

1.1637−

0.2979−

1.0732−

1.0843−

0.6615−

0.8219−

0.3291

1.6752−

0.6960−

0.5214−

0.5382−

0.6910−

0.9501−

0.3291

0.0300−

0.3190−

0.6902

0.6647

0.3281

1.1463−

0.3291

0.4419−

1.0711−

0.6741

0.6522

0.1063

0.4166−

0.3291

1.0733−

1.0159−

0.2959−

0.3337−

0.9752−

0.1557−

0.3291

0.9799−

1.0899−

0.1654

0.1283

0.7950−

0.3265

0.3291

1.2508−

0.3926−

0.6455

0.7438

1.1580−

0.9388

1.5639−

0.9544

0.6045−

2.8726−

2.8330−

1.3936

0.7731−

4.0750−

0.0706

0.5462−

0.0373

0.0063−

1.3113

0.9209−

1.6017−

0.5537

0.2432−

3.1496−

3.1103−

1.4045

1.1007−





















:=

n2 cols X2( ):= n2 10=

Xn1

0.3291

0.5701−

0.6538−

0.1847

0.1467

1.0173−

0.2064−





















:= Xn2

0.3291

0.9903−

0.7050−

0.7335

0.6968

1.4530−

0.7010





















:= Xn3

0.3291

0.5323

1.7639

0.5710

0.7331

2.4496

2.2348





















:= Xn4

0.3291

0.9057−

1.4763−

0.1317

0.0950

0.1607

2.0274





















:=

Xn5

0.3291

0.8266−

0.2420−

0.0476

0.0067−

0.9536

0.5937





















:= Xn6

0.3291

0.0985

0.5770

0.6260

0.7069

0.0001

0.0185−





















:= Xn7

0.3291

0.1669−

0.1582

0.3630

0.3175

0.3925

1.1701





















:= Xn8

0.3291

1.3490

0.4707−

0.2451

0.2045

0.5387

1.5276





















:=

x' A n, i,( ) 0

n 1−

j

Ai j,∑
=

n
:=

Первая группа (класс 1):
Вторая группа (класс 2):

X1'

x' X1 n1, 0,( )

x' X1 n1, 1,( )

x' X1 n1, 2,( )

x' X1 n1, 3,( )

x' X1 n1, 4,( )

x' X1 n1, 5,( )

x' X1 n1, 6,( )





















:= X1'

0.329

0.931

1.046

0.4

0.398

0.327−

0.43−





















=

X2'

x' X2 n2, 0,( )

x' X2 n2, 1,( )

x' X2 n2, 2,( )

x' X2 n2, 3,( )

x' X2 n2, 4,( )

x' X2 n2, 5,( )

x' X2 n2, 6,( )





















:= X2'

0.494−

0.504−

0.628−

0.57−

0.572−

0.026

0.502−





















=

S1

si j,

0

n1 1−

k

X1i k, X1'i−( ) X1j k, X1'j−( )⋅ ∑
=











←

j 0 m 1−( )..∈for

i 0 m 1−( )..∈for

s

:=

S1

0

0

0

0

0

0

0

0

3.729

2.534

0.275

0.175

2.268−

0.589−

0

2.534

4.563

0.555

0.43

1.254−

1.009

0

0.275

0.555

0.322

0.374

0.211−

0.214

0

0.175

0.43

0.374

0.462

0.214−

0.093

0

2.268−

1.254−

0.211−

0.214−

3.134

1.417

0

0.589−

1.009

0.214

0.093

1.417

2.277





















=

S2

si j,

0

n2 1−

k

X2i k, X2'i−( ) X2j k, X2'j−( )⋅ ∑
=











←

j 0 m 1−( )..∈for

i 0 m 1−( )..∈for

s

:=

S2

19.938

7.33−

1.145−

6.665

6.692

10.909−

3.514

7.33−

6.72

0.734

6.202−

6.148−

7.477

2.501−

1.145−

0.734

0.98

1.488−

1.421−

1.036

0.761−

6.665

6.202−

1.488−

17.81

17.618

7.45−

3.803

6.692

6.148−

1.421−

17.618

17.445

7.436−

3.911

10.909−

7.477

1.036

7.45−

7.436−

9.585

4.114−

3.514

2.501−

0.761−

3.803

3.911

4.114−

4.215





















=

Матрица внутреннего рассеивания (m x m):
Первая группа (класс 1):

X1'

x' X1 n1, 0,( )

x' X1 n1, 1,( )

x' X1 n1, 2,( )

x' X1 n1, 3,( )

x' X1 n1, 4,( )

x' X1 n1, 5,( )

x' X1 n1, 6,( )





















:= X1'

0.329

0.931

1.046

0.4

0.398

0.327−

0.43−





















=

X2'

x' X2 n2, 0,( )

x' X2 n2, 1,( )

x' X2 n2, 2,( )

x' X2 n2, 3,( )

x' X2 n2, 4,( )

x' X2 n2, 5,( )

x' X2 n2, 6,( )





















:= X2'

0.494−

0.504−

0.628−

0.57−

0.572−

0.026

0.502−





















=

S1

si j,

0

n1 1−

k

X1i k, X1'i−( ) X1j k, X1'j−( )⋅ ∑
=











←

j 0 m 1−( )..∈for

i 0 m 1−( )..∈for

s

:=

S1

0

0

0

0

0

0

0

0

3.729

2.534

0.275

0.175

2.268−

0.589−

0

2.534

4.563

0.555

0.43

1.254−

1.009

0

0.275

0.555

0.322

0.374

0.211−

0.214

0

0.175

0.43

0.374

0.462

0.214−

0.093

0

2.268−

1.254−

0.211−

0.214−

3.134

1.417

0

0.589−

1.009

0.214

0.093

1.417

2.277





















=

S2

si j,

0

n2 1−

k

X2i k, X2'i−( ) X2j k, X2'j−( )⋅ ∑
=











←

j 0 m 1−( )..∈for

i 0 m 1−( )..∈for

s

:=

S2

19.938

7.33−

1.145−

6.665

6.692

10.909−

3.514

7.33−

6.72

0.734

6.202−

6.148−

7.477

2.501−

1.145−

0.734

0.98

1.488−

1.421−

1.036

0.761−

6.665

6.202−

1.488−

17.81

17.618

7.45−

3.803

6.692

6.148−

1.421−

17.618

17.445

7.436−

3.911

10.909−

7.477

1.036

7.45−

7.436−

9.585

4.114−

3.514

2.501−

0.761−

3.803

3.911

4.114−

4.215





















=

X1'

x' X1 n1, 0,( )

x' X1 n1, 1,( )

x' X1 n1, 2,( )

x' X1 n1, 3,( )

x' X1 n1, 4,( )

x' X1 n1, 5,( )

x' X1 n1, 6,( )





















:= X1'

0.329

0.931

1.046

0.4

0.398

0.327−

0.43−





















=

X2'

x' X2 n2, 0,( )

x' X2 n2, 1,( )

x' X2 n2, 2,( )

x' X2 n2, 3,( )

x' X2 n2, 4,( )

x' X2 n2, 5,( )

x' X2 n2, 6,( )





















:= X2'

0.494−

0.504−

0.628−

0.57−

0.572−

0.026

0.502−





















=

S1

si j,

0

n1 1−

k

X1i k, X1'i−( ) X1j k, X1'j−( )⋅ ∑
=











←

j 0 m 1−( )..∈for

i 0 m 1−( )..∈for

s

:=

S1

0

0

0

0

0

0

0

0

3.729

2.534

0.275

0.175

2.268−

0.589−

0

2.534

4.563

0.555

0.43

1.254−

1.009

0

0.275

0.555

0.322

0.374

0.211−

0.214

0

0.175

0.43

0.374

0.462

0.214−

0.093

0

2.268−

1.254−

0.211−

0.214−

3.134

1.417

0

0.589−

1.009

0.214

0.093

1.417

2.277





















=

S2

si j,

0

n2 1−

k

X2i k, X2'i−( ) X2j k, X2'j−( )⋅ ∑
=











←

j 0 m 1−( )..∈for

i 0 m 1−( )..∈for

s

:=

S2

19.938

7.33−

1.145−

6.665

6.692

10.909−

3.514

7.33−

6.72

0.734

6.202−

6.148−

7.477

2.501−

1.145−

0.734

0.98

1.488−

1.421−

1.036

0.761−

6.665

6.202−

1.488−

17.81

17.618

7.45−

3.803

6.692

6.148−

1.421−

17.618

17.445

7.436−

3.911

10.909−

7.477

1.036

7.45−

7.436−

9.585

4.114−

3.514

2.501−

0.761−

3.803

3.911

4.114−

4.215





















=

Вторая группа (класс 2):

X1'

x' X1 n1, 0,( )

x' X1 n1, 1,( )

x' X1 n1, 2,( )

x' X1 n1, 3,( )

x' X1 n1, 4,( )

x' X1 n1, 5,( )

x' X1 n1, 6,( )





















:= X1'

0.329

0.931

1.046

0.4

0.398

0.327−

0.43−





















=

X2'

x' X2 n2, 0,( )

x' X2 n2, 1,( )

x' X2 n2, 2,( )

x' X2 n2, 3,( )

x' X2 n2, 4,( )

x' X2 n2, 5,( )

x' X2 n2, 6,( )





















:= X2'

0.494−

0.504−

0.628−

0.57−

0.572−

0.026

0.502−





















=

S1

si j,

0

n1 1−

k

X1i k, X1'i−( ) X1j k, X1'j−( )⋅ ∑
=











←

j 0 m 1−( )..∈for

i 0 m 1−( )..∈for

s

:=

S1

0

0

0

0

0

0

0

0

3.729

2.534

0.275

0.175

2.268−

0.589−

0

2.534

4.563

0.555

0.43

1.254−

1.009

0

0.275

0.555

0.322

0.374

0.211−

0.214

0

0.175

0.43

0.374

0.462

0.214−

0.093

0

2.268−

1.254−

0.211−

0.214−

3.134

1.417

0

0.589−

1.009

0.214

0.093

1.417

2.277





















=

S2

si j,

0

n2 1−

k

X2i k, X2'i−( ) X2j k, X2'j−( )⋅ ∑
=











←

j 0 m 1−( )..∈for

i 0 m 1−( )..∈for

s

:=

S2

19.938

7.33−

1.145−

6.665

6.692

10.909−

3.514

7.33−

6.72

0.734

6.202−

6.148−

7.477

2.501−

1.145−

0.734

0.98

1.488−

1.421−

1.036

0.761−

6.665

6.202−

1.488−

17.81

17.618

7.45−

3.803

6.692

6.148−

1.421−

17.618

17.445

7.436−

3.911

10.909−

7.477

1.036

7.45−

7.436−

9.585

4.114−

3.514

2.501−

0.761−

3.803

3.911

4.114−

4.215





















=

Объединенная ковариационная матрица:

S
1

n1 n2+ 2−
S1 S2+( )⋅:=

S

1.329

0.489−

0.076−

0.444

0.446

0.727−

0.234

0.489−

0.697

0.218

0.395−

0.398−

0.347

0.206−

0.076−

0.218

0.370

0.062−

0.066−

0.014−

0.017

0.444

0.395−

0.062−

1.209

1.199

0.511−

0.268

0.446

0.398−

0.066−

1.199

1.194

0.510−

0.267

0.727−

0.347

0.014−

0.511−

0.510−

0.848

0.180−

0.234

0.206−

0.017

0.268

0.267

0.180−

0.433





















=

S 1−

1.59

0.494

0.115

0.353

0.217−

1.199

0.216−

0.494

2.944

1.608−

1.42−

1.773

0.429−

0.803

0.115

1.608−

3.787

2.476−

2.597

0.736

0.736−

0.353

1.42−

2.476−

283.985

286.143−

0.224−

0.132−

0.217−

1.773

2.597

286.143−

289.602

0.887

0.301−

1.199

0.429−

0.736

0.224−

0.887

2.765

0.142−

0.216−

0.803

0.736−

0.132−

0.301−

0.142−

3.046





















=

C S 1− X1' X2'−( )⋅:= C0 1.9= C1 2.489= C2 3.932=

C

1.9

2.489

3.932

7.951−

9.769

1.261

0.408−





















= C3 7.951−= C4 9.769= C5 1.261= C6 0.408−=

z A i,( ) 1
0

m 1−

j

Cj A j i,⋅( )∑
=

⋅:=

Z2

z X2 0,( )

z X2 1,( )

z X2 2,( )

z X2 3,( )

z X2 4,( )

z X2 5,( )

z X2 6,( )

z X2 7,( )

z X2 8,( )

z X2 9,( )































:= Z2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7.876

1.183

-3.371

-8.113

-7.296

-3.741

-5.736

-8.045

-5.743

=



169ауковий вісник Херсонського державного університетуН
S

1
n1 n2+ 2−

S1 S2+( )⋅:=

S

1.329

0.489−

0.076−

0.444

0.446

0.727−

0.234

0.489−

0.697

0.218

0.395−

0.398−

0.347

0.206−

0.076−

0.218

0.370

0.062−

0.066−

0.014−

0.017

0.444

0.395−

0.062−

1.209

1.199

0.511−

0.268

0.446

0.398−

0.066−

1.199

1.194

0.510−

0.267

0.727−

0.347

0.014−

0.511−

0.510−

0.848

0.180−

0.234

0.206−

0.017

0.268

0.267

0.180−

0.433





















=

S 1−

1.59

0.494

0.115

0.353

0.217−

1.199

0.216−

0.494

2.944

1.608−

1.42−

1.773

0.429−

0.803

0.115

1.608−

3.787

2.476−

2.597

0.736

0.736−

0.353

1.42−

2.476−

283.985

286.143−

0.224−

0.132−

0.217−

1.773

2.597

286.143−

289.602

0.887

0.301−

1.199

0.429−

0.736

0.224−

0.887

2.765

0.142−

0.216−

0.803

0.736−

0.132−

0.301−

0.142−

3.046





















=

C S 1− X1' X2'−( )⋅:= C0 1.9= C1 2.489= C2 3.932=

C

1.9

2.489

3.932

7.951−

9.769

1.261

0.408−





















= C3 7.951−= C4 9.769= C5 1.261= C6 0.408−=

z A i,( ) 1
0

m 1−

j

Cj A j i,⋅( )∑
=

⋅:=

Z2

z X2 0,( )

z X2 1,( )

z X2 2,( )

z X2 3,( )

z X2 4,( )

z X2 5,( )

z X2 6,( )

z X2 7,( )

z X2 8,( )

z X2 9,( )































:= Z2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7.876

1.183

-3.371

-8.113

-7.296

-3.741

-5.736

-8.045

-5.743

=

Обратная матрица суммарной внутригрупповой 
дисперсии:

S
1

n1 n2+ 2−
S1 S2+( )⋅:=

S

1.329

0.489−

0.076−

0.444

0.446

0.727−

0.234

0.489−

0.697

0.218

0.395−

0.398−

0.347

0.206−

0.076−

0.218

0.370

0.062−

0.066−

0.014−

0.017

0.444

0.395−

0.062−

1.209

1.199

0.511−

0.268

0.446

0.398−

0.066−

1.199

1.194

0.510−

0.267

0.727−

0.347

0.014−

0.511−

0.510−

0.848

0.180−

0.234

0.206−

0.017

0.268

0.267

0.180−

0.433





















=

S 1−

1.59

0.494

0.115

0.353

0.217−

1.199

0.216−

0.494

2.944

1.608−

1.42−

1.773

0.429−

0.803

0.115

1.608−

3.787

2.476−

2.597

0.736

0.736−

0.353

1.42−

2.476−

283.985

286.143−

0.224−

0.132−

0.217−

1.773

2.597

286.143−

289.602

0.887

0.301−

1.199

0.429−

0.736

0.224−

0.887

2.765

0.142−

0.216−

0.803

0.736−

0.132−

0.301−

0.142−

3.046





















=

C S 1− X1' X2'−( )⋅:= C0 1.9= C1 2.489= C2 3.932=

C

1.9

2.489

3.932

7.951−

9.769

1.261

0.408−





















= C3 7.951−= C4 9.769= C5 1.261= C6 0.408−=

z A i,( ) 1
0

m 1−

j

Cj A j i,⋅( )∑
=

⋅:=

Z2

z X2 0,( )

z X2 1,( )

z X2 2,( )

z X2 3,( )

z X2 4,( )

z X2 5,( )

z X2 6,( )

z X2 7,( )

z X2 8,( )

z X2 9,( )































:= Z2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7.876

1.183

-3.371

-8.113

-7.296

-3.741

-5.736

-8.045

-5.743

=

Вектор С коэффициентов дискриминантной функ-
ции:

S
1

n1 n2+ 2−
S1 S2+( )⋅:=

S

1.329

0.489−

0.076−

0.444

0.446

0.727−

0.234

0.489−

0.697

0.218

0.395−

0.398−

0.347

0.206−

0.076−

0.218

0.370

0.062−

0.066−

0.014−

0.017

0.444

0.395−

0.062−

1.209

1.199

0.511−

0.268

0.446

0.398−

0.066−

1.199

1.194

0.510−

0.267

0.727−

0.347

0.014−

0.511−

0.510−

0.848

0.180−

0.234

0.206−

0.017

0.268

0.267

0.180−

0.433





















=

S 1−

1.59

0.494

0.115

0.353

0.217−

1.199

0.216−

0.494

2.944

1.608−

1.42−

1.773

0.429−

0.803

0.115

1.608−

3.787

2.476−

2.597

0.736

0.736−

0.353

1.42−

2.476−

283.985

286.143−

0.224−

0.132−

0.217−

1.773

2.597

286.143−

289.602

0.887

0.301−

1.199

0.429−

0.736

0.224−

0.887

2.765

0.142−

0.216−

0.803

0.736−

0.132−

0.301−

0.142−

3.046





















=

C S 1− X1' X2'−( )⋅:= C0 1.9= C1 2.489= C2 3.932=

C

1.9

2.489

3.932

7.951−

9.769

1.261

0.408−





















= C3 7.951−= C4 9.769= C5 1.261= C6 0.408−=

z A i,( ) 1
0

m 1−

j

Cj A j i,⋅( )∑
=

⋅:=

Z2

z X2 0,( )

z X2 1,( )

z X2 2,( )

z X2 3,( )

z X2 4,( )

z X2 5,( )

z X2 6,( )

z X2 7,( )

z X2 8,( )

z X2 9,( )































:= Z2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7.876

1.183

-3.371

-8.113

-7.296

-3.741

-5.736

-8.045

-5.743

=

S
1

n1 n2+ 2−
S1 S2+( )⋅:=

S

1.329

0.489−

0.076−

0.444

0.446

0.727−

0.234

0.489−

0.697

0.218

0.395−

0.398−

0.347

0.206−

0.076−

0.218

0.370

0.062−

0.066−

0.014−

0.017

0.444

0.395−

0.062−

1.209

1.199

0.511−

0.268

0.446

0.398−

0.066−

1.199

1.194

0.510−

0.267

0.727−

0.347

0.014−

0.511−

0.510−

0.848

0.180−

0.234

0.206−

0.017

0.268

0.267

0.180−

0.433





















=

S 1−

1.59

0.494

0.115

0.353

0.217−

1.199

0.216−

0.494

2.944

1.608−

1.42−

1.773

0.429−

0.803

0.115

1.608−

3.787

2.476−

2.597

0.736

0.736−

0.353

1.42−

2.476−

283.985

286.143−

0.224−

0.132−

0.217−

1.773

2.597

286.143−

289.602

0.887

0.301−

1.199

0.429−

0.736

0.224−

0.887

2.765

0.142−

0.216−

0.803

0.736−

0.132−

0.301−

0.142−

3.046





















=

C S 1− X1' X2'−( )⋅:= C0 1.9= C1 2.489= C2 3.932=

C

1.9

2.489

3.932

7.951−

9.769

1.261

0.408−





















= C3 7.951−= C4 9.769= C5 1.261= C6 0.408−=

z A i,( ) 1
0

m 1−

j

Cj A j i,⋅( )∑
=

⋅:=

Z2

z X2 0,( )

z X2 1,( )

z X2 2,( )

z X2 3,( )

z X2 4,( )

z X2 5,( )

z X2 6,( )

z X2 7,( )

z X2 8,( )

z X2 9,( )































:= Z2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-7.876

1.183

-3.371

-8.113

-7.296

-3.741

-5.736

-8.045

-5.743

=

Значение дискриминантной функции для каждой 
группы:

 

S
1

n1 n2+ 2−
S1 S2+( )⋅:=

S

1.329

0.489−

0.076−

0.444

0.446

0.727−

0.234

0.489−

0.697

0.218

0.395−

0.398−

0.347

0.206−

0.076−

0.218

0.370

0.062−

0.066−

0.014−

0.017

0.444

0.395−

0.062−

1.209

1.199

0.511−

0.268

0.446

0.398−

0.066−

1.199

1.194

0.510−

0.267

0.727−

0.347

0.014−

0.511−

0.510−

0.848

0.180−

0.234

0.206−

0.017

0.268
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Вывод. По результатам представленного расчета об-
ласти Украины классифицированы на зоны, которые 
нуждаются в приоритетных управленческих воздей-
ствиях строительного сектора. Закарпатская область, 
Черниговская область, Черкасская область, Одесская 
область, Кировоградская область, Винницкая область, 
Херсонская область находятся в зоне кризиса по по-
казателям деловой активности строительства. Пред-
ложенная в работе модель классификации областей 
рекомендована для использования анализа состояния 
строительного комплекса территории как составного 
элемента формирования системы управления.
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ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

У статті проведено оцінку пріоритетних напрямів розвитку оптової торгівлі в Україні. Проаналізовані основні бізнес-процеси 
підприємств оптової торгівлі. Запропоновано шляхи подальшого реформування оптової торгівлі в Україні як форми регулювання 
оптової торгівлі в межах концептуальних основ її розвитку.

Ключові слова: оптова торгівля, бізнес-процеси, функції оптової торгівлі, потреби споживачів, оптові ринки сільськогоспо-
дарської продукції.

Ильченко Н.Б. ОПТИМИЗАЦИЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В статье проведена оценка приоритетных направлений развития оптовой торговли в Украине. Проанализированы основные 

бизнес-процессы предприятий оптовой торговли. Предложены пути дальнейшего реформирования оптовой торговли в Украине 
как формы регулирования оптовой торговли в рамках концептуальных основ ее развития. 

Ключевые слова: оптовая торговля, бизнес-процессы, функции оптовой торговли, оптовые рынки сельскохозяйственной 
продукции.

Ilchenko N.B. OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES ON THE WHOLESALE ENTERPRISES
In the article there is conducted the estimation of priority directions of wholesale development in Ukraine. General business processes 

of wholesale enterprises are analyzed. The ways of further reformation of wholesale are offered in Ukraine as forms of adjusting of 
wholesale within the framework of conceptual bases of her development.

Keywords: wholesale, business processes, functions of wholesale, wholesale markets of agricultural products.

Постановка проблеми. Перехід України до рин-
кової економіки вимагав роздержавлення оптової 
торгівлі, здійснення демонополізації і лібералізації 
торгово-посередницької діяльності, диверсифікації 
її форм. Внаслідок цих процесів на оптовому рин-
ку України за останнє десятиріччя з’явилася значна 
кількість малих оптових посередників. Більшість з 
них здійснюють посередницьку діяльність без над-
бання статусу юридичної особи. Мета функціонуван-
ня оптової ланки полягає в опосередкуванні зрос-
таючого у масштабі товарно-грошового обміну між 
сферами виробництва та споживання, між окремими 
галузями економіки, між регіонами України та з ін-
шими країнами, забезпечуючи необхідні темпи і про-
порції відтворювального процесу та збалансування 
сукупного споживчого попиту і товарної пропозиції.

Становлення та розвиток ринку оптової торгівлі 
в Україні потребують інтенсивного формування його 
інфраструктури, створення на новій основі інформа-
ційного, кредитно-фінансового і нормативно-право-
вого забезпечення ринкової інфраструктури. Розви-
ток матеріально-технічної бази підприємств оптової 
торгівлі, складських, транспортно-збутових центрів, 
терміналів, мережі складів загального користуван-
ня шляхом залучення інвестицій буде сприяти під-
вищенню ефективності функціонування економіки 
країни. 

Таким чином, особливості та ефективність функ-
ціонування оптової торгівлі в ринкових умовах, шля-
хи подальшого розвитку, стратегічні цілі і завдан-
ня цієї важливої підсистеми сфери товарного обігу в 
концептуальному плані ще залишаються невиріше-
ними, що обумовлює актуальність досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні і практичні аспекти проблеми, що дослі-
джується знайшли відображення в роботах відо-
мих вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: 
В.В. Апопія, Л.В. Балабанової, І.О. Бланка, Л.О. Бра-
гіна, О.В. Н.А. Виноградова, Голошубової, В. Да-
ненбурга, А.А. Мазаракі, Ф. Котлера, Р. Монкріфа, 
В.П. Онищенка, М.В. Опельбаума, В.К. Памбухчиян-

ца, Ф.Г. Панкратова, В.М. Торопков, В.О. Точиліна, 
К.П. Пашаєва, Ч. Фатреллата, М. Хаммер, Дж. Хар-
рингтон та інші.

Аналіз наукових праць і практики господарської 
діяльності в умовах перехідного періоду виявив нега-
тивні тенденції, що склалися на підприємствах опто-
вої торгівлі.

Мета дослідження – дослідити теоретичні та прак-
тичні проблеми розвитку оптової торгівлі, визначити 
місце оптової торгівлі в соціально-економічному роз-
витку країни, провести дослідження бізнес-процесів 
на підприємствах оптової торгівлі, визначити шляхи 
покращення діяльності підприємств оптової торгівлі 
як елементу сфери товарного обігу в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. У загальному розу-
мінні під бізнес-процесом розуміють структуровану 
послідовність дій щодо виконання відповідного виду 
діяльності на всіх етапах життєвого циклу діяльності 
підприємства. Бізнес-процес – це сукупність різних 
видів діяльності, в межах якої «на вході» викорис-
товується один або декілька ресурсів, а в результа-
ті цієї діяльності «на виході» створюється продукт, 
що має цінність для споживача. Бізнес-процеси, що 
формуються підприємствами, неоднорідні. Узагаль-
нюючи сучасні теоретичні та прикладні дослідження 
з проблем процесного управління, можна виокреми-
ти такі основні характеристики процесу [1]:

- технологія бізнес-процесу – зміст та послідов-
ність робіт;

- межі процесу – операції, що характеризують 
його початок та завершення; 

- власник процесу – працівник підприємства, 
який несе відповідальність за організацію та резуль-
тати процесу;

- ресурси процесу, які являють собою сукупність 
матеріальних, фінансових, інформаційних, кадрових 
ресурсів, що виділяються в розпорядження власника 
процесу для забезпечення його здійснення;

- параметри процесу – його основні характерис-
тики, що дозволяють оцінювати ефективність і ре-
зультативність процесу;
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- споживач результатів процесу – зовнішній або 

внутрішній суб’єкт, який отримує результат процесу;
- входи процесу – сукупність вхідних об’єктів у 

вигляді сировини, товарів, інформації, послуг, які 
перетворюються на виходи в ході виконання про-
цесу;

- виходи процесу – продукція, товар, послуга, ін-
формація, яка є результатом процесу й має відпові-
дати встановленим споживачем вимогам. 

Доцільність застосування системного підходу при 
управлінні бізнес-процесами обумовлена наступними 
причинами: 

– організація бізнес-процесів є складною, багато-
мірною проблемою; 

– системний аналіз поєднує досягнення різних об-
ластей наукових знань і дозволяє ефективно засто-
сувати їх до конкретних проблем і задач управління 
бізнес-процесами; 

– основну увагу системного підходу спрямова-
но на встановлення цілей і розробку раціональних 
комплексних шляхів їхнього досягнення, що дозво-
ляє досягти найкращих результатів реалізації бізнес-
процесів; 

– системний підхід компенсує відсутність достат-
ньої інформації при плануванні і прийнятті рішень з 
управління бізнес-процесами; 

– системний підхід дозволяє знизити невизначе-
ність, обумовлену факторами ризику, інфляції і про-
блемами фінансування; 

Важливою передумовою моделювання бізнес-про-
цесів підприємства є систематизація їх видів. Так, 
за даними Державного Комітету статистики Украї-
ни, на 1 січня 2013 року в Україні діяло 57,5 тис. 
підприємств, основним видом економічної діяльності 
яких була оптова торгівля. В сучасних умовах най-
більшого поширення набули партнерські оптові під-
приємства, засновані на колективній власності. На 
рисунку 1 представлено динаміку оптового товаро-
обороту за 2005–2013 рр.[2]

Товарооборот підприємств оптової торгів-
лі за 2012 року становив 1093290,8 млн грн, що 
на 18537,6 млн грн. більше, ніж у 2013 р. Тіль-
ки у м. Київ оптовий товарооборот у 2013 р. склав 
416007,1 млн грн, у тому числі продовольчих това-
рів – 62,4%, непродовольчих товарів – 37,6%. Проте 
питома вага продажу товарів вітчизняного виробни-
цтва склала 37%. У таблиці 1 наведемо структуру 
оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
України за 2005-2013 рр. [2].

Таблиця 1
Динаміка структури оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі України за 2005-2013 рр., %

Групи товарів
Роки

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

продовольчі товари 16,1 16,4 16,2 15,5 20,6 19,5 17,6 19,7 18,6

непродовольчі товари 83,9 83,6 83,8 84,5 79,4 80,5 82,4 80,3 81,4

Таблиця 2
Структура продажу товарів вітчизняного виробництва в загальному обсязі оптового товарообороту 

підприємств оптової торгівлі України за 2005–2013 рр.

Групи товарів
Роки

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Питома вага продажу то-
варів вітчизняного вироб-
ництва в загальному обсязі 
оптового товарообороту, %

71,8 67,7 65,6 65,6 66,8 66,5 63,9 58,9 54,3

у тому числі:

продовольчі товари 78,6 75,6 75,1 74,8 74,4 75,1 75,5 73,7 71,7

непродовольчі товари 70,5 66,2 63,8 63,9 64,8 64,4 61,4 55,3 50,3
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Рис. 1. Динаміка оптового товарообороту
за 2005-2013 рр., млн грн

Так, згідно з наведеними даними за 2013 р. у 
структурі оптового товарообороту підприємств опто-
вої торгівлі найбільшу частку складав продаж непро-
довольчих товарів – 81,4%, що на 1,1% більше, ніж 
у 2012 р. і менше на 1%, ніж у 2011 р. Найбільша 
частка оптового товарообороту у складі загального 
обороту підприємства, основним видом діяльності 
яких є оптова торгівля, спостерігалась на підприєм-
ствах м. Києва, Київської, Харківської, Львівської і 
Житомирської областей (97-91%), а найменша – на 
підприємствах Волинської, Закарпатської, Хмель-
ницької і Вінницької областей (64-78%).

Більше 70% обсягу оптового товарообороту краї-
ни припадало на підприємства чотирьох регіонів: 
м. Київ (39,8%), Донецької (15,1%) і Дніпропетров-
ської (11%) та Харківської (5,2%) областей. Частка 
оптової торгівлі товарами виробництва України по-
рівняно з відповідним періодом попереднього року 
зменшилась і становила 63,3% від загального обся-
гу продажу, у тому числі частка вітчизняних непро-
довольчих товарів – 61,5%, продовольчих товарів – 
74,1% [3, с. 11-12].

У таблиці 2 наведено дані щодо структури про-
дажу товарів вітчизняного виробництва в загально-
му обсязі оптового товарообороту підприємств опто-
вої торгівлі України. У структурі продажу товарів 
вітчизняного виробництва найбільший обсяг склада-
ли продовольчі товари. Так, у 2013 р. продаж про-
довольчих товарів вітчизняного виробництва скла-
дав 71,7%, що на 2% менше, ніж у 2012 р. та на 
3,4 менше, ніж у 2010 р. Продаж непродовольчих то-
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варів вітчизняного виробництва в загальному обсязі 
оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
України складали у 2013 р. 50,3%, що на 5% менше, 
ніж у 2012 р.

Комерціалізація і зміна форм власності не дала 
очікуваного ефекту, призвела лише до простого по-
дрібнення крупних оптових структур на са-мостійні і 
малоефективні суб’єкти ринку. Заслуговує уваги за-
рубіжний досвід щодо тенденцій розвитку оптових 
підприємств за формами власності та організаційно-
правовими формами господарювання. Основним ви-
дом оптових підприємств за цими ознаками є корпо-
ративні підприємства, тобто найбільш великі. На них 
у загальному обсязі оптового товарообороту припадає 
95,8%. Частка партнерських підприємств дорівнюва-
ла 2,6%, а індивідуальних – лише 1,6% [4, с. 20]. На-
ступне місце посідають індивідуальні підприємства, 
створені на власності фізичної особи або сім’ї, і най-
менша питома вага, припадає на корпоративні оптові 
підприємства, що функціонують у формі акціонерних 
товариств відкритого та закритого типів.

В Україні чіткої класифікації бізнес-процесів на 
підприємствах оптової торгівлі не існує, проте за ба-
гатьма публікаціями у загальному вигляді можна 
виділяти базові бізнес-процеси, композиція яких у 
подальшому можлива лише в термінах діяльності 
підприємства в цілому, а також підпроцеси, які мо-
жуть бути у подальшому декомпозовані (рис. 2).

Рис. 2. Загальні бізнес-процеси підприємства оптової торгівлі

Типові бізнес-процеси підприємства оптової торгівлі

Закупівельні
-дослідження потреб споживачів;
- дослідження конкурентів;
- дослідження товарної структури ринку;
- дослідження властивостей товару.

Логістичні

- виявлення та вивчення та постачальників
товарів;

- організація раціональних господарських
зв’язків з постачальниками товарів, у тому 
числі укладання договорів (контрактів) на 
поставку товарів;

- організація обліку та контролю за виконанням
договірних зобов’язань;

- організація та технологія проведення оптових
закупівель товарів у різних постачальників;

- управління запасами на підприємстві.

Обслуговування 
споживачів

- післяпродажне обслуговування;
- доставка товарів;
- кредитування постачальників;
- страхування товарів;
- розробка бонусних систем для споживачів.

Вторинні процеси підприємства оптової торгівлі

Підтримуючі

– фінансовий менеджмент; 
– управління людськими ресурсами; 
– управління інформацією; 
– поточний ремонт та обслуговування
обладнання; 
– медичний контроль персоналу, довкілля і 

Підтримуючи
й розвиток

– удосконалення поточного процесу; 
– підвищення кваліфікації персоналу; 
– розширення бази матеріально-технічного збуту; 
– розширення зовнішніх зв’язків; 
– стратегічне планування

Для оптимізації бізнес-процесів підприємств 
оптової торгівлі пропонуємо розраховувати такі по-
казники (табл. 3)

Виходячи із вищенаведеного, можна відмітити, 
що на підприємствах оптової торгівлі необхідно вра-
ховувати, що через виділені основні процеси реалі-
зується головна стратегія підприємства, а на їх базі 
формується організаційна структура і визначається 
набір підтримувальних процесів і процесів управлін-
ня. Також слід зазначити, що відносно процесів під-
тримки та управління основні процеси виконують го-
ловну роль, яка не може бути ефективно реалізована, 
якщо нею не буде визначений адекватний комплекс 
процесів підтримки і процесів управління, який на-
лаштований на вирішення конкретних завдань від-
повідно до головної мети підприємства. 

Концентрацію обігу споживчих товарів у сфері 
оптової торгівлі доцільно розпочати зі стимулювання 
розвитку крупних оптово-посередницьких структур 
як загальнодержавного, так і регіонального масшта-
бу. Основне їх завдання має полягати в обслугову-
ванні державних потреб та потреб населення регіо-
нів у споживчих товарах. Державну політику у сфері 
оптової торгівлі необхідно спрямувати на обмежен-
ня доступу на ринок оптово-посередницьких послуг 
суб’єктів підприємницької діяльності, які не мають 
достатніх фінансових і матеріальних ресурсів для об-
слуговування товароруху споживчих товарів у меж-
ах регіону чи країни в цілому, тобто відібрати фінан-

совоспроможних суб’єктів підприємницької 
діяльності. Підприємства, які мають намір 
надавати оптово-посередницькі послуги від-
повідно до спеціалізації, повинні мати на-
лежним чином обладнане складське госпо-
дарство, транспортні засоби, обігові кошти, 
кадровий потенціал та інше. Тому для ін-
ституційної структуризації оптово-посе-
редницької діяльності в національній еко-
номіці доцільно звернутися до практики 
ліцензування та сертифікації її послуг, що 
буде сприяти усуненню чисельних дрібних 
посередницьких структур, які не мають 
права власності на товар. Це дасть змогу 
зменшити спекулятивну діяльність, витіс-
нити або зменшити розвиток недобросовіс-
ної конкуренції у торговельній галузі.  

Окрім цього, у рамках реалізації Проекту 
з надання технічної допомоги Європейсько-
го Союзу «Виконання Україною зобов’язань 
щодо членства в СОТ та реалізації політи-
ки добросусідства в сільському секторі» 
розроблено типові проекти оптових ринків 
сільськогосподарської продукції. Згідно з 
даними типового проекту вартість будівни-
цтва оптового ринку з благоустроєм терито-
рії становить від 1,6 до 2,0 млн дол. США 
на 1 га залежно від території, яку займає 
ринок. Розвиток інфраструктури аграрного 
ринку є однією з передумов якісних змін у 
сільському господарстві країни. Адже саме 
сучасні багатофункціональні об’єкти, яки-
ми є оптові ринки сільськогосподарської 
продукції, стають основними логістичними 
центрами, що забезпечують необхідні умови 
зберігання та збуту виробленої продукції.

Оптові ринки сільгосппродукції стають 
все популярнішими серед покупців і вироб-
ників. Так, ринки «Столичний» у Києві, 
«Шувар» у Львові та «Господар» у Доне-
цьку за три роки їх роботи відвідало понад 
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Таблиця 3

Основні методи оцінювання бізнес процесів підприємства оптової торгівлі

Основні бізнес-процеси Основні показники для оцінювання 
бізнес-процесів Результати та методи розрахунків 

Закупівля товарів:
1) визначення потреб у товарах;
2) дослідження ринку закупок;
3) вибір постачальників;
4) контроль поставок;
5) контроль якості товарів;
6) дотримання терміну закупівлі 
товарів.

1) обсяги матеріальних витрат, тис. 
грн;
2) періодичність поставок, дн.;
3) коефіцієнт забезпеченості матеріаль-
ними ресурсами, %;
4) коефіцієнт надійності постачальників;
5) обсяги поставок, тис. грн.;
6) кількість постачальників, осіб;
7) витрати на постачання, тис. грн.;
8) кількість невиконаних 
договорів поставки, шт.

Прогнозування та визначення потреб 
у товарах та матеріальних ресурсах 
підприємства
Методи:
1) прогнозні моделі кон’юнктури рин-
ку і визначення цін на товари;
2) оптимізаційна модель портфеля за-
мовлень асортименту товарів;
3) описова статистика показників за-
купівлі товарів;
4) економетричні методи.

Зберігання та управління запаса-
ми:
1) визначення оптимальних розмі-
рів запасів;
2) управління запасами з ураху-
ванням специфіки певного підпри-
ємства;
3) контроль за станом запасів з 
урахуванням специфіки товарного 
асортименту;
4) забезпечення і підтримка рівня 
запасів товарів на підприємстві;
5) зберігання товарів;
6) оптимізація руху матеріальних 
ресурсів на складі;
7) оптимізація способів і видів збе-
рігання товарів;
8) розрахунок оптимального розміру 
запасу товарів;
9) планування складських примі-
щень і оптимізація їх використання

1) обсяги запасів, тис. грн.;
2) коефіцієнт обіговості товарних за-
пасів, %
3) витрати на складування, тис. грн.;
4) термін складського зберігання, дн.;
5) складський вантажооборот, дн.

Формування норми необхідного за-
пасу, система поповнення запасів 
на складах відповідно до визначеної 
норми на підприємстві, раціональне 
приймання і зберігання запасів на 
складі, їх підготовка до споживання 
на підприємстві.
Методи:
1) модель прийняття рішення про орен-
ду або будівництво власного складу;
2) модель вибору варіантів оптималь-
ного розміщення складів;
3) оптимізація руху товарів на складі;
4) оптимізація способів і видів збері-
гання;
5) оптимізація розміру запасу товарів 
та розміщення товарів на склад;
6) моделі управління товарних за-
пасів;
7) модель страхового запасу;
8) вибір системи контролю за станом 
запасів з урахуванням специфіки.

Організація збуту товарів та об-
слуговування споживачів
1) планування процесу продажу;
2) вибір виду упаковки та комплек-
тації;
3) організація доставки і контроль 
за транспортуванням;
4) вибір схеми розподілення матері-
ального потоку;
5) надання логістичного сервісу;
6) мінімізація витрат на збут;
7) маркетингові рішення щодо об-
слуговування споживачів

1) витрати на збут, тис.грн;
2) рівень надійності доставки, %;
3) кількість рекламацій 
(повернень), %;
4) рівень якості доставки, %;
5) загальна кількість замовлень, що на-
дійшли, шт.;
6) коефіцієнт точності прогнозування 
попиту;
7) надання знижки, %;
8) еластичність збуту, %;
9) рівномірність поставок, %;
10) частка ринку, %;
11) виручка від реалізації, тис. грн.;
12) рентабельність продажу, %;
13) час затримки поставки, дні/год.;
14) коефіцієнт нарощування збуту то-
варів;
15) кількість споживачів, осіб;
16) обсяги замовлень, тис. грн.;
17) частка витрат на збут конкретного 
замовлення, %;
18) обсяги невиконаних поставок, %;
19) кількість поставок неналежного об-
сягу, шт.

Забезпечення доставки товарів в необ-
хідний термін і в необхідній кількості
Методи:
1) оптимізація завантаження складу 
підприємства товарними запасами;
2) моделі відвантаження товарів спо-
живачам;
3) методи динамічного програмування;
4) оптимізація розмірів партії 
поставок

5,5 мільйона українців. А на відкритому цього року 
новому ринку «Азовський» у Маріуполі встигли ску-
питися майже 40 тисяч городян. Такі показники ще 
раз підтверджують ефективність подібних об’єктів 
і говорять про необхідність розвивати їх мережу по 
всій Україні. 

У місті Жашкові Черкаської області працює ри-
нок «Чародій», який є першим і поки єдиним в 
Україні місцем оптової торгівлі худобою, вирощеною 
переважно в особистих селянських та дрібнотовар-
них господарствах. Найбільшим і найсучаснішим 
оптовим ринком сільськогосподарської продукції є 
регіональний агро-маркетинговий центр «Шувар», 
розміщений у Львові, який сприяє розвитку опто-
вої торгівлі сільськогосподарською продукцією не 
тільки на Львівщині, але й далеко поза її межами. 

На цьому ринку реалізують свою продукцію сіль-
ськогосподарські товаровиробники з 18 областей 
України. Останніми роками в сезон тут продається 
1000-1200 тонн свіжої плодоовочевої та іншої сіль-
ськогосподарської продукції за добу, тут формують-
ся прозорі умови ціноутворення, за потреби постійно 
проводять заходи щодо стабілізації цін на сільсько-
господарську продукцію. Національною сільськогос-
подарською палатою України спільно з «БеарзЛогіс-
тік Центр» реалізується проект Украгроринок, який 
передбачає створення мережі з шести оптових ринків 
сільськогосподарської продукції в різних областях 
України. Крім цього, за підтримки Мінагрополіти-
ки в Одеській області реалізовується проект із ство-
рення «Південноукраїнського регіонального оптового 
продовольчого ринку».
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У 2012 р. отримав статус оптового ринку сіль-
ськогосподарської продукції «Шелен» у м. Рівне, у 
2013 р. завершено роботи із затвердження та отри-
мання проектно-дозвільної документації та почалися 
роботи із землевідведення. Відкриття заплановано на 
травень 2014 р. з поетапним введенням в експлуа-
тацію об’єкта у ІV кварталі 2013 р. Також плану-
ється введення у 2014 р. першого в Україні вироб-
ничо-оптового ринку «Янтар» в селищі Молодіжне в 
Херсонській області. Він матиме електронну біржу, 
логістичні центри і єдиний в країні річковий тер-
мінал. Крім продажу продукції, тут займатимуться 
збиранням врожаю, його зберіганням, продажем і 
експортом. Загальна торговельна площа ринку, ра-
зом з інтертерміналом, складе близько 260 га.

Аналізуючи ситуацію з виробництвом і збутом 
української сільгосппродукції, експерти стверджу-
ють, що без розвитку оптової торгівлі в Україні най-
ближчим часом є ймовірність виходу на наш ринок 
потужних міжнародних оптових компаній, які мо-
нополізують сільгоспторгівлю, що негативно позна-
читься на прибутках вітчизняних господарств. Від-
криття митних кордонів, особливо з тими країнами, 
де аграрне виробництво активно дотується, є низькі 
кредитні ставки, фермерам допомагають інструмен-
тами опосередкованої підтримки (наприклад, через 
системи консультування, поширення знань й інфор-
мації), несе неабиякі загрози для українського, осо-
бливо невеликого виробника. 

Українським фахівцям необхідно детально вивча-
ти іноземний досвід діяльності оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції і запозичати звідти все 
найкраще. Тому завданням нинішньої влади є під-
тримка у ініціативах агробізнесу, зміна стереотипів 
мислення – адже на оптових ринках сільськогоспо-
дарської продукції як структурі повинне вбачатися 
не тільки і не стільки джерело безпосереднього мит-
тєвого наповнення бюджету, але й важливий меха-
нізм скорочення та оптимізації логістичних ланцю-
гів, механізм прозорого ціноутворення, забезпечення 
продовольчої безпеки громадянина, регіону, України 
в цілому. Органи влади всіх рівнів мають усвідоми-
ти, що оптові ринки сільськогосподарської продукції 
– це ще й важливий соціальний механізм, оскільки 
він сприяє підвищенню доходів селян-товаровироб-
ників і зменшенню видатків громадян-споживачів, 
для більшості з яких видатки на харчування є най-
більшою статтею у сімейному бюджеті.

Головними напрямами державної підтримки роз-
витку оптових продовольчих ринків має бути: спри-
яння виділенню земельних ділянок під оптові про-
довольчі ринки; надання організаційно-технічного 
сприяння їх діяльності, у т. ч. організація навчання, 
проведення семінарів з питань оптової торгівлі; ор-
ганізація реклами у місцевій пресі, на радіо та теле-
баченні; стимулювання продажу продукції місцевих 
товаровиробників.

Повинна бути здійснена типологія оптових посе-
редників на підставі закордонного досвіду і практи-
ки функціонування їх в Україні. Результати цього 
дослідження дозволять визначити відповідність ви-
дів оптових підприємств, фактично діючих на рин-
ку України, теоретично декларованим (переважно 
згідно закордонного досвіду), оцінити їх реальний 
вплив на ефективність діяльності вітчизняних ви-

робничих і торговельних підприємств, визначити 
типи підприємств, найбільш пріоритетних з точки 
зору реалізації стратегії щодо зростання внутріш-
нього ринку, та застосувати адекватні засоби дер-
жавного регулювання.

Законодавством повинні бути передбачені заходи, 
які б стимулювали розвиток, у першу чергу, великих 
оптових підприємств, сприяли реалізації їх конку-
рентних переваг. Тоді й дрібнооптові підприємства 
будуть прагнути перейти в цю категорію, забезпечу-
ючи позитивну динаміку розвитку всієї сфери опто-
вої торгівлі. Дрібнооптова торгівля при цьому пови-
нна здійснюватися тільки у відношенні тих товарів 
чи ринків, де вона не буде утворювати багато ланцю-
гові канали товароруху [5]. 

Висновки. Для подальшого реформування оптової 
торгівлі в Україні необхідно:

- створювати оптові асоціації шляхом добровіль-
ного об’єднання нині діючих оптових підприємств, 
до складу яких слід включити фінансові, інформа-
ційні, наукові та інші інститути;

- удосконалювати та оновлювати інфраструктуру 
ринку, що передбачає налагодження тісної взаємо-
дії товаровиробників, роздрібної торгівлі з оптовою 
торгівлею, органічну інтеграцію виробництва і збу-
ту товарів. Результативним заходом на цьому шляху 
може стати формування логістичних систем, де мож-
на буде впроваджувати сучасні методи управління 
товарними потоками;

- удосконалювати механізм управління комер-
ційною діяльністю оптових підприємств; він пови-
нен ґрунтуватись на застосуванні сучасних наукових 
методів маркетингу та менеджменту і забезпечува-
ти розробку та прийняття ефективних рішень щодо 
стійкості поточного функціонування та вироблення 
стратегії підприємства на перспективу;

- впроваджувати на оптових підприємствах сучас-
ні інформаційні системи;

- сприяти розвитку оптового продажу через мере-
жу Інтернет;

- підвищувати рівень обслуговування та знижен-
ня цін на товари і послуги.

Таким чином, в умовах функціонування цивілі-
зованого ринку саме оптова торгівля повинна стати 
важелем для стимулювання зростання ефективності 
виробництва та повнішого задоволення потреб по-
купців.
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У статті визначено сутність основних видів мерчандайзингу, які упорядковано та об’єднано в систематику на основі виокрем-
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Капинус Л.В., Семененко К.Ю. ВИДЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 
В статье определена суть основных видов мерчандайзинга, которые объединены в единую систему на основе выделения 

классификационных признаков мерчандайзинга с целью развития теоретико-практических основ мерчандайзинговой деятель-
ности предприятий розничной торговли. 
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Постановка проблеми. Розвиток та зростання ве-
ликої кількості роздрібних мереж на українському 
ринку змушує багато підприємств приділяти підви-
щену увагу продажам товарів кінцевим споживачам 
в торговельних точках. З метою привернення уваги 
вимогливих покупців виникають нові напрямки в 
маркетингу, що використовуються рітейлорами: не-
йромаркетинг, візуальні комунікації, аромамарке-
тинг, звукове оформлення, тобто інструменти мер-
чандайзингу.

Мерчандайзинг як мистецтво представлення то-
варів в торговельній точці використовує візуаль-
ні компоненти, комунікаційні підходи, категорійне 
управління асортиментом тощо. Це дає можливість 
створити класифікацію ознак мерчандайзингу та 
систематизувати його види, таким чином підкрес-
люючи важливість мерчандайзингової діяльності та 
формуючи теоретичне підґрунтя для становлення 
мерчандайзингу як науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ню сутності різних видів мерчандайзингу приділяли 
увагу багато учених: М. Алексієнко [1], А. Веллхофф 
[2], О. Воронкова [3], Н. Гузелевич [4], К. Завражи-
на [3], Н. Ільченко [5], К. Канаян [6], Р. Канаян [6], 
І. Котляров [7], Є. Новаторов [8], Є. Прушковська 
[9], Г. Сенд [11], І. Савенко [10], Р. Толстяков [3], 
В. Щербачук [8] та інші.

На основі теоретичних досліджень наукових 
праць встановлено, що проблема класифікації видів 
мерчандайзингу вивчена недостатньо. Відсутні чіткі 
класифікаційні ознаки мерчандайзингу та не повніс-
тю вивчені деякі його види.

Постановка завдання. Метою дослідження є на-
укове вивчення сутності основних видів мерчандай-
зингу та їх об’єднання в загальну систематизовану 
класифікацію. Відповідно до мети роботи визначено 
і вирішено завдання: на основі дослідження змісту 

основних видів мерчандайзингу розроблено класифі-
каційну схему видів мерчандайзингу через виокрем-
лення класифікаційних ознак, що дає можливість 
удосконалити теорію мерчандайзингу та підвищити 
ефективність менеджменту роздрібної торговельної 
точки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мер-
чандайзинг на сьогодні є важливим інструментом 
формування атмосфери торговельної точки та впли-
ву на свідомість покупців. В літературі, яка присвя-
чена, цій тематиці, виділяють декілька видів мер-
чандайзингу з метою виокремлення їх характерних 
ознак та особливостей, а також акцентування уваги 
на тих інструментах, які забезпечують стратегічне 
втілення ознак того чи іншого виду мерчандайзингу. 
Найбільше уваги серед учених та практиків приді-
ляється візуальному та комунікаційному мерчандай-
зингу [3; 4; 6; 8]. Н.Ю. Гузелевич акцентує увагу 
на «чорному» мерчандайзингу як свідоме маніпулю-
вання чужою продукцією (як правило, продукцією 
конкурентів) в точці роздрібної торгівлі [4, с. 65-69]. 
Спеціалісти в області мерчандайзингу також виділя-
ють ексклюзивний та візитний. Велике різноманіття 
понять підштовхнуло до створення та систематизації 
видів мерчандайзингу в залежності від класифіка-
ційних ознак.

З точки зору роботи мерчандайзера виділяють 
наступні види мерчандайзингу: ексклюзивний та 
сумісний. Ексклюзивний мерчандайзинг – вид мер-
чандайзингу, що передбачає роботу мерчандайзера 
виключно з торговельною маркою одного виробника. 
Цей вид ефективний в разі великої кількості SKU 
(Stock Keeping Unit) – асортиментних позицій та обо-
ротності асортименту. Мова йде про роботу з брендо-
вими товарами.

Сумісний (комплексний) – вид мерчандайзингу, 
що передбачає роботу мерчандайзера з продукцією 
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декількох виробників та декілька ми торговельними 
марками. Такий підхід значно скорочує витрати.

Залежно від підходу представлення товару: 
традиційний та категорійний [2; 4; 5; 6]. Тради-
ційний мерчандайзинг – використання основних 
принципів представлення товару, які розроблялися 
та застосовувалися в роздрібній торгівлі на Заході. 
Слід відмітити, що всі методи і технології адапту-
ються під українські реалії, під менталітет україн-
ського споживача.

Практика показує, що традиційні підходи щодо 
представлення товарів в роздрібній мережі почали 
себе вичерпувати і відходити все далі від своєї осно-
вної мети: представлення товару таким чином, щоб 
зацікавити покупця і стимулювати його до здій-
снення покупки. У зв’язку з цим спеціалісти в об-
ласті мерчандайзингу почали шукати нові підходи 
та успішні мерчандайзингові технології. Так, нещо-
давно з’явився новий вид мерчандайзингу – катего-
рійний.

Поява категорійного мерчандайзингу пов’язана з 
впровадженням централізованого управління асор-
тиментом торговельної точки. Категорійний ме-
неджмент на практиці виявився досить ефективним. 
Управління товарною категорією передбачає вико-
ристання технологій категорійного мерчандайзингу: 
зонування торговельної площі, викладення та оформ-
лення товарів в залежності від ротації товарних по-
зицій в асортиментній матриці.

Такий підхід допомагає покупцю знайти потріб-
ний товар. Розуміння покупцем місця знаходження 
товару стає можливим завдяки логіці викладення та 
оформлення, стійкості асортименту, налагодженості 
роботи постачальників та вчасності замовлення та 
викладення товару. Таким чином, категорійний мер-
чандайзинг – це система управління представленням 
асортименту в магазині, що передбачає роботу мер-
чандайзера над однією категорією товару в одній тор-
говельній точці протягом усього робочого дня.

Залежно від часу перебування мерчандайзера в 
торговельній точці: стаціонарний та візитний (мо-
більний) [11, с. 145]. Стаціонарний мерчандайзинг –  
вид мерчандайзингу, який передбачає роботу мер-
чандайзера в одній торговельній точці, як правило, в 
форматі Гіпермаркет та Cash & Carry, протягом усьо-
го робочого дня.

Візитний (мобільний) – вид мерчандайзингу, що 
передбачає обслуговування мерчандайзером декіль-
кох торговельних точок за день при складанні опти-
мального маршруту, враховуючи віддаленість торго-
вельних точок одна від одної, обсяг роботи в кожній 
торговельній точці та їх формат.

Залежно від сприйняття споживачем товару, 
магазину та його співробітників: візуальний та 
комунікаційний [8, с. 66]. Візуальний мерчандай-
зинг – привернення уваги споживачів за рахунок зо-
внішнього оформлення та особливої атмосфери. Ві-
зуальний мерчандайзинг включає в себе: вибір місця 
торговельної точки; оформлення зовнішніх вивісок; 
оформлення вітрин магазину; внутрішня компоновка 
магазину; дизайн інтер’єрів приміщень; розташуван-
ня виставлених товарів; упакування, маркування то-
варів; оформлення цінників.

До комунікаційного мерчандайзингу відносять 
вміння представників торговельної марки, яка про-
дається, спілкуватися, налагоджувати контакти як 
з покупцями, так і з співробітниками торговельних 
точок. Важливим моментом в комунікаційному мер-
чандайзингу є прагнення до високого рівня обслуго-
вування покупців з метою спонукання їх до повтор-

ної покупки. В комунікаційному мерчандайзингу 
великих компаній часто використовується ПР.

Залежно від впровадження мерчандайзингових 
технологій протягом певного проміжку часу: по-
стійний та сезонний. Постійний мерчандайзинг –  
вид мерчандайзингу, спрямований на реалізацію за-
планованих мерчандайзингових заходів протягом 
тривалого часу, незалежно від пори року. 

Сезонний мерчандайзинг – це комплекс заходів 
з планування та просування торговельного асорти-
менту на основі взаємопов’язаних продажів товарів 
підвищеного попиту в кожну пору року. У мерчан-
дайзингу прийнято виділяти наступні чотири сезони: 
«весняний» час (квітень, травень, червень); «літній» 
час (липень, серпень, вересень); «осінній час (жов-
тень, листопад, грудень); «зимовий» час (січень, лю-
тий, березень).

Залежно від форми викладення товару: довільний 
та перехресний.

Довільний мерчандайзинг – викладення продук-
ції різними способами, що не передбачає спільного 
розміщення товарів, які доповнюють один одного. 
Такий підхід себе вичерпує, і на зміну йому в катего-
рійному менеджменті з’явився перехресний мерчан-
дайзинг.

Перехресний мерчандайзинг – викладення про-
дукції, що передбачає спільне розміщення тих то-
варів, які взаємодоповнюють один одного і, найчас-
тіше, купуються разом. Наприклад, це шампунь і 
кондиціонер для волосся.

Залежно від подібності викладення товарів в 
магазинах: індивідуальний та мережевий. Індивіду-
альний мерчандайзинг – вид мерчандайзингу, що пе-
редбачає особливе викладення товарів в кожному з 
магазинів, що обслуговується мерчандайзером.

Мережевий мерчандайзинг – один з видів мерчан-
дайзингу, що передбачає дотримання асортиментної 
політики в кожній точці продажу роздрібної мережі 
та здійснювати викладення товару відповідно до за-
твердженої планограми.

Залежності від сфери діяльності: фармацевтич-
ний, ресторанний, кондитерський тощо. Потрібно 
розуміти, що є певні правила викладення товару у ві-
тринах аптеки, кафе-кондитерської, ресторану, адже 
всі товари є різними за складом, терміном зберіган-
ня, властивостями тощо.

Залежності від способу дії на споживача: реаль-
ний та віртуальний. Реальний мерчандайзинг – вид 
мерчандайзингу, що передбачає використання мер-
чандайзингових технологій в традиційній роздрібній 
мережі.

Віртуальний (електронний) мерчандайзинг – це 
сукупність технологій презентації та продажу това-
рів в Інтернеті. Досліджено, що до комплексу елек-
тронного мерчандайзингу входять елементи вебмос-
фери, які можна поділити на декілька категорій: 

– візуальний ряд (текст, графіка, фотографії, ди-
зайн, колірна гама, відео, тривимірні зображення, 
масштабування зображень);

– звук (музика, клацання при натисканні кнопок 
на сайті та інші звукові ефекти);

– запах (зразки духів і іншої парфумерії);
– зручність у використанні (інтерактивні засоби 

взаємодії з користувачем, зручність і легкість наві-
гації, «покупка в три натискання», кнопки управ-
ління відео та звуком, швидке завантаження файлів, 
аватари тощо);

– персоналізація та індивідуалізація веб-сторінок, 
продуктів і послуг [10, с. 128].

Залежно від правомірності: «чистий» та «чор-
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ний» [4, с. 65]. «Чистий» мерчандайзинг передбачає 
застосування мерчандайзингових технологій, які не 
суперечать законам та етичним нормам ведення біз-
несу.

«Чорний» мерчандайзинг – незаконні прийоми, 
які використовуються в торговельних точках, що 
шкодять просуванню конкурентних товарів. Виді-
ляють напівзаконні методи: тимчасове розширення 
викладки своєї продукції за допомогою уявної пере-
вірки начальства; збільшення площі викладки про-
дукції за рахунок притиснення сусідньої продукції; 
заповнення чужих стійок, холодильників; підста-
новка своєї продукції в чужу викладку (дублювання 
власної викладки); змішування викладки конкурен-
тів; відвернення «фейсингів» продукції; змішуван-
ня цінників тощо. До незаконних методів відносять: 
підстановка одиниці продукції «несумісної» катего-
рії в викладку конкурента, крадіжка і заміна цін-
ників тощо. Саме тому торговельні точки повинні 
прикладати максимум зусиль, щоб мінімізувати дії 
так званих «чорних» мерчандайзерів шляхом запро-
вадження санкцій проти таких людей посилення ак-
тивності служби безпеки в роздрібній мережі. 

Залежно від дизайнерського рішення: дерев’яний 
(розміщення товару у винному бутику не на по-
лицях, а прямо на дерев’яних ящиках. Саме тако-
го ефекту домагалися власники винного магазину 
Albert Reichmuth, що відкрився нещодавно в Цюріху 
(Швейцарія). На подив відвідувачів тут все зроблено 
з дерев’яних ящиків, у яких традиційно доставля-
ється вино), підвісний (розміщення світильників в 
магазині) тощо.

Залежно від місця застосування: місцевий (ло-
кальний), регіональний, національний і міжнарод-
ний. При викладенні товару на полицях оформленні 
вітрини обов’язково потрібно враховувати культуру 
та національні традиції тих людей, які є потенційни-
ми клієнтами роздрібної точки.

Висновки з проведеного дослідження. На осно-
ві вищесказаного можна зробити висновок, що є 
багато видів мерчандайзингу, які можна об’єднати 
в єдину систему в залежності від класифікаційних 

ознак, розширюючи при цьому теоретичне підґрун-
тя мерчандайзингу. Правильне трактування понять 
допомагає чітко розрізняти маркетингові інструмен-
ти, які необхідно використовувати при різних ви-
дах мерчандайзингу, вирізняти переваги і недоліки, 
а спеціалістам в області роздрібної торгівлі більш 
ефективно управляти технологіями мерчандайзингу 
в торговельній точці.
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У статті запропоновано алгоритм оцінки фінансового стану підприємства, базою якого є сучасні економіко-математичні методи 
та пакети прикладних програм. У результаті застосування даного алгоритму фінансовий аналітик не лише отримає абсолютну оцін-
ку фінансового стану конкретного підприємства, а й порівняльну оцінку з іншими підприємствами галузі або регіону. Використання 
запропонованого модельного базису для оцінки фінансового стану підприємств дозволить значно спростити процедуру аналізу, і 
результати його застосування дадуть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо управління діяльністю підприємства.
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В статье предложен алгоритм оценки финансового состояния предприятия, основой которого являются современные 

экономико-математические методы и пакеты прикладных программ. В результате применения данного алгоритма финансовый 
аналитик не только получит абсолютную оценку финансового состояния конкретного предприятия, но и сравнительную оценку 
с другими предприятиями отрасли или региона. Использование предложенного модельного базиса для оценки финансового со-
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The article considers algorithm for assessing the financial condition of the company, which is basis of modern economic-mathematical 

methods and software packages. As a result of this algorithm is not only absolute assessment of the financial condition of a particular 
company, but also a comparative assessment with other companies in the sector or region. Using the proposed model basis for assessing 
the financial situation will greatly simplify the analysis, and the results of its application will enable management to make informed 
decisions about the management of the company.
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Постановка проблеми. В умовах невизначеності 
та крайньої мінливості соціально-економічних та по-
літичних процесів, що відбуваються сьогодні в Укра-
їні, значної уваги потребують питання оцінки та ста-
білізації фінансового стану підприємств.

Розв’язання завдань стабілізації фінансового стану 
підприємства потребує певних джерел фінансових ре-
сурсів, їх раціонального розподілу, ефективного вико-
ристання, неперервного фінансового аналізу, що дає 
оцінку фінансової стійкості суб’єкта господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика оцінки і стабілізації фінансового стану 
підприємств знайшла достатньо широке відобра-
ження в наукових дослідженнях. Наявна науко-
во-практична проблема розглядається переважно в 
контексті антикризового управлінню в цілому [1-2, 
5]. Даною проблемою займалися чимало закордон-
них та вітчизняних вчених-економістів, роботи яких 
присвячені проблемам антикризового управління та 
прогнозування кризового стану підприємства, серед 
яких необхідно відзначити таких авторів, як Е. Аль-
тман, В. Бівер, Е. Коротков, І. Ларінов, А. Грязно-
ва, У. Блінова, Н. Зайцева, В. Ковальов, М. Сажина, 
І. Симігалов, А. Градов, Г. Базаров, Е. Уткін, Я. Фо-
мін та ін. [8-12].

З переходом України до ринкових відносин 
з’явилися роботи вітчизняних авторів, що внесли іс-
тотний вклад у розвиток теорії антикризового управ-
ління підприємством. Серед них слід зазначити пра-
ці таких вчених, як Л. Лігоненко, Л. Тарасенко, 
Т. Клебанова, О. Мозенков, Ю. Лисенко, Р. Біловол, 
В. Василенко, А. Дмитренко, С. Довбня, П. Єгоров, 
Н. Іванова, Н. Соколова, Н. Літвін, Н. Олексієнко, 

О. Проскура, О. Пушкар, Л. Ситник, О. Степаненко, 
С. Рамазанов, Л. Тимашова, А. Садеков, В. Цурик 
та ін. Провідними дослідниками в галузі саме ан-
тикризового фінансового управління є О. Ареф’єва, 
О. Терещенко, І. Бланк, Л. Лігоненко, дослідженням 
цього напрямку займаються також Г. Бондарєва, 
Е. Бровкова, Е. Мартиненко, З. Холод, А. Шпангрет 
та ін. [8-12].

Однак у широкому колі науковців, що досліджу-
вали дану проблему, недостатньо уваги приділялося 
модельному і програмному забезпеченню оцінки фі-
нансового стану підприємств. Цей напрямок знайшов 
відображення у роботах таких вчених, як Т. Клеба-
нова, О. Мозенков, Ю. Лисенко, О. Пушкар, С. Рама-
занов та ін. [9].

Сучасний етап розвитку економіко-математичних 
методів та прикладних програм дозволяє постійно 
удосконалювати методику оцінки фінансового ста-
ну підприємства, доповнювати її новими методами, 
спрощувати певні процедури аналізу, використову-
ючи можливості нових інформаційних систем і тех-
нологій.

Постановка завдання. Метою даною статті є роз-
робка концептуального модельного базису для оцін-
ки фінансового стану підприємств, що дозволить 
значно спростити процедуру аналізу, і результати за-
стосування якого дадуть змогу приймати обґрунтова-
ні управлінські рішення щодо управління діяльніс-
тю підприємства.

Виклад основного матеріалу. Почнемо з того, що 
аналіз фінансової діяльності підприємства – це ді-
агноз його фінансового стану, що уможливлює ви-
значення недоліків та прорахунків, виявлення та 
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мобілізацію внутрішньогосподарських ре-
зервів, збільшення доходів та прибутків, 
зменшення витрат виробництва, підвищен-
ня рентабельності, поліпшення фінансово-
господарської діяльності підприємства в 
цілому. Результати аналізу використову-
ються в процесі фінансового планування та 
прогнозування. У процесі аналізу необхід-
но опрацювати таку систему показників, за 
допомогою якої можна було б із достатньою 
точністю оцінити поточні та стратегічні 
можливості підприємства. Аналітичну ро-
боту можна поділити на два блоки: аналіз 
фінансових результатів та рентабельності 
та аналіз фінансового стану підприємства. 

Аналіз фінансових результатів підпри-
ємства здійснюється за такими основними 
напрямками: аналіз та оцінка рівня і дина-
міки показників прибутковості, факторний 
аналіз прибутку від реалізації продукції, 
робіт, послуг; аналіз фінансових резуль-
татів від іншої реалізації, позареалізацій-
ної та фінансової інвестиційної діяльності; аналіз 
та оцінка використання чистого прибутку; аналіз 
взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продук-
ції та прибутку; аналіз взаємозв’язку прибутку, руху 
оборотного капіталу та грошових потоків; аналіз та 
оцінка впливу інфляції на фінансові результати; 
факторний аналіз показників рентабельності.

Кінцевим моментом аналітичної діяльності є роз-
робка аналітичних програм, що виступають вихід-
ним моментом, передумовою планування виробни-
цтва, оскільки вони мають можливість визначити 
оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент та 
ефективність виробництва). 

Важлива особливість аналізу як системи внутріш-
нього виробничого управління полягає в тому, що 
вона заснована на прийнятті рішень на базі багатова-
ріантних економічних розрахунків і орієнтована на 

Таблиця 1
Етапи комплексної оцінки фінансового стану підприємства

№ 
етапу Назва етапу Мета етапу Вихідні дані Засоби 

моделювання Результати етапу

1
Економіко-

статистичний 
аналіз

Здійснити початкову 
оцінку фінансового ста-
ну підприємства

Дані статистичної звіт-
ності (форма 1, форма 2)

Програма «Фінан-
сист»

Вертикальний і го-
ризонтальний аналіз 
звітності; баланс лік-
відності; розрахункові 
значення 47 коефіцієн-
тів оцінки фінансового 
стану

2 
Багатовимір-
ний статис-

тичний аналіз

Здійснити порівняльну 
оцінку фінансового ста-
ну підприємств

47 коефіцієнтів оцінки 
фінансового стану

Табличний редак-
тор Excel; метод 
таксономії

Інтегральні оцінки 
фінансового стану мно-
жини досліджуваних 
підприємств

3
Формуван-
ня простору 

ознак

Вибір показників, що 
найбільше впливають 
на фінансовий стан 
підприємства

47 коефіцієнтів оцін-
ки фінансового стану 
множини досліджуваних 
підприємств

Методи експерт-
ного оцінювання; 
програма Expert 
Choice

Зважування та ран-
жування коефіцієнтів, 
вибір найбільш ваго-
мих коефіцієнтів

Методи кореляцій-
ного аналізу; про-
грама STATISTICA

Вибір найбільш впли-
вових по кореляцій-
ним зв’язкам коефіці-
єнтів

4

Побудова еко-
нометричних 
моделей оцін-
ки фінансово-

го стану

Побудова функції за-
лежності інтегральної 
оцінки фінансового 
стану від часткових фі-
нансових коефіцієнтів

Найбільш значущі част-
кові коефіцієнти оцінки 
фінансового стану; інте-
гральні оцінки фінансо-
вого стану

Методи кореляцій-
ного аналізу; про-
грама STATISTICA

Функція залежності 
інтегральної оцінки 
від часткових коефіці-
єнтів; оцінки її адек-
ватності

5
Прогнозуван-
ня фінансово-

го стану

Дати прогнозну оцінку 
фінансового стану під-
приємства при зміні 
факторів впливу

Функція залежності інте-
гральної оцінки фінансо-
вого стану від часткових 
фінансових коефіцієнтів

Програма 
STATISTICA

Прогнозна оцінка ін-
тегрального показника 
оцінки фінансового 
стану підприємства

створення організаційних, економічних та юридич-
них умов для ефективного функціонування та розви-
тку підприємства в цілому.

У статті пропонується з метою всебічної комплек-
сної оцінки фінансового стану підприємств здійсню-
вати аналіз не одного окремого підприємства, а у по-
рівнянні з іншими – підприємствами однієї галузі, 
або конкурентами, лідерами ринку, тощо. У цьому 
разі дослідник матиме не тільки абсолютну оцінку 
фінансового стану, але і порівнювану оцінку, яка до-
зволить реально оцінити стан підприємства на ринку 
(у галузі) і задати, можливо, вектор розвитку. Уза-
гальнено етапи аналізу, засоби для їх реалізації та 
результати наведені у таблиці 1.

На першому етапі оцінки фінансового стану здій-
снюється економіко-статистичний аналіз діяльності 
підприємства, метою якого є здійснення початкової 

Рис. 1. Схема економіко-статистичного аналізу  
фінансового стану підприємства
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оцінки стану підприємства на основі даних статис-
тичної звітності з використанням програми «Фінан-
сист» (рис. 1). 

У результаті розрахунків отримуємо множину по-
казників, що характеризують ліквідність, ділову ак-
тивність, прибутковість та фінансову стійкість під-
приємства. Окрім цього, розраховуються абсолютні 
та відносні відхилення за основними статтями акти-
ву і пасиву балансу, а також зміни у структурі валю-
ти балансу за аналізований період.

На другому етапі здійснюється порівняльна оцін-
ка фінансового стану досліджуваного підприємства з 
іншими підприємствами галузі (регіону, ринку). Для 
цього використовується метод таксономії [7], який 
дозволяє упорядковувати досліджувані об’єкти, що 
характеризуються множиною ознак. Метод таксоно-
мії – один з найперших методів дослідження бага-
товимірних об’єктів, запропонований З. Хельвегом. 
Таксономічний показник рівня розвитку представ-
ляє собою синтетичну величину, «рівнодіючу» усіх 
ознак, які характеризують досліджуваний об’єкт. 

Розрахунок інтегральної оцінки фінансового ста-
ну досліджуваних підприємств здійснюємо за на-
ступними групами показників:

- показники ліквідності (12 показників);
- показники ділової активності (14 показників);
- показники фінансової стійкості (12 показників);
- показники прибутковості (9 показників).
Інтегральна оцінка фінансового стану n-го під-

приємства за декілька періодів розраховується за на-
ступною схемою (рис. 2):

Сутність методу таксономії зводиться до наступ-
них кроків [7]:

Крок 1. Стандартизація показників. 
Крок 2. Диференціація показників і побудова точ-

ки «еталону». 
Крок 3. Розрахунок матриці відстаней. 
Крок 4. Розрахунок інтегрального показника фі-

нансового стану. 
На третьому етапі комплексного дослідження 

здійснюється звуження простору ознак для оцінки 
фінансового стану, тобто вибір із множини відносних 
коефіцієнтів тих, що найбільше впливають на фінан-
совий стан підприємства. Для реалізації поставлено-
го завдання пропонується використати метод аналізу 

Інтегральна 
оцінка 
ліквідності  
го підприємства 
у му періоді 

Інтегральна 
оцінка ділової 
активності го
підприємства у 

му періоді 

Інтегральна 
оцінка 
прибутковості  

го
підприємства у 

му періоді 

Комплексний інтегральний показник фінансового стану 
підприємства у му періоді: 

Упорядкування підприємств за інтегральним показником 
фінансового стану у му періоді: 

Комплексний інтегральний показник фінансового стану 
підприємства за весь досліджуваний період: 

Упорядкування підприємств за інтегральним показником 
фінансового стану за весь досліджуваний період: 

Інтегральна 
оцінка 
фінансової 
стійкості го
підприємства у 

му періоді 

Рис. 2. Схема виконання порівняльної оцінки
фінансового стану підприємств 

ієрархій на результатах експертного оцінювання та 
кореляційно-регресійний аналіз. Порівняння резуль-
татів вказаних двох методів дозволить визначити 
найбільш вагомі показники.

Використання методу аналізу ієрархій на резуль-
татах експертного оцінювання передбачає виконання 
наступних кроків [3]:

Крок 1. Розробка анкет та їх заповнення експер-
тами.

Крок 2. Обробка експертних оцінок у програмі 
Expert Choice.

Крок 3.Оцінка узгодженості думок експертів.
Крок 4. Ранжування коефіцієнтів відповідно до їх 

вагових коефіцієнтів.
Крок 5. Вибір найбільш вагомих коефіцієнтів.
Використання кореляційно-регресійного аналі-

зу передбачає виконання розрахунок коефіцієнтів 
парних кореляцій між 47 вихідними коефіцієнтами 
та інтегральною оцінкою фінансового стану підпри-
ємства [3-4; 6]. Показники, що не корелюють з ін-
тегральною оцінкою, виключаються із розгляду, і 
таким чином множина показників для аналізу зву-
жується. Розрахунки коефіцієнтів кореляції можна 
здійснювати вручну або з використанням табличного 
редактора Excel, але зручнішим для цього є відповід-
ний модуль спеціальної програми STATISTICA.

У результаті третього етапу, таким чином, здій-
снюється ранжування показників оцінки фінансо-
вого стану, їх зважування, оцінюється узгодженість 
думок експертів, обираються найбільш вагомі показ-
ники та обираються ті, показники, що мають най-
більший вплив на фінансовий стан підприємства. 

Четвертий етап передбачає побудову економетрич-
них залежностей між обраними вихідними коефіці-
єнтами та інтегральною оцінкою фінансового стану 
підприємства. Реалізація етапу також здійснюється 
в програмі STATISTICA. Для цього необхідно вико-
нати наступні кроки [3-4]: проаналізувати наявність 
мультиколінеарності між множиною коефіцієнтів 
оцінки фінансового стану; виключити взаємозалеж-
ні показники; побудувати економетричну модель за-
лежності інтегральної оцінки фінансового стану від 
часткових фінансових коефіцієнтів; оцінити адекват-
ність та статистичну значущість побудованої моделі.

Оскільки досліджувані показники з множини { }n
ijx

у своїй більшості дуже тісно пов’язані між 
собою, то виникає необхідність перевірки 
побудованої економетричної моделі на на-
явність мультиколінеарності, що можливо 
зробити, застосувавши ряд методів: ана-
ліз кореляційної матриці між незалежни-
ми змінними моделі; метод максимальної 
спряженості; міра Неймана-Голдштейна та 
інші [6]. Наявність мультиколінеарності 
в моделі є негативним явищем, що може 
призвести до зниження точності оцінюван-
ня моделі, неможливості введення нових 
змінних, надмірної чутливості оцінок ко-
ефіцієнтів моделі до вибіркових даних та 
ін. Тому потрібно уникати мультиколінеар-
ності в моделі. Це можна зробити, видалив-
ши з моделі незалежні фактори, які мають 
сильний вплив на інші незалежні змінні, 
застосувавши метод головних компонент 
або використавши метод гребеневої регресії 
з отриманням ридж-оцінок [3]. 

Після виключення мультиколінеарних 
факторів здійснюється оцінка адекватнос-
ті та статистичної значущості моделі. Для 
оцінки підібраної економетричної моделі та 
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ступеню її адекватності реальному економічному про-
цесу використовують [3-4; 6],: коефіцієнт множинної 
кореляції R, що показує сукупний вплив незалежних 
факторів на залежний [ ]1;0∈R , чим ближче значен-
ня до 1, тим суттєвіший вплив факторів; коефіцієнт 
детермінації R2 вказує на відповідність рівняння ре-
гресії реальному економічному процесу, [ ]1;02 ∈R  і 
чим ближче до 1, тим краще підібрана модель для 
опису конкретного економічного явища; статистичну 
значущість моделі в цілому оцінюють за допомогою 
критерію Фішера ( )1, −− mnmF  зі степенями свобо-
ди m (кількість незалежних факторів) та )1( −− mn ,  
де n – кількість спостережень, шляхом порівняння 
розрахункового й табличного його значення; статис-
тичну значущість статистичних оцінок коефіцієнтів 
при незалежних змінних моделі оцінюють за допомо-
гою критерію Ст’юдента 

iat , розрахункові значення 
якого повинні перевищувати табличні.

Аналіз адекватності моделі дає підстави прийма-
ти рішення про відповідність її реальному економіч-
ному процесу, що досліджується, та робити висно-
вок про можливість використання рівняння регресії 
для прогнозування показників, що і здійснюється 
на п’ятому етапі моделювання. Метою даного етапу 
є прогнозна оцінка фінансового стану підприємства 
при зміні факторів впливу на основі побудованої 
функції залежності інтегральної оцінки фінансо-
вого стану від часткових фінансових коефіцієнтів. 
Реалізація етапу також здійснюється в програмі 
STATISTICA.

Реалізація запропонованої методики дослідження 
фінансового стану здійснена на прикладі дев’яти ма-
шинобудівних підприємств України за два періоди. 
За даними фінансової звітності даних підприємств 
були розраховані часткові та інтегральні показники 
оцінки фінансового стану. Результати розрахунків 
інтегрального показника фінансового тану наведені 
у таблиці 2. 

Таблиця 2
Результати застосування методу таксономії
для оцінки фінансового стану підприємств

Підприємство
1-й рік 2-й рік

І= Рейтинг 
по ФС І= Рейтинг 

по ФС

ПрАТ «Калузький 
завод будівельних 
машин»

0,441 1 0,509 1

ВАТ «Куп’янський 
машинобудівний за-
вод»

0,094 7 0,174 7

ПрАТ «Харківський 
електротехнічний за-
вод Трансзв’язок»

0,194 5 0,205 5

ВАТ «Дергачівський 
завод турбокомпре-
сорів»

0,144 6 0,134 8

АТЗТ «Харківський 
машинобудівний 
завод «Червоний 
Жовтень»

0,365 2 0,401 2

ВАТ «Червоноармій-
ський машинобудів-
ний завод»

0,093 8 0,089 9

ВАТ « Золотонош-
ський машинобу-
дівний завод ім. 
ЛЕПСЕ»

0,222 4 0,205 6

ВАТ « Тарбоатом» 0,235 3 0,281 3

ВАТ «Харківський 
електротехнічний за-
вод «Електромаш»

0,194 5 0,245 4

Розраховані інтегральні оцінки фінансового стану 
підприємств дозволяють порівняти досліджувані під-
приємства між собою.

Результати експертного оцінювання показників 
за групами дають змогу обрати найбільш вагомих 
для оцінки фінансового стану показників на основі 
розрахованих вагових коефіцієнтів. Приклад такого 
оцінювання першого рівня ієрархії – груп показни-
ків – наведений на рисунку 3.

Рис. 3. Результати зважування груп показників 
оцінки фінансового стану підприємств 

в Expert Choice

Зважування другого рівня ієрархії – фінансових 
показників – дозволило виділити найбільш вагомі з 
них, що наведені у таблиці 3.

Таблиця 3
Основні показники-індикатори 
фінансового стану підприємств

Група показників Позначення Назва показника

Показники 
ліквідності

х2 Коефіцієнт швидкої 
ліквідності

х4 Коефіцієнт покриття

х6
Коефіцієнт забезпече-
ності власними оборот-
ними засобами

х11
Частка власних обо-
ротних коштів у по-
критті запасів

х12
Співвідношення дебі-
торської та кредитор-
ської заборгованості

Показники 
ділової активності х17 Оборотність активів

Показники 
прибутковості

х39 Рентабельність про-
дажу, %

х40
Рентабельність ви-
робництва (основної 
діяльності), %

х41 Рентабельність сумар-
ного капіталу, %

х43 Рентабельність оборот-
ного капіталу, %

х46 Показник валового до-
ходу, %

х47 Показник чистого при-
бутку, %

Паралельно оцінюємо тісноту зв’язку між інте-
гральною оцінкою фінансового стану та множиною 
часткових фінансових коефіцієнтів за допомогою ко-
ефіцієнтів кореляції (табл. 4).

На наступному етапі виключаємо взаємозалежні 
показники на основі аналізу матриці парних кореля-
цій (табл. 5).

Із розгляду виключаємо показники, що мають ви-
соку кореляцію (більше 0,6), і будуємо залежність 
від решти:

I = 0.249+0.0347*x4+0.0635*x11+0.072*x17
Побудувавши економетричну модель залежнос-

ті інтегральної оцінки фінансового стану від част-
кових фінансових коефіцієнтів, оцінюємо адек-
ватність та статистичну значущість побудованої 
моделі.
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кладних програм. У результаті застосування даного 
алгоритму фінансовий аналітик не лише отримає 
абсолютну оцінку фінансового стану конкретного 
підприємства, а й порівняльну оцінку з іншими під-
приємствами галузі або регіону. Даний підхід до-
зволяє поєднувати у собі і точні статистичні методи, 
такі як методи дослідження кореляційного зв’язку, 
що опираються на точні статистичні дані, і методи 
експертного оцінювання, що дозволяють враховува-
ти думки досвідчених експертів – фахівців в певній 
галузі дослідження. Використання запропоновано-
го модельного базису для оцінки фінансового стану 
підприємств дозволить значно спростити процедуру 
аналізу, і результати його застосування дадуть змогу 
приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо 
управління діяльністю підприємства.
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Таблиця 4
Результати кореляційного аналізу впливу часткових фінансових показників

на інтегральну оцінку фінансового стану 

Фактор 
впливу

Коефіцієнт 
кореляції з I

Фактор 
впливу

Коефіцієнт 
кореляції з I

Фактор 
впливу

Коефіцієнт 
кореляції з I

Фактор 
впливу

Коефіцієнт 
кореляції з I

x1 0,65 x13 -0,02 x25 0,61 x37 -0,43

x2 0,83 x14 0,55 x26 0,44 x38 -0,12

x3 0,62 x15 -0,53 x27 -0,57 x39 0,68

x4 0,73 x16 -0,66 x28 0,10 x40 0,68

x5 0,10 x17 0,73 x29 0,57 x41 0,90

x6 0,73 x18 0,33 x30 -0,44 x42 0,02

x7 0,18 x19 0,51 x31 -0,43 x43 0,88

x8 0,55 x20 -0,01 x32 -0,04 x44 0,06

x9 0,05 x21 -0,17 x33 0,57 x45 -0,47

x10 0,30 x22 -0,25 x34 -0,04 x46 0,75

x11 0,68 x23 -0,04 x35 -0,01 x47 0,76

x12 0,84 x24 0,08 x36 0,29

Таблиця 5
Матриця парних кореляцій 
між факторними ознаками

Correlations (Исходные данные для корреляц-анализа)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=9 (Casewise deletion of missing data)

Variable x2 x4 x6 x11 x12 x17 x39 x40 x41 x43 x46 x47
x2
x4
x6
x11
x12
x17
x39
x40
x41
x43
x46
x47

1,00 0,69 0,69 0,44 0,91 0,62 0,73 0,75 0,73 0,76 0,56 0,72
0,69 1,00 1,00 0,47 0,91 0,45 0,26 0,28 0,69 0,43 0,30 0,29
0,69 1,00 1,00 0,47 0,91 0,45 0,26 0,28 0,69 0,43 0,30 0,29
0,44 0,47 0,47 1,00 0,41 0,15 0,71 0,71 0,82 0,64 0,85 0,71
0,91 0,91 0,91 0,41 1,00 0,61 0,50 0,51 0,74 0,62 0,43 0,52
0,62 0,45 0,45 0,15 0,61 1,00 0,35 0,32 0,56 0,76 0,30 0,44
0,73 0,26 0,26 0,71 0,50 0,35 1,00 0,99 0,74 0,83 0,90 0,98
0,75 0,28 0,28 0,71 0,51 0,32 0,99 1,00 0,71 0,80 0,89 0,96
0,73 0,69 0,69 0,82 0,74 0,56 0,74 0,71 1,00 0,88 0,78 0,78
0,76 0,43 0,43 0,64 0,62 0,76 0,83 0,80 0,88 1,00 0,79 0,88
0,56 0,30 0,30 0,85 0,43 0,30 0,90 0,89 0,78 0,79 1,00 0,94
0,72 0,29 0,29 0,71 0,52 0,44 0,98 0,96 0,78 0,88 0,94 1,00

Критерії адекватності побудованої залежності на-
ведені у таблиці 6.

Таблиця 6
Критерії адекватності залежності 

інтегральної оцінки фінансового стану
від часткових фінансових коефіцієнтів

Назва критерію Отримане 
значення

Нормативне 
значення

Коефіцієнт множинної ко-
реляції 0,96 Близький до 1

Коефіцієнт детермінації 0,92 Більше 0,75

Скоригований коефіцієнт 
детермінації 0,87 Більше 0,75

Критерій Фішера 19,97 Більше 
табличного 7,85

Рівень значущості критерія 
Фішера 0,00326 Менше 0,05

За наведеними критеріями робимо висновок про 
адекватність та статистичну значущість побудованої 
моделі. У цьому випадку її можна використовувати 
для прогнозування та моделювання результатів при-
йняття управлінських рішень, що відповідає етапу 5 
запропонованого модельного комплексу.

Висновки та пропозиції. Таким чином, у стат-
ті запропоновано 5-ти ступеневий алгоритм оцінки 
фінансового стану підприємства, базою якого є су-
часні економіко-математичні методи та пакети при-
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Постановка проблеми. Конкурентні відносини є 
невід’ємною частиною функціонування вітчизняної 
економіки. Посилення конкуренції між підприєм-
ствами і виробленою ними продукцією займає важ-
ливе місце серед інших економічних проблем. Необ-
хідність адаптації підприємства до зовнішніх умов, 
посилення конкурентної боротьби, з одного боку, 
висока швидкість старіння ринкової інформації, з 
другого, визначають необхідність формування нових 
наукових підходів до виміру та оцінки конкуренто-
спроможності підприємства, до повного використан-
ня потенціалів підприємств, зокрема конкурентного. 
Дослідження конкурентоспроможності підприємства 
передбачає з’ясування певного кола вимірювачів, що 
пропонуються в сучасній економічній теорії та прак-
тиці. Аналіз літературних джерел з даного питання 
показав, що сьогодні існує безліч різноманітних по-
зицій й точок зору відносно положень щодо вимірю-
вання конкурентоспроможності підприємства. Для 
реалізації поточної та перспективної ефективної ді-
яльності підприємства, перш за все, необхідно визна-
чити та адекватно оцінити його конкурентні позиції. 
Тому розробка методики оцінювання конкурентних 
позицій підприємства на основі дослідження основних 

сфер його діяльності з використанням економіко- 
математичних методів дослідження має особливу ак-
туальність. У цьому контексті важливого значення 
набувають методичні засади чисельного оцінювання 
ринкових позицій підприємства, які акумулюють в 
собі експертні вагові оцінки та нормативні оцінки 
факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування конкурентного середовища та забезпечен-
ня конкурентоспроможності підприємств досліджено 
в роботах таких економістів, як І. Ансофф, А. Мар-
шалл [3], М. Портер [1], Д. Ріккардо, Дж. Робінсон 
[2], А. Сміт, Ф. Хайєк, Г. Азоєв [4], А. Воронкова [9], 
Ю. Гарачук[5], А. Жамойда [6], В. Обремчук, І. Отен-
ко [10], С. Савчук, Р. Фатхутдiнов [7] та ін.

М. Портер пропонував оцінювати конкурентів за 
такими параметрами [1, с. 324]: фінансові цілі; від-
ношення до ризику; цінності організації; системи 
контролю та стимулювання; організаційна структу-
ра; система бухгалтерського обліку; типи вищих ке-
рівників та стиль їхнього управління; уявлення про 
шляхи розвитку фірми; склад ради директорів; об-
меження з боку держави та зобов’язання фірми, що 
зменшують свободу вибору рішень і поведінки.
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Дж. Робінсон у роботі «Економічна теорія недо-
сконалої конкуренції» досліджувала механізми рин-
кової конкуренції, монополізації ринку, нових «пра-
вил гри» в системі приватного підприємництва та 
фактично визнала наявність монополій і немонопо-
лістичних фірм [2, с. 198].

А. Маршалл,розглядаючи закономірності форму-
вання попиту, пропозицій і ціни, висунув ряд нових 
підходів, що міцно увійшли до арсеналу політеко-
номії і відокремили в ній теорії попиту, пропозиції, 
рівноваги і прибутку. А. Маршалл більш послідовно 
та повно обґрунтував механізм автоматичного вста-
новлення рівноваги на ринку за допомогою доско-
налої (чистої) конкуренції та дії законів граничної 
корисності, граничної продуктивності, ввів поняття 
еластичності попиту, виділив три періоди рівноваги 
попиту і пропозиції [3, с. 218].

Г. Азоєв приділив увагу питанням формування 
конкурентних переваг конкурентної стратегії під-
приємств у конкретних економічних умовах.. Під 
конкуренцією він розуміє суперництво в будь-якій 
сфері діяльності між окремими юридичними чи фі-
зичними особами в досягненні однієї мети [4, с. 117].

Ю. Гарачук [5, с. 62] розглядає конкурентоспро-
можності організації як комплексну порівняльну 
характеристику, яка відображає рівень переваги 
сукупності оцінних показників діяльності, що обу-
мовлюють успіх підприємства на певному сегменті 
ринку за певний проміжок часу відносно сукупності 
показників конкурентів. Дане трактування наголо-
шує на тому, що конкурентоспроможність організа-
ції є відносним показником і визначається тільки 
відносно підприємств, які належать до однієї галузі 
(займаються одним і тим самим видом діяльності) і 
виробляють (реалізують) аналогічні товари (товари-
субститути).

А. Жамойда [6, с. 114] визначив, що головним 
концептуальним положенням є те, що конкуренто-
спроможність підприємства визначається через кон-
курентоспроможність продукції, бо саме продукція 
реалізується на ринку і забезпечує підприємству 
прибуток, якщо витрати виробництва нижче ціни.

Якщо на ринку конкурують кілька підприємств, 
що випускають однорідну або конструктивно-подібну 
продукцію і після закінчення певного періоду часу 
ділять обсяг продажів (ринок цієї продукції) в пев-
ній пропорції, то всі вони конкурентоспроможні, але 
тільки рівень конкурентоспроможності різний, який 
визначається наявністю і ступенем використання 
конкурентних переваг.

А. Фатхутдінов [7, с. 134]. пропонує визначати 
конкурентоспроможність: 1) як середньозважену ве-
личину показників конкурентоспроможності товарів 

на конкретних ринках; 2) окремо аналізувати ефек-
тивність діяльності організації, виходячи з конку-
рентоспроможності й ефективності кожного товару 
на конкретному ринку; 3) окремо розраховувати по-
казник стійкості функціонування організації; 4) про-
гнозувати перераховані показники мінімум на п’ять 
років. Такі методики оцінки конкурентоспроможнос-
ті підприємств є досить актуальними, однак недолі-
ком є складність 

Однак слід зазначити, що виконані досліджен-
ня та розробки не завжди можуть бути ефективним 
інструментом при прийнятті управлінських рішень 
щодо підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няних промислових підприємств на зовнішніх і вну-
трішніх ринках. 

Постановка завдання. Необхідність розробки про-
блемних питань оцінювання конкурентних позицій 
підприємства на основі методів економічного і мате-
матичного моделювання з урахуванням особливостей 
ринкового середовища, в якому працюють підприєм-
ства певної галузі, визначають мету і завдання цієї 
статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьо-
годні далеко не всі вітчизняні підприємства готові до 
ведення конкурентної боротьби. Навіть маючи кон-
курентоспроможну продукцію, деякі підприємства 
не можуть реалізувати цю перевагу через відсутність 
практики використання всього комплексу засобів 
конкурентної боротьби: цінової політики, ефектив-
них методів стимулювання, створення позитивного 
іміджу тощо. За таких умов підприємствам необхід-
но правильно оцінити ринкове середовище та влас-
ні можливості щодо забезпечення необхідного рівня 
конкурентоспроможності. Визначення власної кон-
курентної позиції являє собою вихідну дію конку-
рентного аналізу. Для визначення конкурентної по-
зиції використовуються кількісні характеристики і, 
зокрема , статистичні показники.

Сучасна економічна наука виділяє кілька ступе-
нів конкурентної позиції: домінуюча, сильна, спри-
ятлива, надійна, слабка, нежиттєздатна. Звичайно, 
поділ це носить певною мірою умовний характер і 
межі між позиціями в достатній мірі розпливчасті. 
Домінуючою вважається конкурентна позиція, що 
забезпечує можливість впливу на ринок в цілому, де 
підприємство займає більшу частину ринку. Сильна 
позиція полягає в можливості диктувати свої умо-
ви ринку і впливати на конкурентне середовище. 
Сприятлива конкурентна позиція створює передумо-
ви отримання вигідних умов реалізації власної про-
дукції, є можливості розширення ринку. Надійною 
можна вважати позицію, забезпечену товарними і 
фінансовими ресурсами і стійку до коливань ринку. 

Таблиця 1
Основні виробники продукції вантажного вагонобудування в Україні

Підприємство Сильні сторони Слабкі сторони Напрямок розвитку

ПАТ «КВБЗ»

Повний виробничий цикл, наяв-
ність виробництва вантажних та 
пасажирських вагонів одночасно, 
потужна база для створення но-
вих моделей вагонів

Відсутність власного вагон-
ного литва

Розвиток напрямку паса-
жирського вагонобудування, 
створення нового покоління 
вантажних вагонів

ВАТ «Азовзагальмаш»

Лідер галузі вантажного ваго-
нобудування України, повний 
виробничий цикл виробництва, 
власна сировинна та випробу-
вальна база

Вагонобудування не є єди-
ним напрямком розвитку 
підприємства, пріоритет для 
розвитку інших напрямків

Нарощування потужностей 
виробництва вагонного лит-
ва, створення типових ліній 
виробництва вагонів

ВАТ «Стаханівський 
вагонобудівний завод» Повний виробничий цикл Відсутність власного вагон-

ного литва
Нарощення промислових по-
тужностей

ВАТ «Дніпровагонмаш» Повний виробничий цикл Відсутність власного вагон-
ного литва

Нарощення промислових по-
тужностей
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Таблиця 2
Матриця SWOT-аналізу конкурентоспроможності ПАТ «КВБЗ» 

Фактори 
зовнішнього середовища 

Внутрішні фактори

Можливості Загрози

1. Великий попит на вантажні вагони на рин-
ку СНД.
2. Наявність стандарту «1540» на території 
СНД (специфічна ширина колії).
3. Вихід на нові ринки або сегменти існуючого 
ринку з новими типами вагонів та модифіка-
ціями. 1. Протекціоністські заходи країн-ім-
портерів.
2. Виробництво конкурентами вантажних ваго-
нів- аналогів.
3. Недостатня платоспроможність попиту 
держзакупівель України.
4. Поступове зменшення попиту на вагони зі 
сторони Росії (основного імпортера).

1. Протекціоністські заходи країн-ім-
портерів.
2. Виробництво конкурентами вантаж-
них вагонів- аналогів.
3. Недостатня платоспроможність по-
питу держзакупівель України.
4. Поступове зменшення попиту на 
вагони зі сторони Росії (основного 
імпортера)

Сильні сторони Поле «Сильні сторони і можливості (СІМ)» Поле «Сильні сторони і загрози (СІЗ)»

1. Висока надійність, іннова-
ційні рішення, вантажопід-
йомність вагонів за гнучкими 
цінами
2. Висока кваліфікація робіт-
ників
3. Сертифікат відповідності 
системи управління якіс-
тю вимогам стандарту ISO 
9001:2011.
4. Перспективні конструктор-
ські розробки
5. Репутація підприємства

В умовах максимальної ємності ринку збіль-
шити обсяг виробництва високоякісних ваго-
нів за гнучкими цінами:
• активна роль маркетингу;
• кваліфіковане керівництво;
• позиціонування перспективних моделей 
вагонів.
З метою подолання вхідних бар’єрів – від-
повідність вагонів – стандартам відповідних 
країн

Появі на ринку вагонів-аналогів про-
тиставити:
• переваги у споживчих та вартісних 
характеристиках;
• розробка нових моделей з індивіду-
альними характеристиками;
• активізація рекламної діяльності;
• репутація підприємства і наявність 
сертифікату ISO 9001:2011;
• відсутність коштів у споживачів – 
продаж до лізингових компаній

Слабкі сторони Поле «Слабкі сторони і можливості (СЛМ)» Поле «Слабкі сторони і загрози (СЛЗ)»

1. Недостатня потужність ви-
робництва
2. Технологічна обмеженість 
виробництва
3. Старіння колективу
4. Залежність від постачаль-
ників сировини та комплек-
туючих

Реалізація вагонів на максимумі потужностей 
дозволить:
• розвивати інфраструктуру збуту і дилерську 
мережу;
• ліквідувати дефіцит оборотних коштів і під-
вищити прибутковість;
• сприяти оновленню устаткування та удоско-
наленню технології виробництва, збільшити 
потужності;
• підвищити заробітну плату та залучити мо-
лодь

Найбільшу небезпеку становлять:
• поступове зменшення попиту на ван-
тажні вагони в Росії;
• виробництво конкурентами вантаж-
них вагонів та їх активна робота на 
ринку (рекламування, гнучка цінова 
політика);
• створення на підприємствах – кон-
курентах виробництва власного литва

Слабка позиція в конкуренції – звичайно невелика 
частка ринку, що має, до того ж, тенденцію до ско-
рочення через відсутність конкурентоспроможного 
товару і надійного способу дистрибуції. І нарешті, 
нежиттєздатну позицію представляє підприємство, 
яке недостатньо забезпечене ресурсами і не має мож-
ливості розширювати торгово-збутову діяльність.

Пропонується визначати конкурентну позицію як 
економічну категорію наступним чином: конкурент-
на позиція комплексна характеристика стану підпри-
ємства у конкурентному середовищі, яка формується 
внаслідок діалектичної форми існування конкурент-
них відносин; це сукупність керованих, динамічних 
чинників, які постійно і безпосередньо впливають 
на життєдіяльність підприємства та, в свою чергу, 
визначають стійкість його позиції на ринку. Оцінка 
конкурентної позиції потребує проведення постійно-
го моніторингу конкурентних переваг, їх характеру, 
ефективності та стійкості і здійснення порівняльного 
аналізу з підприємствами-конкурентами.

Враховуючи місію, цілі, стан макро-, мікро– та 
внутрішнього середовища підприємства, вважаємо 
доцільним на початковому етапі оцінки конкурент-
ної позиції підприємства проведення SWOT-аналізу, 
що дозволить виявити сильні і слабкі сторони, за-
грози і можливості для підприємства. Розглянемо 
оцінювання конкурентної позиції за допомогою ме-
тодів економіко-математичного моделювання на при-
кладі конкретного підприємства машинобудівної га-
лузі – ПАТ «Кременчуцький вагонобудівний завод»  
(ПАТ «КВБЗ»). Для оцінювання конкурентних пере-
ваг підприємства обирається невелика кількість кон-

курентів, які найістотніше впливають на ринкове по-
зиціонування (табл. 1).

На наступних етапах виконання такого аналізу 
порівнюють чинники внутрішнього середовища, які 
впливають на успіх ринкової діяльності підприєм-
ства. До типового переліку чинників зараховують  
[8, с. 216]: імідж підприємства, можливості менедж-
менту, фінансове положення, нерухомість, місце 
знаходження, організування збуту, якість продук-
тів праці, продуктової лінії, ціноутворення, систе-
ма дистрибуції, швидкість і надійність поставок, 
сервіс, ефективність діяльності тощо. Цей перелік 
рекомендується змінювати і доповнювати з ураху-
ванням специфіки діяльності та ринків збуту під-
приємства. За кожним виокремленим чинником ви-
значається відносна важливість і здійснюється їхнє 
ранжування (табл. 2).

ПАТ «КВБЗ» досягло найбільшого в Україні рівня 
конкурентоспроможності завдяки використанню стра-
тегії фокусування на базі диференціації продукції.

Таким чином, дані таблиці 1 свідчать, що конку-
рентоспроможність ПАТ «КВБЗ» спрямована на утри-
мання досягнутих результатів на ринку збуту ван-
тажних вагонів за рахунок постійних удосконалень 
власних моделей та пошуку специфічних ніш ринку і 
створення під них необхідних моделей вагонів.

Результати оцінювання демонструють стан дослі-
джуваного підприємства порівняно з конкурентом за-
галом та за кожним фактором успіху. За результата-
ми аналізування отриманої інформації є можливість 
формування таблиці SWOT-аналізу підприємства 
в розрізі конкурентів. Застосування SWOT-аналізу 
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дає змогу оцінити власний продуктовий профіль як 
на поточний рік, так і на стратегічну перспективу. 
Для оцінювання конкурентоспроможності за кож-
ною асортиментною групою визначаються її осно-
вні характеристики і вигоди. Аналогічна процедура 
проводиться для товарів конкурентів. Для принци-
пово нового товару досліджується відповідність до 
інноваційних технологій. Виокремленні властивості 
та характеристики власного товару порівнюються з 
конкурентним. За кожною асортиментною групою 
складається відповідна таблиця чи матриця SWOT. 
За результатами виконаного дослідження можливос-
тей методик SWOT-аналізу виявлено його значення 
та функції в системі конкурентного управління під-
приємства, зокрема створення актуальної бази даних 
про зміни в бізнес-середовищі, завчасне попереджен-
ня менеджменту про можливі події та ситуації; фор-
мування джерела розроблення прогнозів; оцінюван-
ня перспектив розвитку бізнесу; надання загальної 
«картини» економічної ситуації; вибір оптимальних 
управлінських рішень; оптимізація розподілу ресур-
сів тощо [9, с. 175].

Результати SWOT-аналізує підставою для форму-
вання комплексу дій, які слід враховувати при роз-
робці концептуальних положень формування моделі 
оцінки розвитку конкурентної позиції машинобудів-
ного підприємства, а саме[10, с. 98]:

1. Врахування викликів середовища функціону-
вання. Передбачає врахування в моделі розвитку 
конкурентної позиції підприємства динамічної змі-
ни економічних, науково-технічних, політико-право-
вих, соціальних, міжнародних умов діяльності, що 
провокують необхідність здійснення організаційних 
змін для утримання існуючих конкурентних позицій 
чи завоювання нових.

2. Цілеспрямоване формування ринкових позицій 
підприємства у конкретних просторово-часових умо-
вах. Йдеться про необхідність розроблення стратегії і 
тактики створення та розвитку конкурентних переваг 
на відповідному ринку впродовж певного періоду.

3. Діагностика перспектив розвитку конкурентів 
підприємства. Передбачає оцінювання конкурентів за 
переліком параметрів та визначення потенціалу їхнього 
розвитку з метою аналізування потенційних загроз та 
шансів функціонування у конкурентному середовищі.

4. Прогнозування кон’юнктури ринку. Пов’язано 
із оцінюванням основних ринкових параметрів (по-
питу, пропозиції, цінового фактора, інфляційних 
очікувань), що впливають надалі на конкурентоспро-
можність підприємств.

5. Визначення переліку ключових факторів, які 
у майбутньому визначатимуть рівень конкурент-
ної позиції підприємства. Передбачається здійснен-
ня перспективної діагностики чинників середовища 
функціонування, зміни їхньої пріоритетності в сфе-
рі формування конкурентоспроможності, вагомості, 
сили впливу.

6. Оцінювання потенційних ризиків, які можуть 
погіршити ринкові позиції підприємства.

7. Врахування взаємозв’язків між усіма сферами 
та напрямками діяльності організації підчас досяг-
нення конкурентних позицій. Базується на застосу-
ванні системного підходу, тобто врахуванні усіх еле-
ментів системи організації, а також взаємозв’язків 
та взаємовпливів.

8. Визначення переліку конкретних способів під-
вищення конкурентоспроможності підприємства з 
метою укріплення конкурентної позиції на визна-
ченому ринку. Йдеться про обґрунтування методів 
формування чи розвитку конкурентних переваг за 

рахунок маркетингових комунікацій, якісних, еко-
номічних чи економічних параметрів продукції, мо-
дернізації існуючих чи впровадження сучасних інно-
ваційних технологій тощо.

Модель оцінювання конкурентної позиції підпри-
ємства базується на використанні методики комп-
лексної оцінки конкурентоспроможності підприєм-
ства та реалізується у виявленні наявних ресурсів 
підприємства,оцінки ефективності використання по-
тенціалу конкурентоспроможності і визначення рів-
ня його конкурентоспроможності відносно підпри-
ємств, які функціонують в одній галузі та належать 
одній продуктовій групі.

У процесі управління конкурентоспроможністю 
підприємства слід виділити етапи: 

– стратегічний моніторинг – має відображати су-
перечливість економічного середовища, альтернатив-
них тенденцій, протиріччя системи економічних ін-
тересів ділових партнерів та конкурентів; 

– розробка управлінських рішень на базі аналізу 
зовнішнього середовища – збір якомога ширшої ін-
формації про зовнішнє середовище, оцінку його фак-
тичного стану та стратегічний аналіз або прогнозу-
вання на довгострокову перспективу; 

– ситуаційний аналіз – на основі урахування 
слабких та сильних сторін підприємства необхідно 
сформувати концепцію конкурентоспроможної діло-
вої стратегії, зорієнтованої на зовнішнє оточення.

Таким чином, використовуючи методику комп-
лексної оцінки, конкурентоспроможність підпри-
ємства в певний проміжок часу при формуванні по-
точної конкурентної позиції доцільно представити у 
вигляді функції (1):

КПп = f (Вд; Фд; Мд; ІНд),     (1)
де КПп – поточна конкурентна позиція;
Вд – конкурентоспроможність виробничої діяль-

ності;
Фд – конкурентоспроможність фінансової діяль-

ності;
Мд – конкурентоспроможність маркетингової ді-

яльності;
ІНд – конкурентоспроможність інноваційно-ін-

вестиціної діяльності.
В той же час принцип динамічності оцінок перед-

бачає, що конкурентну позицію підприємства, і чин-
ники зовнішнього і внутрішнього середовища, які 
впливають на неї, і міжфакторні взаємозв’язки слід 
розглядати як динамічні функції (2, 3):

КПп=f(Ft,t),     (2)
F=w(t),     (3)

де КПп– конкурентна позиція підприємства;
Ft – чинники зовнішнього і внутрішнього серед-

овища, які також є динамічними функціями;
t – час.
Розрахунок інтегрального показника конкурент-

ної позиції підприємства може бути здійснено за 
формулою (4):
КПп= Квд×ВД + Кфд×ФД+ Кмд×МД +Кінд×ІНд,

(4)
де Квд, Кфд, Кмд, Кінд – коефіцієнти вагомості 

кожного блоку;
Показник КПп є інтегральною числовою харак-

теристикою конкурентоспроможності. Чим більше 
його значення, тим вища конкурентоспроможність 
підприємства в поточному періоді, виходячи з мож-
ливостей потенціалу. Отримані результати можуть 
бути порівняльною основою для підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємства. Оцінюван-
ня рівня конкурентоспроможності має відбуватися 
шляхом інтерпретації отриманих результатів з ураху-
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ванням впливу галузевої специфіки. Середньогалузе-
ві показники є основою для оцінювання фактичного 
рівня конкурентоспроможності підприємств. Порів-
няння отриманих результатів із середньогалузевими 
значеннями дозволить скласти загальне уявлення про 
особливості галузевої специфіки організації діяль-
ності підприємств, її вплив на структуру активів та 
зобов’язань, а також формування фінансових резуль-
татів. Завдяки використанню цих показників форму-
ються певні нормативні та обмежувальні значення 
ключових коефіцієнтів. Найкращі результати, отри-
мані серед підприємств окремої галузі, є орієнтиром 
для досягнення необхідного рівня конкурентоспро-
можності підприємств та підґрунтям для прийняття 
обґрунтованого рішення щодо її планування, своєчас-
ного виявлення та адаптації до зміни ринкового се-
редовища. Такий підхід дозволяє оцінювати власний 
потенціал для забезпечення конкурентоспроможності 
порівняно з конкурентами для оперативної зміни або 
коригування стратегії розвитку на відповідному рів-
ні. Запропонована методика оцінки є досить простою 
і зручна для розрахунків і розуміння її менеджерами 
всіх рівнів управління. Порівняння показників дає 
можливість визначити власну перевагу над конкурен-
тами за внутрішніми (скорочення витрат, підвищення 
продуктивності праці, фондовіддачі тощо) та зовніш-
німи (ринкові переваги товарів, що виробляються) 
аспектами. Ці показники поєднуються в однорідні 
групи, а їх узагальнений аналіз (за допомогою інте-
гральних показників) за різними напрямами дослі-
дження дозволить одержати характеристику кожного 
конкурента на заявленому ринку. Перелік показни-
ків, що характеризують основні напрями діяльності 
підприємства, визначається виходячи з можливостей 
статистичної інформації, яка доступна для користу-
вача та є одноманітною і порівнюваною. Управління 
кожною складовою є завданням відповідно оператив-
ного, тактичного і стратегічного рівнів управління 
конкурентоспроможністю підприємства.

У якості результативних за зазначеними блоками 
відібрані наступні: 

– х1 – темпи змін обсягів реалізації; 
– х2 – економічна рентабельність; 
– х3 – темпи змін валового прибутку; 
– х4 – коефіцієнт автономії; 
– х5 – коефіцієнт поточної ліквідності; 
– х6 – коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
– х7 – коефіцієнт оборотності кредиторської за-

боргованості; 
– х8 – коефіцієнт оборотності дебіторської забор-

гованості; 
– х9 – коефіцієнт оборотності оборотних коштів; 
– х10 – фінансова рентабельність; 
– х11 – фондовіддача; 
– х12 – коефіцієнт забезпеченості власними за-

собами; 
– х13 – оборотність дебіторської заборгованості; 
– х14 – темпи змін продуктивність праці; 
– х15 – коефіцієнт оновлення асортименту; 
– х16 – частка ринку. 
Результати аналізу з використанням t-критерію 

Ст’юдента визначили 8 найвпливовіших факторів. 
Розраховане рівняння множинної кореляції (5): 

Y= 0,18160 + 0, 12311 х1+ 0, 15672х2 + 0,00651x5 + 
 + 0,02024х9 – 0,20868xl2 + 0,00053х13 + 

0,09943х15 + 1,60413х16.       (5)

На основі отриманих значень факторів можна ви-
значити прогнозні значення рівня конкурентної по-
зиції підприємства.

Використання моделі дозволяє зайняти сильну 
конкурентну позицію на ринку послуг і підвищити 
рівень конкурентоспроможності в перспективному 
періоді.. З цією же метою можна застосовуючи ди-
версифікованість виробництва, домагатися високої 
якості продукції, удосконалювати технічний потен-
ціал підприємства та ін.

Результати оцінки, проведеної за формулою (5), 
інтерпретуємо за шестимірною дихотомічною шка-
лою (табл. 3). Конкурентна позиція за експертною 
оцінкою може набувати значень від 0 до 1. Тут по-
трібно відмітити важливу роль організаторів експер-
тизи, в задачі яких входять: постановка проблеми, 
визначення цілей і задач експертизи, її границь і 
основних етапів; розробка процедур експертизи, в 
найбільшій мірі відповідної характеру проблеми, що 
вирішується; відбір експертів, перевірка їх компе-
тентності і формування груп експертів; проведення 
опиту і узгодження оцінок; формалізація отриманої 
інформації, її обробка, аналіз і інтерпретація. Від 
правильної організації експертизи значною мірою за-
лежить ефективність результатів, отриманих за до-
помогою експертних оцінок, в т.ч. і вірогідність цих 
оцінок. У даному випадку експертам було запропо-
новано здійснити ранжування конкурентних переваг 
вагонобудівних підприємств з огляду їх значущості 
для забезпечення внутрішніх та зовнішніх переваг у 
конкурентній групі.

Таблиця 3
Шкала оцінки рівня 

конкурентної позиції підприємства

Значення Характеристика 
конкурентної позиції

КПп ≤ 0 Абсолютна відсутність 
позиції

0 <КПп< 0,25 Критична позиція

0 ≤ КПп < 0,5 Нестійка позиція

0,5 ≤ КПп < 0,75 Достатньо стійка позиція

0,75 ≤ КПп < 1,0 Перспективно стійка 
позиція

КПп = 1,0 Абсолютно стійка позиція

Запропонований методичний підхід до оцінки 
конкурентної позиції дозволяє коригувати в ході 
вдосконалення моделі склад урахованих у моделі 
факторів і її структуру. Універсальний характер роз-
глянутої моделі дозволяє варіювати номенклатуру 
оцінюваних параметрів, виходячи з інформаційних 
можливостей, рівня кваліфікації залучених експер-
тів, ступеня спеціалізації виробництва. Такий ме-
тодичний підхід дає можливість аналізувати вплив 
окремих факторів, які забезпечують конкурентну 
позицію підприємства на ринку, а також оцінювати 
можливі наслідки їх зміни в майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. Проведене 
дослідження дозволило дійти наступних висновків:

- конкурентна позиція не є статичним елементом 
економічного життя, вона найчастіше є рухомою та 
динамічною стосовно темпів, глибини і масштабності 
змін. Зазначені зміни є результатом дії конкретних 
суб’єктів господарювання. Отже, конкурентна пози-
ція є наслідком певних суб’єктивних дій окремих 
економічних суб’єктів;

- узагальнення застосовуваних наукових принци-
пів і підходів до вивчення конкурентоспроможності 
підприємства дозволило виділити блоки, які відпо-
відають основним напрямам діяльності. Систему по-
казників поточної конкурентоспроможності підпри-
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ємства з врахуванням його конкурентної позиції слід 
формувати з урахуванням особливостей розвитку від-
повідної галузі на підставі кількісних та експертних 
оцінок показників ознак основних складових кон-
курентоспроможності, які доповнюють один одно-
го і дають можливість всебічно й у повному обсязі 
оцінити стан функціонування підприємств на рин-
ку. З огляду можливостей використання абсолютних 
та відносних показників під час кількісної оцінки 
вважаємо за доцільне використання відносних по-
казників та коефіцієнтів, адже вони більшою мірою 
характеризують властивості конкурентних переваг 
(відносність та динамізм). До того ж, відносні показ-
ники є більш інформативними з огляду забезпечення 
однозначності та обґрунтованості висновків;

- аналітичним методом діагностики конкурентної 
позиції визначений метод економіко-математичного 
моделювання. Сформована в результаті шкала інте-
грального показника розподіляється на 5 інтервали, 
що дасть можливість ранжувати підприємств, почина-
ючи з відсутності конкурентної позиції до теоретично 
існуючою абсолютно стійкої конкурентної позиції. 

Загалом, на підставі результатів застосування 
розроблених методичних підходів можна визначити, 
наскільки конкурентоспроможним є досліджуваний 
господарюючий суб’єкт та чи відповідають його фак-
тичні результати діяльності потенційно можливим.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЗБУТУ» ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ

У статті проаналізовано та систематизовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення сутності поняття 
«збут». Також запропоновано авторський підхід до визначення поняття «збут продукції на зовнішній ринок». Визначені основні 
його функції, що дозволяють обґрунтувати його значення для розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: збут, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішній ринок, функції збуту, канали збуту.

Ключник А.В., Белозерцева И.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СБЫТА» И ЕГО ФУНКЦИЙ 
В статье проанализированы и систематизированы подходы отечественных и зарубежных ученых к определению сущности 

понятия «сбыт». Также предложен авторский подход к определению понятия «сбыт продукции на внешний рынок». Определены 
основные его функции, позволяющие обосновать его значение для развития внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: сбыт, внешнеэкономическая деятельность, внешний рынок, функции сбыта, каналы сбыта.

Klyuchnik A.V., Belozertsev I.A. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «SALES» AND ITS FUNCTIONS 
The article analyzes and systematic approach domestic and foreign scholars to define the essence of «sales». Also invited to 

the author’s approach to the definition of «sale of products to foreign markets». Identified its main functions, which allow to prove its 
importance for the development of foreign economic activity. 

Keywords: sales, foreign trade, foreign market, the sales function, channels.

Постановка проблеми. За сучасних умов станов-
лення вітчизняної економіки, внаслідок загострен-
ня конкуренції за ринки збуту, збільшення витрат, 
пов’язаних з реалізацією товарів і підвищенням їх-
ньої частки у валовому внутрішньому продукті, а 
також підвищення вимог споживачів до якості об-
слуговування, основним фактором, що визначає ви-
живання підприємств та їх цілеспрямований роз-
виток, є ефективність системи збутової діяльності. 

У зв’язку з цим великої ваги набувають питання її 
оцінювання та прийняття управлінських рішень у 
сфері збуту на основі результатів оцінки виходу під-
приємства на зовнішні ринки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні питання збуту відображені у працях укра-
їнських та багатьох вчених інших країн. Роботи, 
перш за все, таких українських авторів, як Л.В. Ба-
лабанова, П.І. Белінський, А.В. Войчак, С.С. Гарка-
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венко, В.Г.Герасимчук, О.О. Ком’яков, А.І. Креди-
сов, О.Є. Кузьмін, В.П. Онищенко, А.О. Старостіна, 
та іноземних авторів: Г.А. Азоєв, А.А. Бревнов, 
Є.П. Голубков, А.П. Градов, П.С. Зав’ялов, О.В. Зи-
рянов, А.Л. Панкрухін, А.М. Романов, І.М. Синяєва, 
В.Є. Хруцький.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на підвищений інтерес зна-
них науковців до обраної проблематики, досліджен-
ня теоретичного аспекту збуту, особливо при здій-
снені зовнішньоекономічної діяльності, не втрачає 
актуальності. 

Цілі статті. Метою статті є теоретичний огляд та 
аналіз існуючих підходів до трактування понять та 
формування авторського підходу щодо визначення 
поняття «збут» у контексті зовнішньоекономічної ді-
яльності та його функцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний етап розвитку підприємницьких структур від-
бувається в умовах загострення конкуренції та ха-
рактеризується активізацією зовнішньоекономічної 
діяльності, пошуком дієвих форм, методів та тех-
нологій управління, зростанням вимог споживачів, 
необхідністю побудови якісної системи інформацій-
ного забезпечення. У таких умовах суб’єктам гос-
подарської діяльності досить складно підтримувати 
бажаний рівень фінансової результативності, плато-
спроможності, ліквідності та ділової активності, тоб-
то забезпечувати відповідну фінансову стабільність. 
В Україні спостерігається тенденція до зростання 
кількості збиткових підприємств. Низька ефектив-
ності функціонування значної кількості вітчизняних 
підприємств зумовлена не лише об’єктивними при-
чинами (трансформаційними процесами, реформу-
ванням власності), але й суттєвими прорахунками у 
сфері менеджменту, що формує необхідність пошуку 
прогресивних способів та прийомів управління, які 
б могли забезпечити грамотне акумулювання та роз-
міщення капіталу, цільовий розподіл ресурсів, запо-
бігання необґрунтованому зростанню витрат, покра-
щення ситуації з платоспроможністю та позитивно 
вплинути на структуру балансу. З цими проблемами 
підприємцям допомагає справитися збут. Він явля-
ється одним із засобів досягнення поставлених цілей 
підприємства і завершальним етапом виявлення сма-
ків і переваг покупців.

Сучасні автори [1, с. 187] визначають поняття 
«збут» по-різному. Так, дея-
кі, наприклад, Л.В. Балабано-
ва, розглядають збут як про-
цес фізичного переміщення 
товару й ототожнюють його з 
поняттями «розподіл» і «то-
варорух». Інші автори розгля-
дають збут як процес взаємодії 
з покупцем. А.П. Панкрухін 
вважає, що збут – це безпо-
середнє спілкування продавця 
та покупця [2, с. 223]. Деякі 
автори ототожнюють поняття 
«збут» і «збутова діяльність». 
Так, П.І. Бєлінський зазначає, 
що суть збутової діяльності в 
узагальненому розумінні по-
лягає в тому, що це є процес 
просування готової продукції 
на ринок та організації товар-
ного обміну з метою отриман-
ня підприємницького прибут-
ку [3, с. 267].

Основні функції збуту

транспортування – будь-які дії з переміщення товарів від їх місця виробництва 
до суб’єктів ЗЕД

«поділ» – будь-які дії щодо забезпечення доступності товарів у кількості та 
формі, відповідних потребам користувача зовнішнього ринку

зберігання – будь-які дії щодо забезпечення доступності товарів у момент 
покупки або використання у належній якості

сортування – будь-які дії зі створення наборів, спеціалізованих або 
взаємодоповнюючих товарів, які адаптовані до ситуацій споживання

встановлення контакту – це будь-які дії, які полегшують доступ до численних 
груп споживачів

інформування – це будь-які дії, які підвищують знання потреби ринку та умов 
конкурентного обміну

Збут у широкому сенсі слова – це всі операції з 
моменту виходу товару за ворота підприємства до мо-
менту передачі купленого товару споживачеві.

Збут у вузькому розумінні – це лише кінцева опе-
рація, тобто відносини між продавцем і покупцем.

У вітчизняній літературі термін «збут» став сино-
німом поняття «кінцева реалізація продукції», а ді-
яльність, пов’язана з доставкою продукції, її складу-
ванням, встановленням маршрутів та каналів збуту, 
дістала назву «розподіл». Розподіл як явище, у свою 
чергу, об’єднує регулюючу дію будь-яких заходів, що 
спрямовані на пересування продукції в просторі та 
в часі від місця виробництва до місця споживання. 
Весь процес розподілу відбувається з обов’язковим 
комунікаційним підкріпленням.

Отже, на нашу думку, збут продукції на зовніш-
ній ринок – процес установлення взаємодії з інозем-
ними контрагентами із метою передачі їм права на 
оптову партію товару для наступного продажу або 
переробки. 

Виробництво і споживання товару зазвичай роз-
несено в часі й територіально. Для того, щоб задо-
вольнити потреби споживачів у повному обсязі, 
недостатньо виготовити товар, який потрібен спожи-
вачеві, продумати ефективну цінову політику. Крім 
цього, товар має бути доставлений, по-перше, у по-
трібне місце, по-друге, у потрібний час, і по-третє, 
у потрібній кількості, дані проблеми розв’язують 
функції збуту. 

Безпосередніми функціями збуту є: продовження 
процесу безпосереднього виробництва (доробка і підго-
товка до продажу), що охоплює сортування, фасуван-
ня, пакування та маркірування. Доробка товару час-
то здійснюється для пристосування його до місцевих 
умов, зокрема до вимог регіональної системи стандар-
тів; остаточне визначення вартості й ціни товарів з 
урахуванням співвідношення попиту і пропозиції; по-
силення конкурентоспроможності товару завдяки ре-
кламі, наданню комплексу після продажних послуг 
тощо; дослідження ринку, активний вплив на вироб-
ництво на основі вивчення потреб покупців [4, с. 613]. 
Відокремлюють основні функції збуту (рис. 1).

Основне завдання функції транспортування – 
своєчасно й без ушкоджень забезпечити транспор-
тування товару. Тут можливі дві альтернативи: ви-
бір власного транспорту або послуг спеціалізованої 
транспортної організації. Функція безпосередньо за-

Рис. 1. Основні функції збуту
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лежить на вибір зовнішнього ринка. Вибір залежить 
від швидкості, частоти, надійності поставок, віддале-
ності зарубіжних споживачів, завантаженості тран-
спортних ліній, вартості палива тощо. Для доставки 
товарів може бути обрано: автомобільний транспорт; 
залізничний транспорт; водний транспорт; повітря-
ний транспорт; трубопроводи. 

Приймаючи рішення щодо налагодження збуту 
своїх товарів, фірма може скористатися ланцюжком 
незалежних посередників або обрати таку систему 
розподілу, за якої всі зовнішні суб’єкти каналу – 
фірма-виробник, оптова й роздрібна торгівля – діють 
як єдина система, об’єднати зусилля з іншими зару-
біжними компаніями одного рівня або використати 
декілька каналів розподілу, щоб охопити різні сег-
менти зовнішнього ринку. 

Зберігання товару з моменту виробництва до від-
вантаження замовлення як етап процесу товароруху 
склади можуть належати виробникові, посереднико-
ві або фірмі, яка здає складські приміщення в орен-
ду. Існують два варіанти організації складування: 
склади довгострокового зберігання, де товари збері-
гаються протягом тривалого часу, та регіональні цен-
три розподілу, які використовуються в основному не 
для зберігання, а для швидкого переміщення товарів 
торговими посередниками. Сортування – це групу-
вання продукції за сортом, кольором та розміром, а 
добір – створення широкого асортименту продукції 
різних марок, цін, моделей, що полегшує і приско-
рює роботу вибору товару для певного зарубіжного 
споживача.

Функція встановлення контакту відповідає меті то-
вароруху й визначають ступінь задоволеності інозем-
них споживачів або зниження витрат: час оброблення 
одного замовлення; час виконання одного замовлення; 
час, протягом якого товар зберігається в запасі; част-
ка вантажів, які надійшли неушкодженими; частка 
випадків своєчасної доставки вантажів; витрати то-
вароруху (у відсотках від обсягу продажу). Сутність 
встановлення контакту товароруху – у зіставленні по-
ставлених цілей й досягнутих результатів.

Функція інформування пов’язана з підготовкою 
до відправки іноземному споживачеві необхідної 
продукції, передбачає перевірку платоспроможнос-
ті замовника ЗЕД; прийняття рішення щодо прода-
жу товару; отримання інформації про наявний запас 
товару; видачу замовлення для складу; оформлення 
рахунків замовникові та транспортування докумен-
тів; облік змін запасів товару. З виходом на зовніш-
ні ринки кількість конкурентів та клієнтів значно 
зростає, при цьому необхідно сприймати інформацію 
більш уважно і детально, враховуючи все необхідне 
для подальшого перебування підприємства на між-
народному ринку [5, c. 146].

При виході на зовнішній ринок змінюється ха-
рактер роботи з реалізації продукції; у першу чергу, 
беруться до уваги потреби споживачів і їх задоволе-
ність, а не виробника; виробник стає активним учас-
ником збуту продукції завдяки широкій взаємодії з 
робітниками торгових організацій.

Детальніше функції збуту розкриваються в кана-
лах збуту, тобто безпосередньо шлях товару від без-
посереднього виробника до споживача, включаючи 
оптових та роздрібних торговців. Будь-який збутовий 
канал виконує певний набір функцій, необхідних для 
здійснення обміну: вивчення результатів сегментації 
зовнішнього ринку та планування реклами; укладан-
ня договорів із суб’єктами ЗЕД чи посередниками; 
облік та контроль виконання договорів; розробка 
плану відвантаження товарів міжнародним клієн-

там; визначення каналів збуту; організація прийому, 
зберігання, пакування, сортування та відвантаження 
товарів клієнтам; інформаційне, ресурсне та техніч-
не забезпечення збуту товарів; стимулювання збуту; 
встановлення зворотного зв’язку із споживачами та 
фінансування витрат з функціонування каналів това-
роруху, збутових операцій. Таким чином, наявність 
каналу збуту передбачає розподіл функцій та потоків 
між учасниками обміну ЗЕД [6, c. 85].

У процесі побудови ефективних каналів розподі-
лу збуту виконуватиме стратегічно важливі функції. 
У загальному вигляді вони зводяться до двох голо-
вних напрямів. По-перше, розробляються організа-
ційні заходи щодо побудови каналів збуту з ураху-
ванням загальних корпоративних цілей та завдань 
(як оперативних, так і стратегічних). По-друге, ви-
ходячи з цього, аналізується ефективність наявних 
каналів розподілу. У результаті розробляється систе-
ма корпоративних показників оцінювання та відбору 
посередницької організації. Збутова діяльність пе-
редбачає ефективне виконання комерційних і фінан-
сових функцій. Збут будь-якого продукту пов’язаний 
із переданням права власності на нього в обмін на 
компенсацію його вартості. Тому до головних за-
вдань сучасного відділу збуту належить завдання за-
безпечення отримання цільового прибутку від вико-
нання торговельно-комерційних операцій. Це, своєю 
чергою, зумовлює необхідність розроблення систем 
кредитування, управління цінами, знижками та за-
боргованістю, прийняттям ризиків тощо. Крім цього, 
необхідно постійно виконувати низку операцій з кон-
сультування посередників або представників клієнт-
ської бази компанії та підписувати комерційні угоди. 
Також необхідно забезпечити ефективного виконан-
ня логістичних функцій. Підґрунтям ефективної ор-
ганізації системи збуту виступають також логістичні 
операції, виконання яких забезпечує наявність необ-
хідної кількості продукції в достатньому асортимен-
ті в місцях її реалізації зі збереженням якісних ха-
рактеристик, які були закладені виробником при її 
виготовленні. До цієї групи завдань можна віднести 
різні гарантії, після продажне обслуговування, на-
дання спеціальних консультацій представникам по-
середницьких організацій, задіяних у цьому процесі, 
тощо [7, c. 215].

Необхідність збутової діяльності зумовлена бага-
топлановою значущістю його в зовнішній діяльності 
будь-якого підприємства: 

- у сфері збуту остаточно визначається результат 
усіх зусиль підприємства, спрямованих на розвиток 
зовнішньоекономічної діяльності та отримання мак-
симального прибутку;

- пристосовуючи збутову діяльність до попиту по-
купців, створюючи їм максимальні вигоди до, під 
час і після придбання товарів, виробник має значно 
більше шансів перемогти в конкурентній боротьбі зо-
внішнього ринку; 

- збутова діяльність начебто продовжує процес 
виробництва, беручи на себе доробку товару та його 
підготовку до продажу (сортування, фасування, упа-
кування); 

- під час продажу ефективніше виявляються та 
вивчаються потреби іноземних споживачів.

Висновки. Аналіз вітчизняної та зарубіжної лі-
тератури показав, що вченими мало уваги приді-
ляється трактуванню збуту та визначення основних 
його функцій з урахуванням особливостей вихо-
ду на зовнішній ринок. З урахуванням останнього 
нами визначено, що збут продукції на зовнішній ри-
нок – процес установлення взаємодії з іноземними 
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контрагентами із метою передачі їм права на оптову 
партію товару для наступного продажу або перероб-
ки. Основними функціями його є: транспортування; 
встановлення контакту, інформування.
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Постановка проблеми. В умовах сучасних важ-
ливих трансформацій у вітчизняній економіці та об-
рання проєвропейського вектору її розвитку зростає 
вагомість і необхідність формування інтелектуально-
го потенціалу підприємств, що є однією з запорук 
їхнього ефективного і конкурентоспроможного функ-
ціонування. У розрізі дослідження і удосконалення 
процесів, пов’язаних з системним формуванням да-
ного потенціалу, першочерговим завданням є іден-
тифікація і обґрунтування складових елементів, що 
мають місце у цих процесах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту-
альність розкриття питань формування інтелектуаль-
ного потенціалу підтверджується значною кількістю 
наукових розвідок як українських, так і зарубіжних 
вчених за даною тематикою. Зокрема, І. Мойсеєнко 
[1, с. 82-88] і Н. Тимошенко [2, с. 6] наголошують 

на здійсненні формування даного потенціалу підпри-
ємства шляхом формування його елементів (людські, 
структурні, ринкові активи та інтелектуальна влас-
ність) та досягнення синергетичного ефекту від їх-
нього поєднання. Дослідниця В. Мурашко [3, с. 7] 
вважає компонентами формування інтелектуального 
потенціалу освіту і науку, інформацію, матеріальне 
благополуччя і матеріалізовані надбання суб’єкта. 
Науковці С. Тесьєр і А. Роджер [4] акцентують увагу 
на процесах трансферу знань як основи формування 
інтелектуального потенціалу. Зазначимо, що серед 
перелічених авторів, так і ще приблизно десятка на-
уковців, немає узгодженого підходу як до розуміння 
інтелектуального потенціалу, так і складових його 
формування. Крім того, наголошуючи у більшості 
наукових праць на доцільності його вивчення і при-
кладного застосування на засадах системної пара-
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дигми, у них майже відсутні реальні розробки саме 
систем формування інтелектуального потенціалу та 
визначення його складових.

Постановка завдання. Відповідно до описаних не-
вирішених проблем за обраною тематикою завданням 
даного дослідження постає виявлення та розкриття 
сутності базових складових системи формування ін-
телектуального потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вихо-
дячи з загальновідомого визначення поняття систе-
ми як сукупності взаємопов’язаних і взаємодіючих 
елементів, пропонуємо наступне означення: система 
формування інтелектуального потенціалу підприєм-
ства – це структурована сукупність взаємопов’язаних 
складових елементів, що забезпечують перебіг про-
цесів формування і використання інтелектуальних 
можливостей підприємства задля досягнення цілей 
його діяльності. 

Дослідниця інтелектуального потенціалу Н.Б. Те-
ницька [5, с. 221-222] виділяє у його формуванні 
такі складові: кадрова, наукова, матеріально-техніч-
на, соціально-інформаційна, організаційна. Також 
автор наголошує на потребі урахування внутрішніх, 
зовнішніх та егофакторів, які впливають на інтелек-
туальний потенціал суб’єкта господарювання. 

Науковці І.П. Кузьменко та М.М. Зуєва [6, с. 5-6] 
пропонують моделі формування інтелектуального по-
тенціалу на загальнонаціональному, регіональному 
рівнях і для окремого підприємства. Вони зазнача-
ють, що на рівні підприємства ключова роль у даних 
процесах належить постійному навчанню працівни-
ків. Основні елементи запропонованої авторами мо-
делі представимо на рис. 1.
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Рис. 1. Елементи формування інтелектуального 
потенціалу підприємства [6, с. 5]

За результатами проведених досліджень виділе-
но складові елементи система формування інтелек-
туального потенціалу підприємства (рис. 2). Запро-
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Рис. 2. Складові системи формування 
інтелектуального потенціалу підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі [1-6; 7, с. 141; 8]

понована система була сформована за результатами 
вивчення наукових праць [1-6] та існуючої теорії і 
практики системного управління.

Стрілки у межах зображеної на рис. 2 системи 
виражають взаємозалежність між собою механіз-
му та двох підсистем. Стрілка, з’єднуюча складові 
входу і виходу, відображає зворотній зв’язок у сис-
темі (створення нових можливостей може вимагати 
нових ресурсів для їхньої реалізації) та необхідність 
дотримання принципу безперервності у формуванні 
інтелектуального потенціалу підприємства. Пунк-
тирними лініями виділено внутрішнє і зовнішнє се-
редовище системи, а пунктирними стрілками показа-
но їхній взаємовплив. 

У результаті проведених досліджень доведено, 
що складовими входу системи формування інтелек-
туального потенціалу підприємства є ті змінні, які 
залучаються системою для трансформації у вихідні 
результати. У даному випадку такими складовими 
будуть фактично існуючі в конкретний період часу 
інтелектуальні ресурси підприємства. На особистіс-
ному рівні [9], що визначається індивідуальними 
інтелектуальними характеристиками працівників, 
вони представлені знаннями, вміннями, навичками, 
здібностями і самомотивованістю. Загальноорганіза-
ційний рівень інтелектуальних ресурсів виражений, 
на нашу думку, штучним інтелектом, інформаційни-
ми ресурсами і системою службових відносин на під-
приємстві.

Наступною складовою у межах даної системи ви-
ділимо підсистему формування інтелектуальних ре-
сурсів особистісного рівня, сутність якої зводиться до 
залучення, створення нових та оновлення і удоскона-
лення існуючих ресурсів даного типу. Аналогічним 
є призначення виокремленої підсистеми формування 
інтелектуальних ресурсів організаційного рівня під-
приємства. Необхідність виділення таких двох під-
систем пояснюється гносеологічними особливостями 
інтелектуального потенціалу, оскільки процес його 
формування не повинен носити разовий чи періодич-
ний характер, а здійснюватися безперервно. Крім 
того, існуючі інтелектуальні ресурси є невичерпними 
і гнучкими, тому вимагають постійного оновлення з 
метою збереження своєї актуальності, адже в ході ге-
нерування ідей завжди виникає потреба одержання 
нової інформації. Задоволення цієї потреби і повинні 
забезпечувати дані підсистеми. Також важливо від-
значити тісний зв’язок і взаємозалежність цих під-
систем, оскільки у процесах створення інтелектуаль-
них можливостей кожна з них застосовує складові 
елементи іншої. 

Механізм формування інтелек-
туального потенціалу підприємства 
є тим важелем, який приводить у 
дію трансформування його інтелек-
туальних ресурсів у креативні на-
укові, інженерно-технологічні та 
управлінські рішення. Виходячи з 
тлумачення механізму як «…спосо-
бу…, сукупності станів і процесів… 
внутрішньої будови чого-небудь…»  
[10, с. 673] та наукових доробків у 
сфері дослідження механізмів управ-
ління [8], виділимо такі елементи 
механізму формування інтелектуаль-
ного потенціалу підприємства:

– цілі, як бажаний результат, 
якого прагне досягнути підприєм-
ство у формуванні свого інтелекту-
ального потенціалу, який визначає 
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особливості перебігу усіх подальших процесів фор-
мування;

– принципи (певні засади і правила його здій-
снення. Дані принципи доцільно класифікувати на 
загальні і специфічні, а також принципи побудови 
системи формування інтелектуального потенціалу 
підприємства та принципи її практичного реалізу-
вання. З переліком і детальним описом запропонова-
них принципів формування інтелектуального потен-
ціалу підприємств можна ознайомитись у науковій 
праці авторів даної статті [11]);

– функції (конкретні управлінські дії щодо 
здійснення процесів формування інтелектуально-
го потенціалу та забезпечуються через застосування 
загальних управлінських функцій, таких як «…пла-
нування, організування, мотивування, контролюван-
ня та регулювання…» [12, с. 10]);

– методи (відображають спосіб здійснення форму-
вання інтелектуального потенціалу на відповідному 
підприємстві залежно від специфіки і особливостей 
його функціонування. Слід зазначити, що у вітчиз-
няній економічній думці науковцями не приділена 
достатня увага розробленню прийомів саме форму-
вання інтелектуального потенціалу суб’єктів госпо-
дарювання з урахуванням специфіки цього явища, а 
лише пропонується вибір з уже розвинених у практи-
ці управління економічних, соціальних, адміністра-
тивних, евристичних та інших методів. У зв’язку з 
цим подальші дослідження авторів будуть зосеред-
жені на даному питанні);

– управлінські рішення (формалізований резуль-
тат застосування методів формування інтелекту-
ального потенціалу підприємства, який виступає у 
вигляді розроблених і застосованих конкретних роз-
поряджень щодо його здійснення). 

Окрім перелічених складових не менш важливий 
вплив здійснюють і фактори внутрішнього і зовніш-
нього середовищ формування інтелектуального по-
тенціалу організації. Від них у значній мірі залежить 
кількісний та якісний склад вхідних ресурсів, діяль-
ність самої системи, а також якісні характеристи-
ки і здатність до застосування вихідних складових. 
Традиційно для групування чинників зовнішнього 
оточення виділимо чинники прямої та непрямої дії 
у залежності від безпосереднього чи опосередковано-
го впливу. Щодо внутрішнього середовища підпри-
ємства, доцільно розрізняти фактори особистісного 
рівня (що впливають конкретно на працівника) і ор-
ганізаційного рівня (впливають на формування інте-
лектуального потенціалу підприємства загалом). Роз-
горнутий перелік факторів за кожною з груп, опис 
варіантів і наслідків їхньої позитивної та негативної 
дії, а також запропонована модель оцінювання опу-
бліковано за результатами проведеного раніше автор-
ського дослідження [13].

Результуючою складовою системи формування 
інтелектуального потенціалу є ті вихідні продукти, 
задля створення яких вона функціонує. Такими про-
дуктами вважатимемо сформовані інтелектуальні 
можливості підприємства щодо здобуття і збережен-
ня конкурентних переваг у обраних функціональ-
них напрямах його діяльності. Пріоритетність цілі 
досягнення таких переваг пояснюється самим при-
значенням інтелектуального потенціалу та інтелекту 
як засобів [14, с. 20] самозбереження, виживання і 
розвитку суб’єкта у конкурентному оточенні. Тому 
одержання конкурентних переваг повинно бути пер-
шочерговим завданням, що, у свою чергу, визначати-
ме здатність до досягнення таких поширених страте-
гічних цілей будь-якого господарюючого суб’єкта, як 

зростання рентабельності, ринкової частки, освоєння 
нових ніш чи ринків тощо. Крім того, присутність 
саме інтелектуальних можливостей на виході систе-
ми формування пояснюється тим, що сам факт наяв-
ності тих чи інших інтелектуальних ресурсів ще не 
гарантує можливостей, а саме на їхньому створенні 
повинна бути зосереджена діяльність даної системи 
і саме за одержаними результатами оцінюють стан 
системи. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Отже, на сьогоднішній день формування інтелекту-
ального потенціалу підприємств є невід’ємним еле-
ментом їхньої продуктивної діяльності. Здійснені 
наукові пошуки підтверджують необхідність систе-
матизованого характеру цих процесів, тому розро-
блення системи формування інтелектуального потен-
ціалу має вагоме теоретичне і практичне значення. 
При цьому побудова такої системи неможлива без 
ідентифікації та розуміння її основних складових. 
Важливо враховувати, що виділені та описані у да-
ному дослідженні складові системи формування інте-
лектуального потенціалу підприємства перебувають 
у тісному зв’язку та взаємозалежності, тому зміна 
властивостей будь-якої з них зумовлює вплив на ді-
яльність системи в цілому. Відповідно до одержаних 
результатів подальші дослідження слід спрямувати 
на розроблення безпосередньої моделі формування 
інтелектуального потенціалу підприємств та її пере-
вірки на практичну придатність.
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У статті розглянута структура використання інвестицій, направлених в економіку України. Встановлено, що пріоритетними на-
прямками вкладання коштів є: промисловість, операції з нерухомим майном, торгівля. Обґрунтована доцільність запровадження 
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В статье рассмотрена структура использования инвестиций, направленных в экономику Украины. Установлено, что 

приоритетными направлениями вложения средств являются: промышленность, операции с недвижимым имуществом, торговля. 
Обоснована целесообразность введения доступного лизингового и ипотечного кредитования, бюджетных программ содействия 
долгосрочному банковскому кредитованию, государственных гарантий и налоговых стимулов для инвесторов, которые кредиту-
ют аграрный сектор.
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investing industry, real estate, trade. The expediency of introducing affordable leasing and mortgages, budget programs to promote long-
term bank lending, government guarantees and tax incentives for investors who lend to the agricultural sector is based.
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Постановка проблеми. У зв’язку з обмеженістю 
інвестиційних ресурсів сільськогосподарських під-
приємств особливо важливого значення набуває ана-
ліз структури використання інвестицій та стратегія 
формування пріоритетних напрямів інвестиційної ді-
яльності аграрних товаровиробників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам розвитку аграрного сектора України в сучасних 
умовах присвячені праці таких видатних українських 
учених-економістів, як П.Т. Саблук, В.Я. Амбросов, 
В.П. Горьовий, В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуцький, 
В.П. Ситник та ін. Останнім часом зростає кількість 
публікацій з досліджуваної тематики, однак кризо-
вий стан сільськогосподарських підприємств та не-
значні обсяги інвестиційних надходжень в аграрний 
сектор вказують на те, що все ж недостатньо уваги 
приділено розв’язанню цих питань.

Постановка завдання. Ефективність використан-
ня інвестицій забезпечує комплексність підходу і міс-
тить у собі економічну, соціальну, екологічну та інші 
види ефективності. Економічна ефективність передба-
чає вкладення коштів у галузі виробництва з найви-

щою і найшвидшою економічною віддачею (харчова 
і переробна промисловість, торгівля), соціальна ефек-
тивність – інвестиції в найбільш соціально напруже-
ні галузі (видобувна промисловість), екологічна ефек-
тивність – інвестиційні вкладення в галузі, пов’язані 
з виробництвом екологічно чистої продукції (сільське 
господарство). Підвищення ефективності використан-
ня інвестицій повинно супроводжуватись вдосконален-
ням галузевої структури їх розподілу та використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прі-
оритетні напрямки і стратегія розвитку агропродо-
вольчого комплексу формуються і реалізуються в 
умовах обмежених інвестиційних ресурсів. Тому ін-
вестиційна підтримка повинна бути направлена на 
стимулювання тих видів продукції, підприємств, га-
лузей сільського господарства, які можуть забезпе-
чити найбільш високий рівень окупності авансовано-
го капіталу. Як показує аналіз науково-теоретичних 
положень, проведений провідними науковцями, та-
кими напрямами можуть бути:

– підвищення рівня використання виробничого 
потенціалу за рахунок реконструкції, модернізації 
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наявних основних засобів виробництва, особливо тва-
ринницьких комплексів і ферм;

– освоєння принципово нових технологій в земле-
робстві і тваринництві, заснованих на інноваційній 
базі сучасних вітчизняних і зарубіжних науково-тех-
нічних досягнень;

– експортоорієнтована спрямованість, яка забез-
печить зміцнення позицій аграрного сектора Украї-
ни на світовому продовольчому ринку і, особливо, в 
рамках СОТ, як етапу еволюційного розвитку світо-
вих торгівельних відносин;

– розвиток ресурсозберігаючих технологій, про-
гресивних технологій в переробній промисловості, 
виробничої інфраструктури;

– поліпшення соціальної інфраструктури села і 
доходів сільського населення.

Усі ці напрями вимагають інвестиційної підтрим-
ки і є, на нашу думку, пріоритетними для сільсько-
господарських підприємств усіх форм власності і гос-
подарювання.

На сучасному етапі економічна система України 
гостро відчуває дефіцит фінансових ресурсів і, як на-
слідок, потребує чималих грошових і матеріальних 
надходжень. Перші можуть використовуватись у ви-
гляді капіталовкладень, інвестицій, які зараз розгля-
даються як джерела стабілізації економіки України. 
Разом з тим вони здатні принести вагому віддачу, 
якщо будуть направлені у пріоритетні галузі вироб-
ництва національної економіки.

Як зауважує керівник проектів Професій-
ної асоціації реєстраторів та депозитаріїв – ПАРД 
С.О. Моск він, на сучасному етапі розвитку структу-
ра інвестиційних вкладень в економіку України не є 
оптимальною, оскільки:

– інвестиції в основний капітал промисловості не 
«дотягують» навіть до половини всіх інвестицій, тоді 
як вартість основних фондів промисловості є пере-
важаючою;

– операції з нерухомим майном упевнено посіда-
ють друге місце, тоді як це переважно спекулятивні 
операції, які не приносять соціального та економіч-
ного ефекту;

– сільське господарство, маючи надзвичайно по-
тужний потенціал, інвестується в недостатній мірі 
[4] (табл. 1).

Найбільшим попитом у інвесторів користують-
ся промисловість, операції з нерухомим майном, ді-
яльність транспорту і зв’язку, торгівля. Їх частка в 

загальній структурі інвестицій у 2011 р. становила 
відповідно 36,2; 17,7; 16,5 та 7,3%. Частка сіль-
ського господарства у загальній структурі інвестицій 
протягом 2008-2010 рр. впевнено трималась на по-
значці 7%. У 2011 р. відбувся незначний інвестицій-
ний сплеск, і капіталовкладення в основний капітал 
аграрної сфери становили 7,6% від загальної суми 
інвестицій. Для порівняння, у 1992 р. частка інвес-
тицій у сільське господарство становила 18,1%. 

Як показує аналіз, раніше більш високими темпа-
ми капітальні вкладення зростали в промисловості, 
будівництві і в сільському господарстві. Зростання 
обсягів капітальних вкладень у будівництві і сіль-
ському господарстві пояснювалося їх індустріалі-
зацією та інтенсифікацією. Промисловість завжди 
займала найбільшу питому вагу в структурі капі-
тальних вкладень. Це пов’язано як з обсягами ви-
робничого апарату, так і з високою фондоємністю. 
Пріоритетність виділення коштів машинобудуванню 
пов’язана з необхідністю систематичного підвищен-
ня технічного рівня виробництва, збільшення у скла-
ді основних виробничих фондів частки високоефек-
тивних машин і устаткування [5].

Аналізуючи інвестиційну сферу економіки Украї-
ни, слід відзначити, в першу чергу, структуру інвес-
тицій в основний капітал підприємств за джерелами 
фінансування. Фактично економіка України продо-
вжує інвестуватись переважно за рахунок реінвес-
тування доходів підприємств. Висновок невтішний: 
домінування частки власних коштів підприємств у 
фінансуванні інвестицій в основний капітал фактич-
но означає автарктичний (закритий) характер еконо-
мічного відтворення [6].

Варто відзначити, що в Україні прибуток не є на-
дійним джерелом для інвестування, оскільки він від-
носно ВВП за десять років зменшився з 60% до 4%. 
За даними Національного інституту стратегічних до-
сліджень, за рахунок оподаткування у підприємств 
вилучається від 55 до 85% прибутку. Тому модерні-
зацію спроможні здійснювати тільки ті галузі, які 
мають істотні пільги з оподаткування [4].

Другим за обсягами інвестування джерелом за-
лишаються кредити банків. Можливість формування 
інвестицій сільськогосподарського підприємства ви-
значається співвідношенням їх власного та позиково-
го капіталу. Як би не хотілося сільськогосподарсько-
му товаровиробнику спиратися у своїй виробничій 
діяльності лише на власні кошти, але реалії сього-

Таблиця 1
Інвестиції в основний капітал України за видами економічної діяльності, млн грн

Види діяльності
Роки

2007 2008 2009 2010 2011

Всього 188486 233081 151777 171092 238175

Сільське господарство 9519 16890 9382 12231 18183

Промисловість 64341 76618 57658 58558 86313

Будівництво 9107 12469 5325 4966 8541

Торгівля 17778 24695 14091 11830 17264

Діяльність готелів та ресторанів 2614 3222 2589 3072 4908

Діяльність транспорту та зв’язку 31709 32558 24555 29084 39375

Фінансова діяльність 4165 4636 3359 2859 3152

Операції з нерухомим майном, оренда та ін. 39415 48840 25678 37189 42107

Державне управління 1572 1819, 894 1295 1858

Освіта 1651 2322 1484 1873 2485

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2518 3531 1932 2754 3451

Надання комунальних та індивідуальних послуг, 
діяльність у сфері культури та спорту 4061 5421 4809 5315 10501

Джерело: дані Державного комітету статистики України
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дення диктують власні умови. На сучасному етапі 
розвитку практично немає підприємств, які не ви-
користовують у своїй діяльності позиковий капітал. 
Оскільки вижити в нинішніх складних економічних 
умовах за рахунок власних ресурсів може лише не-
значна частка сільськогосподарських підприємств, 
кредити банків стають, зазвичай, єдиним джерелом 
інвестиційних надходжень для невеликих малопри-
буткових підприємств (табл. 2). 

Як справедливо зазначає А. Чухно, кредитни-
ми відносинами наразі пронизані всі стадії проце-
су відтворення – від інвестування та міжгалузевого 
переливання капіталів до реалізації товару, розпо-
ділу і перерозподілу доходів [7]. Як свідчать дані 
таблиці 2, протягом 2007-2012 рр. відбувається на-
рощування обсягів кредитних ресурсів в економіці 
України. До топ-п’ятірки найбільш кредитованих га-
лузей у 2012 р. увійшли торгівля (220224 млн грн), 
переробна промисловість (125880 млн грн), опера-
ції з нерухомим майном (105516 млн грн), будів-
ництво (37052 млн грн) та сільське господарство 
(36488 млн грн).

У структурі кредитів, наданих банківськими уста-
новами суб’єктам господарювання за видами еконо-
мічної діяльності, протягом 2007-2012 рр. найбільшу 
питому вагу мають кредити у торгівлю та промисло-
вість (36,4 та 23,4% відповідно). Кредити в сільське 
господарство становлять близько 6% від загальної 
суми банківських позик. Переважна більшість про-
мислових підприємств має більш сприятливі еконо-
мічні умови порівняно з сільськогосподарськими, і 
як результат – більш відкритий доступ до кредитних 
ресурсів. Тому й норма прибутку, і частка кредиту-
вання у таких підприємств значно різняться [1].

Специфічні особливості, притаманні аграрному 
виробництву, у значній мірі потребують залучення 
довгострокових банківських кредитів, але такий спо-
сіб кредитування буде доступним лише для того виду 
діяльності, який у найближчому майбутньому може 
принести вагомий економічний ефект. При цьому ко-
роткостроковий банківський кредит є більш посиль-
ним та суттєвим фактором підвищення економічної 
ефективності сільськогосподарського виробництва. 
Незважаючи на політику сприяння кредитуванню, 
відсутність доступу до кредитних ресурсів у сільській 
місцевості, особливо для великої кількості дрібних і 
середніх фермерських господарств, загально визна-
на одним з основних факторів, який перешкоджає 
розвитку сільського господарства України. Однак іс-

нує ще одна проблема у сфері доступу сільськогос-
подарських підприємств до фінансових ресурсів. Це 
загальна слабкість та обмежений характер фінансо-
вого ринку України. В Україні тільки починає розви-
ватися інститут комерційної іпотеки, іпотеки під за-
ставу житла, і пройде ще певний час, поки з’явиться 
земельна іпотека.

Аргументом на користь застави землі як джере-
ла фінансового забезпечення економічного зростання 
сільського господарства є те, що у світовій практиці 
кредити під заставу землі становлять 95% інвести-
ційного ресурсу фермерів. І тільки решта – 5% – це 
кошти від продажу земельних ділянок [2].

Комерційні банки зацікавлені в такому предме-
ті застави, як земля. Адже сільське господарство є 
сферою діяльності з підвищеним рівнем ризику. Бан-
крутство позичальника за відсутності гарантованої 
застави призводить до втрат кредитора. Окрім того, 
кредитор, знаючи про відсутність в Україні більш-
менш відпрацьованої системи прогнозування врожаю 
та цін на сільськогосподарську продукцію, моніто-
рингу та прогнозування кон’юнктури на зовнішніх 
ринках, буде дуже обережним при прийнятті рішен-
ня про надання кредиту. За невисокого рівня довіри 
до позичальника кредитор або не надасть кредит, або 
позичковий відсоток буде високим, або сума кредиту 
буде незначною.

Використання землі як предмета застави суттєво 
підвищує ймовірність отримання кредиту, та й сам 
позичковий відсоток переважно є суттєво нижчим. 
Пояснюється це, насамперед, специфічністю землі 
як товару, який неможливо викрасти чи приховати, 
складно пошкодити і, що найбільш важливо, – цей 
товар має практично стабільну ціну [2].

В умовах відсутності власних коштів для при-
дбання нової техніки й обладнання та високої вар-
тості користування кредитами сільськогосподарські 
підприємства все більше починають схилятися до 
альтернативних джерел отримання техніки. У вар-
тісному вираженні обсяг договорів, укладених за лі-
зингом у 2012 р., збільшився у порівнянні з мину-
лим роком майже на 30% і склав 14,71 млрд. грн.

Розподіл структури вартості договорів фінансово-
го лізингу виглядає наступним чином (табл. 3).

Серед діючих договорів фінансового лізингу на 
кінець 2012 р., як і раніше, переважають угоди в 
галузі транспорту (58,1%), сільського господарства 
(19%), будівництва (5%) та сфері послуг (4,8%), при 
чому питома вага договорів у галузі сільського гос-

Таблиця 2
Кредити банків за видами економічної діяльності України, млн. грн.

Види економічної діяльності
Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сільське господарство 16341 28812 26026 26545 34143 36488

Добувна промисловість 315 420 9607 12883 11483 15726

Переробна промисловість 5610 7684 104951 121526 124314 125880

Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 64710 106029 9273 12702 18977 21483

Будівництво 6068 8630 41678 43158 44215 37052

Торгівля 21178 39274 165678 174452 209044 220224

Діяльність готелів та ресторанів 99653 155818 4397 4901 4863 4230

Діяльність транспорту та зв’язку 2231 4168 16007 20944 28766 30043

Операції з нерухомим майном, оренда та ін. 10537 15990 77848 77490 91572 105516

Освіта 28711 69260 216 158 101 138

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 162 444 1495 1457 1592 1341

Джерело: дані Національного банку України
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подарства зросла майже на 5-процентних пунктів у 
порівнянні з кінцем 2011 р.

Основними джерелами фінансування лізингових 
операцій в аналізованому періоді були позичкові ко-
шти, в тому числі банківські кредити (89,9%), при 
цьому їх питома вага значно збільшилася у порів-
нянні з минулим роком, а питома вага власних ко-
штів лізингових компаній у порівнянні з минулим 
роком зменшилася і становила близько 10%. 

У боротьбу за агропідприємства все активніше 
включаються і лізингові компанії. За даними асо-
ціації «Українське об’єднання лізингодавців» у 
2012 р. обсяг угод з аграріями збільшився порівняно 
з 2011 р. майже вдвічі і склав близько 4,3 млрд грн. 
Позитивну динаміку показує і лізинг сільськогоспо-
дарської техніки. Переваги лізингових програм у по-
рівнянні з кредитними – більш лояльні вимоги до 
фінансового стану лізингоодержувача, відсутність 
обов’язкових вимог щодо додаткового залогу, а та-
кож можливість отримання сільськогосподарської 
техніки в короткі терміни (за деякими програмами –  
від п’яти робочих днів). Ефективні ставки фінан-
сування в середньому становлять 21-23% річних у 
гривні і 11-12% в доларах. Але, як зазначає гене-
ральний директор компанії «VAB Лізинг» Людмила 
Золотарьова, в рамках спільних програм лізингових 

компаній і виробників ставки можуть бути від 7% 
річних у гривні [3].

За напрямками вкладання інвестицій іноземний 
інвестор також не відстає від вітчизняного. Най-
більш привабливими для закордонних інвесторів є 
металургія, машинобудування, хімічна та харчова 
промисловість, але дедалі більше привертають увагу 
такі галузі, як автомобільна промисловість, спожив-
ча електроніка, високі технології, вітроенергетика, 
сонячна енергетика, виробництво біопалива, телеко-
мунікації та деякі інші (табл. 4).

У 2011 р. в економіку України іноземними інвес-
торами вкладено 49362,3 млн дол., що більше рівня 
2010 р. на 10,4%.

Як свідчать дані табл. 4, левова частка західних 
інвестицій в економіку України спрямована у фінан-
сову діяльність (33,1% від загального обсягу), про-
мисловість (30,9%), нерухомість та оренду (11,6%), 
торгівлю (10,5%).

У цих галузях значно швидший обіг коштів, ніж 
у сільському господарстві. У галузевій структурі АПК 
іноземні інвестиції спрямовуються не безпосередньо в 
сільське господарство та на первинну переробку сіль-
ськогосподарської продукції, а в харчову промисло-
вість, куди їх направляється близько 5% у загаль-
ному обсязі. Сільське господарство одержує лише 

Таблиця 3
Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за галузями економіки України, %

Галузі економіки
Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Харчова промисловість 3,3 2,0 1,8 1,36 1,04 1,05

Транспорт 64,1 51,3 59,1 59,36 57,4 58,09

Сфера послуг 6,1 8,2 6,0 4,97 6,16 4,79

Сільське господарство 7,5 9,5 11,6 12,99 14,23 19,04

Хімічна промисловість 0,3 1,2 0,5 0,29 0,26 0,2

Будівництво 7,9 15,2 10,9 8,26 6,71 5,0

Добувна промисловість 1,1 1,3 2,0 1,13 0,9 2,53

Інші 9,7 11,4 8,1 9,79 10,58 8,31

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: дані Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців»

Таблиця 4
Прямі іноземні інвестиції в Україну за видами економічної діяльності, млн. дол. США

Види діяльності
Роки

2007 2008 2009 2010 2011

Всього 29542,7 35723,4 40026,8 44708 49362,3

Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство 557,3 803,2 871,4 833,7 813,4

Промисловість 8004,1 8056,5 9021,9 14042,6 15238,6

Будівництво 1631,8 2052,9 2212,9 2339,2 2992,7

Торгівля 3072,1 3718,4 4224,6 4764,2 5193,5

Діяльність готелів та ресторанів 428,3 412,9 428,5 458,3 463,7

Діяльність транспорту та зв’язку 1274,4 1281 1506,3 1711,2 1855

Фінансова діяльність 4869,1 7154,8 8968,4 15059,2 16318,5

Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям

2669,3 3570,7 4,65,0 4754,1 5721,5

Освіта 18,1 13,3 13,8 16,8 9,1

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 190,4 123,8 120,8 131,2 134,4

Надання комунальних та 
індивідуальних послуг, діяльність 
у сфері культури та спорту

285,8 502,8 526,4 583,5 607,8

Нерозподілені за видами 
діяльності обсяги прямих 
інвестицій

6541,3 8027,4 8061,1 14 14,1

Джерело: дані державного комітету статистики України
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близько 2% інвестицій, що в 2,5 рази менше, ніж хар-
чова промисловість. Аграрний сектор в інвестиційно-
му відношенні вважається недостатньо привабливим. 
Сезонність виробництва, низька оборотність капіталу, 
невисока фондовіддача та інше є тому причиною.

Тому слід мати на увазі, що ця галузь буде при-
тягувати інвестиції у меншій мірі, ніж інші галузі 
національної економіки. Залучити капітал на закор-
донних фондових майданчиках у аграріїв практично 
немає шансів. Зниження цін на сільськогосподарську 
продукцію через високий урожай зернових у світі ро-
бить нецікавими інвестиції в агрокомпанії в цілому. 
А високі ризики України ще більше псують імідж 
емітентів. Аналіз статистичних даних та оцінка осо-
бливостей потоків прямих іноземних інвестицій свід-
чить, що іноземний капітал приходить в Україну з 
намірами:

– придбання за відносно невелику ціну найбільш 
ефективних підприємств;

– розширення ринків збуту внаслідок зростання 
внутрішнього попиту;

– освоєння внутрішнього ринку з перспективно 
високою часткою експорту вихідної продукції і по-
слуг від спільного бізнесу.

Інвестування у великі інфраструктурні проекти 
структурного реформування промисловості та сіль-
ського господарства з терміном окупності більше 
трьох років не відносилось і не відноситься до сфери 
інтересів іноземних інвесторів [4].

Між тим ефективна інвестиційна політика щодо 
сільського господарства для нашої країни відкриває 
можливості забезпечити сталий розвиток національ-
ної економіки в цілому.

Необхідно зауважити, що інвестиційна ситуація 
на українському ринку є потенційно динамічною. 
Так, розвинена транспортна мережа, високий освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень, ресурсний та виробни-
чий потенціал, грамотні політичні та економічні ре-
форми, підприємницька активність населення – усе 
це може стати потужною інвестиційною базою для 
економічного розвитку нашої країни. Тому успішні 
міжнародні інвестиційні проекти, бюджетні програ-
ми, спрямовані на покращення інвестиційного імі-
джу держави, можуть перетворити Україну в інвес-
тиційно привабливу країну.

На нашу думку, пріоритетного розвитку слід на-
дати галузям виробництва, які створюють предмети 
для особистого споживання людини, а також тим, 
що є базовими у функціонуванні здорової економіки. 
Так, сьогодні однією з пріоритетних галузей в укра-
їнській економіці є агропромисловий комплекс. Це – 
стратегічний напрямок, життєво важлива проблема у 
підтримці продовольчої безпеки держави. Він забез-
печує населення продуктами харчування, а легку і 
харчову промисловість – сировиною. Пріоритетність 
тут визначається тим, що у структурі споживання 
населення харчування, одяг, взуття займають про-
відне місце, по-перше, а по-друге, Україна має певні 
ресурси для їх розвитку, зокрема, родючі чорноземи. 
Водночас розвиток АПК значною мірою залежить від 

рівня виробництва сільськогосподарських машин, 
мінеральних добрив, зберігання продукції та потуж-
ностей обробної промисловості.

На рівні з розвитком АПК України необхідно 
створити умови для переливання капіталу до пріо-
ритетних сфер виробництва, тобто підтримати вну-
трішні і зовнішні інвестиції, перш за все, у струк-
туроутворюючі галузі промисловості, провідне місце 
серед яких займає машинобудування. Реструктури-
зацію та технологічне переозброєння підприємств 
машинобудування України необхідно здійснювати на 
основі переходу від випуску праце-, енерго-, та мате-
ріаломісткої продукції до наукомісткої високотехно-
логічної продукції, якою слід заповнити внутрішній 
ринок. Мова йде, перш за все, про створення ринку 
засобів виробництва, тобто про спрямування вироб-
ничих програм підприємств галузі на виробництво 
конкурентоспроможних комплексів машин і устат-
кування для сільськогосподарського виробництва.

Висновки. Формування інвестиційного ринку в 
аграрному секторі України відбувається дуже по-
вільно і явно в недостатньому для забезпечення 
нормального розвитку економічних процесів обсязі. 
Основні завдання структурно-інвестиційної політи-
ки в агропромисловому комплексі полягають у за-
кріпленні позитивних наслідків реформування АПК 
шляхом інвестиційної підтримки, забезпеченні села 
дешевими кредитами, стабілізації виробництва у 
тваринництві, остаточному подоланні збитковості та 
зміцненні фінансового стану сільськогосподарських 
підприємств [5].

Проблему доступності інвестиційних ресурсів 
можна вирішити шляхом запровадження доступного 
лізингового та іпотечного кредитування, бюджетних 
програм сприяння довгостроковому банківському 
кредитуванню, державних гарантій та податкових 
стимулів для іноземних інвесторів, які кредитують 
аграрний сектор.
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Постановка проблеми. Для формулювання ефек-
тивної стратегії створення та функціонування клас-
тера необхідним є використання сучасних методик 
комплексної оцінки економічної ефективності діяль-
ності кластерних структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різно-
маніття підходів до аналізу та оцінки економічної 
ефективності функціонування кластерів значною мі-
рою обумовлене вибором типу показників, за якими 
повинен здійснюватись такий аналіз. Тут можна ви-
значати показники, що характеризують загальні ре-
зультати, досягнуті кластерною структурою, а саме: 
обсяги виробництва та реалізації продукції, обсяги 
експорту тощо. Ефективність кластера може оціню-
ватися також з точки зору його впливу на розвиток 
території або галузі. Тут важливими є такі показни-
ки, як збільшення кількості робочих місць, зростан-
ня рівня доходів населення, збільшення податкових 
надходжень. Аналіз основних наукових досліджень у 
галузі кластеризації дозволяє виділити основні під-
ходи до дослідження ефективності функціонування 
кластерів.

Більшість авторів економічну ефективність клас-
тера пов’язують із наявністю синергетичного ефек-
ту, який проявляється у тому, що загальна вартість 
компаній-учасників кластера на певному етапі його 
розвитку стає більшою суми вартостей окремих скла-
дових кластера. Крім того, економічна ефективність 
кластера може бути визначена з точки зору зменшен-
ня загальних витрат учасників кластера на виконан-
ня окремих функцій: закупівлі сировини, збуту, про-
сування, управління персоналом тощо.

Підхід до оцінки ефективності кластерів з точки 
зору оптимізації міжкорпоративних та внутрішньо-
корпоративних зв’язків основну увагу зосереджує на 
визначення економічного ефекту від вдосконалення 

систем взаємодії з постачальниками, споживачами 
та різноманітними посередниками.

Інший підхід до дослідження ефективності діяль-
ності кластерів ґрунтується на теорії трансакційних 
витрат. Тут досліджується економічний ефект від ре-
алізації системи довгострокових контрактів у межах 
кластера, оцінюється ефективність спільних довго-
строкових проектів.

Ряд авторів пропонують методики, що дозволяють 
оцінювати ефективність кластера на основі одного 
показника. У якості такого показника може виступа-
ти сума валової доданої вартості, відношення загаль-
ної доданої вартості до обсягу витрат, пов’язаних із 
функціонуванням кластера. Наявність такого уза-
гальненого показника дозволяє досліджувати дина-
міку розвитку кластера, а також порівнювати ефек-
тивність різних кластерів між собою. Проте такий 
підхід не враховує того, що ефективність функціону-
вання кластера може проявлятися у різноманітних 
сферах: економічній, соціальній, податковій, іннова-
ційно-інвестиційній, екологічній та інших.

Використання комплексних методик оцінки 
ефективності функціонування кластера передбачає 
встановлення взаємозв’язків між окремими показни-
ками його діяльності у певній сфері. Так, у роботі 
М.А. Пічугіної [1] здійснено дослідження економіч-
ної ефективності діяльності інноваційного кластера 
та запропоновано методику комплексної багатофак-
торної оцінки ефективності з точки зору своєчасності 
реалізації спільних проектів учасників кластера та 
досягнення його цілей. У якості критеріїв ефектив-
ності взаємодії учасників кластера автором запропо-
новано такі: взаємна економічна доцільність, струк-
турний паритет, показник прямоточності, показник 
ритмічності, показник охвату життєвого циклу про-
дукції.
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Комплексна методика визначення ефективності 
діяльності кластера запропонована у монографії Г.А. 
Семенова та О.С. Богми [2, с. 175]. Автори виходять 
з того, що економічну ефективність від реалізації 
кластерного проекту можна визначити як переви-
щення отриманих від діяльності кластера результа-
тів у вартісному виразі над вартісним виразом сукуп-
них витрат кластера за весь період його діяльності. 
Відтак ефект дорівнюватиме різниці між доходами 
учасника кластера та його витратами.

Існує ще ряд підходів авторів до оцінки ефектив-
ності функціонування кластерів. У переважній біль-
шості вони базуються на тому, що ефективність ді-
яльності кластера визначається як додатковий дохід, 
отриманий учасниками кластерного об’єднання піс-
ля створення кластера.

Постановка завдання. Розробити комплексний 
методичний підхід до оцінки ефективності функціо-
нування підприємств у складі кластера та темпів їх 
розвитку, який враховує такі види ефектів: еконо-
мічний, соціальний, інноваційний та податковий.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здат-
ність підприємств-учасників кластера до ефективної 
взаємодії та його потенціал визначають в основному 
такі елементи: продуктивність праці, рентабельність 
готової продукції, зацікавленість, кадровий, науко-
вий і технічний склад, ставлення до зовнішнього се-
редовища, перспективи розвитку, імідж тощо.

Поєднання цих елементів може створювати без-
ліч варіантів потенціалу кластера підприємств: від 
високого (наприклад, у разі збігу цілей окремих під-
приємств і цілей кластера) до низького (наприклад, 
у разі придбання неякісної сировини, матеріалів, об-
ладнання, звільнення генераторів ідей тощо).

Прояв результатів поєднання потенціалів підпри-
ємств-учасників кластера знаходиться відповідно 
до закону синергії, який складається з двох частин 
[3, с. 205]:

- ефект, отриманий у результаті поєднання двох 
і більше підприємств, більший або менший простого 
складання;

- існує такий набір елементів, при якому потен-
ціал кластера буде або істотно більшим простої суми 
потенціалів підприємств-учасників кластера, або іс-
тотно меншим.

Сутність ефекту синергії проявляється через 
зв’язки, які встановлюються між учасниками клас-
тера. Зв’язки повинні забезпечувати найкраще по-
єднання компетенції кластера як системи: в області 
досліджень і розробок; в частині операцій із закупів-
лі сировини, планування та контролю виробництва, 
виготовлення технічного оснащення, з виробничого 

інжинірингу, контролю якості, запасів і виробни-
цтва товарів та послуг; в області маркетингу – широ-
ка діяльність зі створення прихильності до продук-
ту, реклама, стимулювання збуту, а також розподілу 
товару (включаючи транспортування і складування), 
контроль за своєчасним виконанням контрактів, ана-
ліз ефективності продажів і післяпродажного серві-
су; а в результаті – визначення загальної системи 
взаємодії підприємств кластера, забезпечення інте-
грованого прийняття рішень і забезпечення надан-
ня різноманітних послуг у функціональних сферах, 
таких як бухгалтерський облік, галузеві відносини, 
підвищення кваліфікації персоналу, зростання рен-
табельності продукції та її конкурентоспроможності.

Для підвищення результативності, всередині 
кожної з функціональних областей слід помістити 
такі категорії навичок і ресурсів [4, с. 50]:

- забезпеченість фінансовими ресурсами;
- забезпеченість якісною сировиною та матері-

алами;
- наявність потужного обладнання;
- забезпечення професіоналізму та необхідних на-

вичок персоналу;
- високий рівень організаційних та управлінських 

здібностей.
Фахівці в галузі стратегічного управління виділя-

ють два типи синергізму: структурний синергізм, де 
ефект виникає за рахунок об’єднання ресурсів двох 
компаній, що дозволяє знизити витрати і збільши-
ти обсяг продажів, і управлінський синергізм, у разі 
якого ефект досягається завдяки підвищенню якості 
управління, без будь-яких структурних змін.

Структурний синергізм проявляється у процесі 
об’єднання аналогічних структур двох організацій. І 
в тому випадку, якщо ці організації виробляли ана-
логічну або схожу продукцію або діяли на одному 
і тому ж або суміжних ринках, то скорочення ви-
трат досягає 15-25 %, а обсяг продажів зростає на 
25-30 % [5, с. 285].

Управлінський синергізм заснований на тому, що 
організація, яка приєднує до себе іншу організацію, 
здатна більш ефективно управляти придбаним бізне-
сом, зокрема завдяки впровадженню нової системи 
фінансового контролю, підвищенню відповідальності 
менеджерів за виконання бюджету, скороченню не-
обґрунтованих витрат, продажу супутнього бізнесу.

Синергетичні ефекти оцінюються збільшенням 
прибутку, зниженням оперативних видатків і потре-
бою в інвестиціях, зростанням рентабельності реалі-
зованої продукції тощо.

Отже, комплексна оцінка ефективності функці-
онування кластера підприємств повинна, на нашу 

думку, враховувати низку показників, які 
слід розподіляти за видами ефектів, що про-
являються у тій чи іншій сфері. Основними 
видами синергетичних ефектів за сферами 
їх прояву можуть бути: економічний, соці-
альний, інноваційний та податковий ефекти 
(рис. 1).

І. Економічний ефект.
Для визначення економічного ефекту 

від участі окремих підприємств у класте-
рі ми пропонуємо оцінювати ефективність 
об’єднання в кластер окремих підприємств за 
такими показниками: рентабельність; обся-
ги реалізації підприємств-учасників класте-
ра; надходження інвестицій на підприємства 
кластера.

Для їх розрахунку необхідно визначити 
такі показники:

Економічний 
ефект

Соціальний
ефект

Інноваційний 
ефект

Податковий 
ефект

1.Рентабельність
2.Обсяги 
реалізації 
продукції 
підприємствами-
учасниками 
кластера.
3.Надходження 
інвестицій на 
підприємства 
кластера.

1.Кількість створених 
робочих місць у регіоні 
базування кластера.
2.Рівень доходів населення 
(середня заробітна плата) у
регіоні базування кластера.
3.Темп зростання обсягів 
споживання продукції 
кластера внутрішніми 
споживачами (частка 
продукції кластера на 
внутрішньому споживчому 
ринку).

1.Кількість 
інноваційно-
активних 
підприємств 
кластера.
2.Обсяг 
реалізованої 
інноваційної 
продукції 
підприємствами 
кластера.

1.Сума 
податків до 
бюджету, що 
надійшли від 
підприємств 
кластера.
2.Сума зборів 
до бюджету, 
що надійшли 
від 
підприємств 
кластера.

Рис. 1. Види синергетичних ефектів від створення кластера
Джерело: розроблено автором
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r1, r2, …, rn – темпи зростання рентабельності для 

підприємств П1, П2, …, Пn відповідно, які входять до 
складу кластера;

v1, v2, …, vn – темпи зростання обсягів реалізації 
продукції підприємствами П1, П2, …, Пn відповідно, 
які входять до складу кластера;

i1, i2, …, in – темпи зростання інвестицій (включа-
ючи іноземні) на підприємствах П1, П2, …, Пn відпо-
відно, які входять до складу кластера.

Ми пропонуємо визначати їх таким чином:
1) темп зростання рентабельності (rі) для підпри-

ємств Пі (і=1,…, п) відповідно, які входять до складу 
кластера, розраховується у трьох випадках:

– у разі, якщо r0і та r1і 
>  0:

rі = 
i

i

r
r

0

1 ,     (1)

де і = 1, 2, 3, … n – кількість підприємств клас-
тера;

r1і – рівень рентабельності окремого підприємства 
(Пі) після його входження до складу кластера;

r0і – рентабельність окремого підприємства (Пі) до 
його входження у кластер;

– у разі, якщо r0і та r1і 
<  0, але r1і 

>  r0і:

rі = 
i

i

r
r

1

0
,     (2)

– у разі, якщо r0і 
<  0, а r1і 

>  0:

rі = 
i

ii

r
rr

0

01 −
.     (3)

2) темп зростання обсягів реалізації продукції (vi) 
підприємствами Пі (і=1,…, п) відповідно, які входять 
до складу кластера:

vі = 
i

i

0

1

ν
ν

,     (4)

де v1i – обсяг реалізації продукції окремим під-
приємством (Пі) після його входження до складу 
кластера;

v0і – обсяг реалізації продукції окремим підпри-
ємством (Пі) до його входження у кластер;

3) темп зростання інвестицій (iі) на підприємствах 
Пі (і=1,…, п) відповідно, які входять до складу клас-
тера:

іі =
i

i

i
i

0

1 ,     (5)

де і1і – обсяги надходження інвестицій (включа-
ючи іноземні) на підприємство (Пі) після його вхо-
дження до складу кластера;

і0і – обсяги надходження інвестицій (включаючи 
іноземні) на підприємство (Пі) до його входження у 
кластер.

Для оцінки ефективності об’єднання у кластер 
окремих підприємств можна запропонувати такий 
підхід:

1) визначення усередненого темпу зростання рен-
табельності по кластеру в цілому (R):

R = n
nrrr ××× ...21 ,     (6)

де r1, r2, …, rn – темпи зростання рентабельності 
для підприємств П1, П2, …, Пn відповідно, які вхо-
дять до складу кластера, у звітний період у порівнян-
ні з базисним – до створення кластера;

2) визначення усередненого темпу зростання обся-
гів реалізації по підприємствах кластера в цілому (V):

V = n
nννν ××× ...21 ,     (7)

де v1, v2, …, vn – темпи зростання обсягів реалізації 
продукції підприємствами П1, П2, …, Пn відповідно, 

які входять до складу кластера, у звітний період у 
порівнянні з періодом до створення кластера;

3) визначення усередненого темпу зростання над-
ходжень інвестицій (включаючи іноземні) на підпри-
ємства кластера (І):

І = n
niii ××× ...21 ,     (8)

де i1, i2, …, in – темпи зростання інвестицій (вклю-
чаючи іноземні) на підприємствах П1, П2, …, Пn від-
повідно, які входять до складу кластера, у звітний 
період у порівнянні з базисним – до створення клас-
тера.

За результатами розрахунків за формулами  
(6)–(8) можна визначити загальний темп економічно-
го розвитку підприємств кластера (γ):

3 IVR ××=γ .     (9)

Значення показника γ повинне бути більше 1, що 
свідчитиме про економічну ефективність роботи під-
приємств у кластері та зростання темпів економічно-
го розвитку підприємств кластера. У протилежному 
випадку, якщо значення показника γ менше 1, то це 
свідчить про зниження темпів економічного розви-
тку підприємств кластера, тобто кластер є неефек-
тивним.

За запропонованим нами методичним підходом 
можна також порівнювати діяльність окремих клас-
терів як за окремими показниками: усередненим 
темпом зростання рентабельності кластера (R); усе-
редненим темпом зростання обсягів реалізації про-
дукції кластером (V); усередненим темпом зростання 
надходжень інвестицій (включаючи іноземні) на під-
приємства кластера (І), так і за загальним показни-
ком темпу розвитку підприємств кластера (γ).

Для коректного використання запропонованої ме-
тодики слід аналізувати дані розвитку підприємств 
за певний (однаковий) період часу.

ІІ. Соціальний ефект.
Для визначення соціального ефекту від створен-

ня кластерів у регіоні ми пропонуємо скористатися 
такими показниками: кількість створених робочих 
місць у регіоні базування кластера; рівень доходів 
населення (середня заробітна плата) у регіоні базу-
вання кластера; темп зростання обсягів споживання 
продукції кластера внутрішніми споживачами (част-
ка продукції кластера на внутрішньому споживчому 
ринку).

Для оцінки соціального ефекту від створення 
кластера в регіоні пропонуємо такий підхід:

1) визначення усередненого темпу зростання кіль-
кості робочих місць, створених у регіоні базування 
кластера в цілому (L):

L = n
nlll ××× ...21 ,     (10)

де l1, l2, …, ln – темпи зростання кількості робочих 
місць на підприємствах П1, П2, …, Пn відповідно, які 
входять до складу кластера;

2) визначення усередненого темпу зростання рів-
ня доходів населення (середньої заробітної плати) 
у регіоні базування кластера по підприємствах, що 
входять до складу кластера в цілому (S):

S = n
nsss ××× ...21 ,     (11)

де s1, s2, …, sn – темпи зростання рівня доходів 
населення (середньої заробітної плати) у регіоні ба-
зування кластера по підприємствах П1, П2, …, Пn від-
повідно, які входять до складу кластера;

3) визначення усередненого темпу зростання об-
сягів споживання продукції кластера внутрішніми 
споживачами (усередненого темпу зростання част-
ки продукції кластера на внутрішньому споживчому 
ринку) в цілому (C):
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C = n
nccc ××× ...21 ,     (12)

де c1, c2, …, cn – темпи зростання обсягів спожи-
вання продукції підприємств кластера П1, П2, …, Пn 
відповідно, які входять до складу кластера, внутріш-
німи споживачами.

За результатами розрахунків за формулами  
(10)–(12) можна визначити загальний темп соціаль-
ного розвитку регіону від створення кластера (β):

3 CSL ××=β .     (13)

Для коректного використання запропонованого 
методичного підходу слід аналізувати дані розвитку 
регіону за певний (однаковий) період часу.

ІІІ. Інноваційний ефект.
Для визначення інноваційного ефекту від ство-

рення та функціонування кластерів у регіоні ми про-
понуємо скористатися такими показниками: кіль-
кість інноваційно-активних підприємств кластера; 
обсяг реалізованої інноваційної продукції підприєм-
ствами кластера.

Для оцінки інноваційного ефекту пропонуємо та-
кий підхід:

1) визначення темпу збільшення кількості іннова-
ційно-активних підприємств у результаті створення 
кластера (Е):

Е =
1

2

N
N

,     (14)

де N1 – кількість інноваційно-активних підпри-
ємств галузі у досліджуваному регіоні до створення 
кластера;

N2 – кількість інноваційно-активних підприємств 
галузі у досліджуваному регіоні після початку функ-
ціонування кластера.

2) визначення усередненого темпу зростання об-
сягів реалізованої інноваційної продукції підприєм-
ствами кластера в цілому (або продукції, виробленої 
з використанням інноваційних технологій) (Р):

Р = n
nppp ××× ...21 ,     (15)

де р1, р2, …, рn – темпи зростання обсягів реалізо-
ваної інноваційної продукції підприємствами П1, П2, 
…, Пn відповідно, які входять в кластер.

За результатами розрахунків за формулами  
(14)–(15) можна визначити загальний темп іннова-
ційного розвитку кластера (D):

PED ×=  (16).

IV. Податковий ефект.
Для визначення податкового ефекту від створен-

ня та функціонування кластерів у регіоні ми про-
понуємо скористатися такими показниками: сума 
податків до бюджету, що надійшли від підприємств 
кластера; сума зборів до бюджету, що надійшли від 
підприємств кластера.

Для оцінки податкового ефекту від створення 
кластера пропонуємо такий підхід:

1) визначення усередненого темпу зростання суми 
податків до бюджету, що надійшли від підприємств 
кластера в цілому (Т):

Т = n
nttt ××× ...21 , (17)

де t1, t2, …, tn – темпи зростання суми податків до 
бюджету, що надійшли від підприємств П1, П2, …, Пn 
відповідно, які входять до складу кластера;

2) визначення усередненого темпу зростання суми 
зборів до бюджету, що надійшли від підприємств 
кластера в цілому (F):

F = n
nfff ××× ...21 , (18)

де f1, f2, …, fn – темпи зростання суми зборів до 
бюджету, що надійшли від підприємств П1, П2, …, Пn 
відповідно, які входять до складу кластера.

За результатами розрахунків за формулами  
(17)–(18) можна визначити загальний темп надхо-
джень до бюджету від підприємств кластера (B):

FTB ×= .     (19)

Значення показників γ, β, D, B повинні бути біль-
ше 1, що свідчитиме про ефективність роботи підпри-
ємств у кластері та зростання темпів економічного, 
соціального, інноваційного та податкового ефектів. 
У протилежному випадку, якщо значення цих показ-
ників менше 1, то це свідчить про зниження темпів 
розвитку кластера, тобто кластер є неефективним.

Висновки з проведеного дослідження. Запропо-
нований методичний підхід дозволяє оцінити пев-
ні види ефектів від створення кластера в регіоні та 
участі окремих підприємств у діяльності кластера, 
визначати темпи розвитку підприємств кластера, а 
також порівняти ефективність функціонування різ-
них кластерів залежно від сфери виникнення ефек-
ту. Особливістю даного підходу є можливість його за-
стосування на всіх етапах функціонування кластера.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІЖНАРОДНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ  

ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

Стаття присвячена узагальненню теоретико-методичних основ факторного аналізу конкурентоспроможності міжнародних 
автотранспортних вантажних перевезень України. В дослідженні описані позиції вітчизняних та зарубіжних вчених з питання 
класифікації факторів впливу на розвиток міжнародних автотранспортних вантажних перевезень. Виділена модель забезпечен-
ня конкурентоспроможності АТП на ринку міжнародних вантажних перевезень в залежності від різних факторів впливу. Також 
розмежовані та обґрунтовані особливості факторів міжнародної конкурентоспроможності автотранспортних підприємств та кон-
курентоспроможності АТП на міжнародних ринках.

Ключові слова: автотранспортне підприємство, конкурентоспроможність, факторний аналіз, факторна модель, міжнарод-
ний ринок, вантажні перевезення. 

Козина Е.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ 

Статья посвящена обобщению теоретико-методических основ факторного анализа конкурентоспособности международных 
автотранспортных грузоперевозок Украины. В исследовании описаны позиции отечественных и зарубежных ученых по вопросу 
классификации факторов влияния на развитие международных автотранспортных грузоперевозок. Выделена модель обеспе-
чения конкурентоспособности АТП на рынке международных грузовых перевозок в зависимости от различных факторов воз-
действия. Также разграничены и обоснованы особенности факторов международной конкурентоспособности автотранспортных 
предприятий и конкурентоспособности АТП на международных рынках. 

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, конкурентоспособность, факторный анализ, факторная модель, 
международный рынок, грузовые перевозки.

Kozina K.G. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF FACTOR ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRUCKING 
COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN TRANSPORT COMPANIES

The article deals with the generalization of theoretical and methodological foundations of factor analysis of international trucking com-
petitiveness of Ukrainian transport companies. The research describes the position of domestic and foreign scholars on the classification of 
the factors influencing the development of international trucking. The model of ensuring the competitiveness of transport companies in the 
international trucking market highlighted, depending on various factors of influence. As well the features of factors of international transport 
companies competitiveness and transport companies competitiveness in international markets demarcated and justified. 

Keywords: transport company, competitiveness, factor analysis, factor model, international market, trucking.

Постановка проблеми. Факторний аналіз є одним 
з найбільш динамічних розділів теорії конкуренто-
спроможності. Конкурентоспроможність є однією з 
найважливіших інтегральних характеристик, що ви-
користовується для аналізу ефективності економіч-
ної діяльності автотранспортних підприємств (АТП), 
в тому числі на міжнародних ринках. Оскільки в про-
цесі діяльності підприємства його економічний стан 
є змінним за рахунок нестабільності зовнішнього та 
внутрішнього середовища, то саме аналіз впливу цих 
факторів дозволить ефективно розробляти та коригу-
вати економіко-організаційний механізм управління 
конкурентоспроможність АТП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням питання факторів впливу на конкурентоспро-
можність міжнародних автотранспортних вантаж-
них перевезень займалися переважно зарубіжні вчені  
[4; 6; 7]: Н.А. Сафонова, І.О. Цанев, О.І. Чорноус. 
В їх працях узагальнені основні підходи до класи-
фікації факторів конкурентоспроможності та вияв-
лені основні фактори конкурентоспроможності АТП. 
Дослідженням даного питання в Україні займалася 
Т.О. Дяченко [1]. Але в вищенаведених досліджен-
нях недостатнє обгрунтування факторів підвищен-
ня конкурентоспроможності міжнародних автотран-
спортних вантажних перевезень України, а також 
відсутнє розмежування особливостей факторного 
аналізу міжнародної конкурентоспроможності авто-
транспортних підприємств та конкурентоспромож-
ності АТП на міжнародних ринках. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
узагальненні теоретико-методичних основ фактор-
ного аналізу підвищення конкурентоспроможності 
міжнародних автотранспортних вантажних переве-
зень України і виділенні особливостей факторів між-
народної конкурентоспроможності автотранспортних 
підприємств та конкурентоспроможності АТП на 
міжнародних ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
факторами конкурентоспроможності АТП (див. 
табл. 1) розуміють явища або процеси його госпо-
дарської та фінансової діяльності, які впливають на 
зміну абсолютної та відносної величини витрат на 
надання послуг, а в результаті – на зміну рівня кон-
курентоспроможності самого підприємства. 

Властивостями фактора є [3, с. 64]:
за рахунок впливу на предмет або явище, зміна 

його кількісних та/або якісних характеристик; 
взаємодія з іншим предметом або явищем та змі-

на характеристик предмету впливу; 
векторність, тобто у кожен момент часу фактор 

має точку впливу на предмет, кількісне значення 
впливу та його спрямованість у просторі.

Всі фактори, що впливають міжнародні автотран-
спортні вантажні перевезення, а відповідно і на їх кон-
курентоспроможність [1-7], можна розділити на дві 
групи: зовнішні (екзогенні), що не пов’язані з діяль-
ністю АТП та внутрішні (ендогенні), що безпосередньо 
пов’язані з діяльністю підприємства. До зовнішніх 
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факторів відносяться міжнародні: загальноекономіч-
ні (ринкові механізми господарювання, кон’юнктура 
ринків), інфраструктурні (міжнародна транспортна 
інфраструктура), науково-технологічні (фактори, що 
пов’язані з розвитком техніки, обладнання, інстру-
ментів і технологій), політичні (міжнародне політичне 
становище, світові інтеграційні процеси), інституціо-
нальні (міжнародні організаційно-правові відносини, 
міжнародне законодавство), природокліматичні (фак-
тори, пов’язані з розміщенням, топографією місцевос-
ті, кліматом) та національні: економічні (особливості 
функціонування автотранспортної системи, купівель-
на спроможність та платоспроможний попит), інфра-
структурні (національна транспортна інфраструктура, 
щільність автомобільних доріг), природокліматичні, 
політичні (політичне становище в країні, екологічна 
політика), інституціональні (законодавство, фіскаль-

Таблиця 1
Класифікація факторів впливу на розвиток міжнародних автотранспортних вантажних перевезень

№ Автор Класифікація факторів Посилання

1 Т.А. Дяченко 

Фактори, що контролюються АТП (стратегія функціонування АТП, якість 
транспортних послуг, технологія перевезень та перевантажо-розвантажуваль-
них робіт, навчання та підвищення кваліфікації працівників, загальні витрати 
АТП) та фактори, що не контролюються АТП (державні: система оподаткуван-
ня, законодавча база транспортної галузі; ринкові: вартість матеріально-техніч-
ного забезпечення, попит на автотранспортні послуги; природні: екологія)

[1]

2 Н.А. Сафонова 

Фактори зовнішнього середовища (регіональні, правові, інвестиційні та ін.), 
рівень професіоналізму управлінського персоналу та водіїв АТП, якість управ-
лінських рішень в області ціноутворення, ступінь безпосередньої зацікавленості 
працівника в підвищенні конкурентоспроможності АТП

[4]

3 І.О. Цанев 
Зовнішні (податкові збори, мито, умови кредитування, стан ринку експедицій-
них послуг, об’єми державногог, регіонального і приватного інвестування та 
ін.) та внутрішньофірмові

[7]

4 О.І. Чорноус 

Зовнішні (вплив ринкових механізмів господарювання, організаційно-правові 
відносини, соціальні умови, безпека руху, інновації, маркетингові і логістичні 
фактори тощо) та внутрішні (інфраструктура, трудові ресурси, фінансові ресур-
си, екологічна ситуація)

[6]

Забезпечення конкурентоспроможності АТП на ринку міжнародних 
вантажних перевезень

Конкурентоспроможність 
підприємства на 

міжнародному ринку 
капіталів

Конкурентоспроможність 
підприємства на 

міжнародному ринку 
праці

Конкурентоспроможність 
підприємства на 

міжнародному ринку 
послуг

Об’єкт управління –
конкурентоспроможність 

послуги

Критерій – показники, 
що характеризують 
техніко-технологічний, 
маркетинговий фактори

Методи оцінки –
евристичний,
кваліметричний, 
комплексний

Оперативний рівень

Об’єкт управління –
загальний стан 
підприємства

Критерій – показники, 
що характеризують 
техніко-технологічний, 
соціально-трудовий, 
фінансовий, 
маркетинговий, 
організаційний фактори

Методи оцінки –
методики комплексних 
оцінок фінансово-
господарської 
діяльності

Тактичний рівень

Об’єкт управління –
інноваційно-інвестиційна 

привабливість 
підприємства

Критерій – показники, що 
характеризують техніко-
технологічний, соціально-
трудовий, фінансовий, 
маркетинговий, 
організаційний, 
інноваційний фактори

Методи оцінки – методики 
комплексних оцінок 
фінансово-господарської 
діяльності

Стратегічний рівень

Критерії конкурентоспроможності АТП залежно
від рівня планування та управління

Рис. 1. Модель забезпечення конкурентоспроможності АТП 
на ринку міжнародних вантажних перевезень

на та кредитно-грошова політика, організаційно-пра-
вові відносини). До внутрішніх факторів належать 
фактори, що класифікуються за видом діяльності: 
операційні (якість та оперативність перевезення ван-
тажу, об’єм перевезень), фінансові (величина прибут-
ку, співвідношення власного та позикового капіталу), 
інвестиційні (ефективність реалізації інвестиційних 
проектів і проведення операцій з корпоративними 
правами та іншими видами майнових та інтелекту-
альних цінностей) та фактори, що класифікуються за 
видом ресурсів: техніко-технологічні (ступінь зносу 
рухомого складу та оновлення транспортного парку, 
технологічні особливості організації та управління пе-
ревезеннями), соціально-трудові (рівень оплати праці, 
рівень підготовки кадрів, мотивація праці, соціаль-
на відповідальність перевізника), фінансові (тарифи 
транспортування, прибутковість, платоспроможність, 

рентабельність, ліквідність підпри-
ємства), організаційні (організація 
управління АТП, логістичні фактори, 
експедирування вантажів, наявність 
додаткових послуг – послуги з мит-
ного оформлення вантажів, переве-
зення вантажів ADR), маркетингові 
(частка ринку, частка постійних клі-
єнтів, наявні та потенційні конкурен-
ти, витрати на маркетингові заходи, 
лояльність перевізника до клієнтів), 
інноваційні (частка відрахувань на 
інноваційний розвиток АТП).

Оскільки в рамках міжнародної 
конкурентоспроможності підприєм-
ства АТП виступає як суб’єкт між-
народної економічної діяльності, то 
основними в дослідженні слід вва-
жати зовнішні фактори. Внутрішні 
фактори є другорядними. Досягаю-
чи конкурентоспроможність на рину 
міжнародних вантажних перевезень, 
підприємство насамперед реалізо-
вує свої конкурентні переваги. Тому 
основними є внутрішні фактори, а 
зовнішні – другорядними. Однак 
АТП повинне дотримуватися систем-
ності та єдності дослідження факто-
рів конкурентоспроможності.

Ефективним методом факторно-
го аналізу конкурентоспроможності 
АТП є використання кореляційно-
регресійної моделі (1). Застосування 
даної моделі дає змогу виявити кон-
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курентний профіль ринку та проектувати управлін-
ські моделі з досягненням синергетичного ефекту 
взаємодії факторів конкурентоспроможності. 
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 – дискримінантні коефіцієнти, які відо-

бражають відносний вплив окремого фактора на рі-
вень конкурентоспроможності АТП; 
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 – ключові фактори 

(економічний, політичний, інфраструктурний, тех-
нологічний, природнокліматичний, інституційний, 
фінансовий, соціально-трудовий відповідно), які в 
сукупності визначають рівень конкурентоспромож-
ності АТП на j-му ринку. 

Залежно від факторів впливу на міжнародні ван-
тажні перевезення (рис. 1), конкурентоспроможність 
АТП забезпечується:

на ринку послуг;
на ринку праці;
на ринку капіталів.
Тобто завдання забезпечення конкурентоспро-

можності підприємства залежно від виду конкурент-
ного поля включає забезпечення конкурентоспро-
можності на ринку послуг, ринку капіталів і ринку 
праці. Варто виділяти різні критерії міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства залежно від 

періоду планування та об’єкта управління. Основним 
показником конкурентоспроможності підприємства 
на оперативному рівні є інтегральний показник кон-
курентоспроможності продукції, на тактичному – 
комплексний показник фінансово-господарського 
стану підприємства, на стратегічному – зростання 
вартості бізнесу (інноваційна та інвестиційна прива-
бливість).

Розвиток міжнародних вантажних перевезень 
підприємств України [3; 5; 6; 8] характеризується 
дією, зокрема, негативних факторів (табл. 2, 3), що 
зумовлює низьку конкурентоспроможність україн-
ських АТП на міжнародній арені.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Існує 
декілька класифікацій факторів впливу на конку-
рентоспроможність автотранспортних підприємств. 
Серед них виділяють зовнішні фактори, які не за-
лежать від діяльності підприємства і внутрішні, які 
безпосередньо від неї залежать. Українські АТП ма-
ють достатньо загроз їх міжнародній конкуренто-
спроможності та конкурентоспроможності їх послуг 
на міжнародних ринках. Використовуючи наведену 
вище факторну модель можна сформувати ефектив-
ний та раціональний механізм управління конкурен-
тоспроможність. Це дозволить АТП в конкретний пе-

Таблиця 2 
Фактори загрози міжнародної конкурентоспроможності АТП 

№ Фактор Наслідки дії фактора Можливі дії по зменшенню 
негативного впливу фактора

1 Ускладнені митні процедури

Суттєве витрачання часу укра-
їнських водіїв на очікування 
оформлення товарів та інші не-
продуктивні простої

Спрощення митного оформлення вантажів

2

Застосування до україн-
ських автоперевізників візо-
вого режиму для здійснення 
поїздок до країн ЄС 

Гальмування інтеграційних та 
інтернаціоналізаційних про-
цесів

Лібералізація і встановлення паритетності на 
ринку транспортних послуг України – країн ЄС

3
Недостатній рівень підтрим-
ки перспективних дослі-
джень у транспортній сфері

Моральний знос рухомого скла-
ду, технологічне відставання в 
організації та управлінні пере-
везеннями вантажів

Збалансування попиту і пропозиції з надання 
транспортних послуг, зміцнення міжнародного 
співробітництва і посилення процесу інтеграції 
транспортної системи України до європейської та 
світової транспортних мереж

4 Стан транзитного потенціалу 
України

Неефективне функціонування 
транспортних коридорів

Розроблення ефективної транспортної політики 
та визначення моделі розвитку транспортної сис-
теми з урахуванням усіх можливостей та високо-
го потенціалу транспортного комплексу України

Таблиця 3 
Фактори загрози конкурентоспроможності АТП на ринку міжнародних вантажних перевезень

№ Фактор Наслідки дії фактора Можливі дії по зменшенню 
негативного впливу фактора

1

Незадовільний стан рухомого скла-
ду, відсутність якісного та екологіч-
ного парку автотранспортних засобів 
в Україні

Низький рівень використання екс-
портного потенціалу та потенціалу 
України як транзитної держави 

Модернізація транспортної галузі 
України, розвиток державно-при-
ватного партнерства у транспортній 
галузі, підвищення інвестиційної 
привабливості українських АТП

2
Високі відсоткові ставки банків-
ських кредитів; невчасне повернен-
ня ПДВ та ін

Погіршення інвестиційного клімату 
в сфері діяльності АТП Розробка системи пільг для АТП

3 Низький рівень мобільності у забез-
печенні перевезень вантажів 

Неефективне та неоперативне вико-
нання послуги перевезення вантажу Оновлення рухомого складу

4 Незадовільний стан безпеки на авто-
мобільних дорогах України

Неефективне та неоперативне вико-
нання послуги перевезення вантажу 

Розроблення заходів по збільшенню 
фінансування транспортної галузі

5

Постійна реструктуризація дер-
жавних органів управління тран-
спортною галуззю, часті зміни 
законодавства у сфері транспорту та 
податкової політики, зміни тарифів

Нестабільність функціонування 
АТП, зниження платоспроможного 
попиту покупців

Запровадження мораторію на зміни 
у законодавстві на декілька років, а 
також забезпечення комплексності 
у вирішенні питань, пов’язаних з 
функціонуванням транспортної сис-
теми України.

6 Відсутність соціальної відповідаль-
ності перевізників

Зниження ефективності мотивації 
праці на автотранспорті та відпові-
дальності водіїв

Стимулювання корпоративної соці-
альної відповідальності
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ріод часу використовувати всі його ресурси та активи 
настільки ефективно і продуктивно, що воно буде 
більш прибутковим, ніж його конкуренти, займати 
стабільне місце на ринку та його послуги будуть ко-
ристуватися постійним попитом на міжнародному 
ринку. 
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ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті досліджено сучасні виклики нагальних потреб економіки України щодо оцінювання потенціалу розвитку підприємств 
легкої промисловості, висвітлено та проаналізовано обсяги реалізації продукції підприємств легкої промисловості України.
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Коновал В.В. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье изучены современные вызовы насущных потребностей экономики Украины относительно оценки потенциала раз-

вития предприятий легкой промышленности, освещены и проанализированы объемы реализации продукции предприятий лег-
кой промышленности Украины.
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Konowal V.V. ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY
The article explored the modern challenges of the urgent needs of the economy of Ukraine regarding the assessment of the 

development potential of enterprises of light industry, highlights and analyzes sales volumes of light industry enterprises of Ukraine.
Keywords: evaluation, potential, development, light industry, volumes of sales.

Постановка проблеми. У ринкових умовах гос-
подарювання змістилися наголоси з вирішення по-
точних організаційно-виробничих завдань на форму-
вання та досягнення довгострокових цілей розвитку 
підприємств. Вирішення часткових завдань орга-
нізації виробництва продукції підприємств легкої 
промисловості, упровадження нових технологій, 
оновлення асортименту продукції, оптимізації вико-
ристання виробничих ресурсів на певний час могло 
забезпечити зниження витрат виробництва, однак не 
гарантувало ефективності функціонування підпри-
ємств на тривалому проміжку часу, що істотно ста-
ла залежати від конкурентного статусу підприємств, 
системності врахування і швидкості реагування на 
зміну зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на рі-
вень останнього, зокрема соціальних та екологічних, 
кон’юнктури ринку, логістичної мережі, комплек-
су маркетингу, інноваційних наукових досліджень і 
конструкторських розробок тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми сутності та складу потенціалу підприємства, його 

структуризації та формування, конкурентоспромож-
ності потенціалу, її оцінки та стратегічного аналізу, 
висвітлені у працях зарубіжних вчених-економіс-
тів: І. Ансоффа, Б. Карлоффа, Дж. Б. Куїна, А. Мес-
кона, М. Хедоурі, Ф. Альберта, А. А  Томпсона, 
А. Дж. Стрікленда, Д. Хасбі, А. Чандлера та інших. 
А також серед російських вчених присвячені праці 
питанням визначення суті потенціалу підприємства, 
його розвитку та оцінки О.І. Анчишкіна, М.І. Бака-
нова, Т.Б. Берднікової, А.В. Винокурова, Е.П. Гор-
бунова, Б.І. Майданчика, В.Д. Маркова, Б.М. Моча-
лова, А.І. Ноткіна, Р.С. Сайфуліна, Е.Б. Фігурнова, 
А.Д. Шеремета та укранських вчених: О.В. Ареф’євої, 
В.М. Гавви, Л.Є. Довгань, Н.С. Краснокутської, 
В.Д. Нємцова, О.С. Федоніна, І.М. Рєпіної, С.В. Обор-
ської, З.Є. Шершньової та інших. 

Наразі сучасні виклики нагальних потреб еконо-
міки України щодо оцінювання потенціалу розвитку 
підприємств легкої промисловості залишаються не-
достатньо опрацьованими попри прискіпливу ува-
гу до цієї проблеми ряду науковців: О. Балацького, 
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А. Воронкової, І. Джаіна, Ю. Дорошенка, Я. Качма-
рика, Є. Крикавського, В. Мікловди, О. Олексюка, 
Й. Петровича, С. Пирожкова, М. Пітюлича, Є. По-
пова, Є. Лапіна, І. Рєпіної, О. Федоніна, Р. Фещура 
та інших. Зокрема, дискусійним залишається саме 
поняття потенціалу соціально-економічного розви-
тку підприємств, через що численні методики його 
оцінювання не знайшли належного практичного за-
стосування.

Формування цілей статті. Метою даної статті 
є дослідження обсягів реалізації продукції підпри-
ємств легкої промисловості, а також аналіз динаміки 
темпів зростання (спаду) обсягів реалізації продукції 
підприємств легкої промисловості в Україні за 2008–
2012 рр. 

Виклад основного матеріалу. Щоб оцінити потен-
ціал соціально-економічного розвитку як сукупності 
незадіяних на певний момент часу ресурсів та можли-
востей суб’єктів господарювання, необхідно дослідити 
сутність і напрями соціально-економічного розвитку 
підприємств легкої промисловості за змін зовнішнього 
і внутрішнього середовища. Актуальним і важливим є 
завдання створення концепції оцінювання потенціалу 
розвитку підприємств для визначення доцільності та 
результативності змін, які впроваджуються в межах 
трансформації підприємств. Потенціал у прямому ро-
зумінні цього слова характеризує можливості підпри-
ємства, які в конкретних умовах довкілля і внутріш-
нього середовища можуть проявитися у визначеному 
напрямі з певною ефективністю за певний час. На-
прям розкриття потенціалу підприємств легкої про-
мисловості випливає з поставленої перед ними мети, 
оскільки вид діяльності можна вважати відносно ста-
лою характеристикою.

Щодо процесу розвитку підприємств, то його 
слід відрізняти від процесу зростання. Економічне 
зростання будемо тлумачити як процес розширення 
масштабів виробництва без зміни (поліпшення) по-
казників його ефективності. У той же час розвиток 
підприємств безпосередньо пов’язаний із підвищен-
ням ефективності їх виробничо-господарської діяль-
ності, а також із досягненням планових рівнів інди-
каторів, з допомогою яких відображають економічні 
та соціальні цілі підприємств. До числа таких цільо-
вих показників повинні входити не лише економічні 
показники (прибутковість, рентабельність тощо), а 
й показники задоволення потреб та очікувань спо-
живачів, поліпшення бізнес-процесу, удосконалення 
системи корпоративного управління, мотивування 
персоналу підприємства, задоволення потреб та ін-
тересів акціонерів, підвищення якості життя насе-
лення регіону.

Оскільки потенціал окремо без визначення мети 
його використання існувати не може, розглянемо 
фрагмент «дерева цілей» діяльності підприємства. 
Так, для забезпечення нарощування потенціалу під-
приємства як цілі найвищого рівня доречно, напри-
клад, по-перше, підвищити фінансовий потенціал 
підприємства, по-друге, посилити конкурентні по-
зиції підприємства. В свою чергу, досягнення мети 
нижчого рівня можливо за рахунок поліпшення фі-
нансового стану – показників прибутковості, ділової 
активності, ліквідності; за рахунок підвищення кон-
курентоспроможності послуг, які надаються, частки 
ринку – завдяки збільшенню обсягу надання послуг, 
освоєння нових ринків розподілу послуг та ін. Тобто 
досягнення підприємством цілі зумовлює постановку 
та розв’язання конкретних завдань щодо оптималь-
ного сполучення його внутрішніх ресурсів (фінансо-
вих, трудових, організаційних, технічних, техноло-

гічних, інформаційних тощо), врахування сфери їх 
виникнення та застосування.

Ресурси, що використовуються, перетворюються 
у певний результат, змінюючись та набуваючи но-
вих якісних і кількісних характеристик. В зв’язку з 
цим, слід враховувати здатність підприємства здій-
снювати пошук додаткових або перерозподіл наяв-
них зусиль сфери використання ресурсів шляхом їх 
перетворення та внаслідок саморозвитку з урахуван-
ням зовнішніх обмежень.

Керуючись наведеними узагальненнями, на ри-
сунку 1.1. поданий склад потенціалу підприємства 
за певними класифікаційними ознаками.

Рис. 1.1. Обґрунтування складу потенціалу 
підприємства

По-перше, залежно від сфери виникнення ресур-
сів слід відокремлювати внутрішній та зовнішній по-
тенціал підприємства. По-друге, залежно від сфери 
застосування ресурсів – потенціал НДДКР, фінансо-
вий, маркетинговий, виробничий, кадровий потен-
ціали підприємства. По-третє, залежно від здатності 
підприємства здійснювати пошук/перерозподіл зу-
силь використання ресурсів – існуючий потенціал та 
потенціал розвитку підприємства.

Отже, визначено види потенціалу підприємства 
залежно від його здатності здійснювати пошук/пере-
розподіл зусиль використання ресурсів, сфери їх ви-
никнення та застосування.

Легка промисловість – найглобалізованіша га-
лузь у світі. В багатьох країнах світу легка про-
мисловість, як галузь, формує бюджет країни, та 
наповнює внутрішній ринок продукцією власно-
го виробництва. За останні 10–15 років внаслідок 
глобалізації світової економіки центр виробництва 
одягу, взуття, іграшок та інших товарів широкого 
вжитку перемістився з країн Європи та США в кра-
їни Південно-східної та Середньої Азії та Південну 
Америку. Як одна із важливих галузей економіки, 
легка промисловість відіграє важливу роль у забез-
печенні потреб населення у товарах широкого вжит-
ку, формуванні виробничого потенціалу, розвитку 
та розміщенні продуктивних сил. У зв’язку з цим 
її відтворення і розвиток є важливою передумовою 
подальшого розвитку економіки країни, потребує 
застосування спрямованої на це науково обґрунто-
ваної цінової, податкової, фінансово-кредитної, ін-
вестиційної, а також інноваційної політики, через 
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недосконалість якої легка промисловість України 
як за наявними виробничими потужностями, їх фі-
зичним, технічним та технологічним станом, так і 
за рівнем розвитку інфраструктури суттєво відстає 
від досягнутого раніше рівня, а також від рівня роз-
витку аналогічної галузі в економічно розвинутих 
країнах. 

Українська легка промисловість сьогодні є по-
тужнім багатогалузевим комплексом з виробництва 
товарів народного споживання. Вона забезпечує 
приблизно 150 тис. робочих місць. Цей соціально 
вагомий сектор економіки орієнтований на кінцево-
го споживача. Потенційні можливості підприємств 
легкої промисловості дозволяють виробляти широ-
кий спектр товарів, здатних задовольнити увесь по-
пит внутрішнього ринку. На підприємствах галузі, 
розташованих в усіх регіонах України, зосереджено 
близько 7% загальної чисельності промислово-ви-
робничого потенціалу промисловості і 2,4% вироб-
ничих фондів. 

Виступаючи соціально важливим сектором еконо-
міки, який орієнтований на забезпечення потреб кін-
цевого споживача, українська легка промисловість 
сьогодні є потужним багатогалузевим комплексом з 
виробництва товарів народного споживання.

Протягом останніх років промисловість України 
та, зокрема, галузі легкої промисловості зазнали ряд 
проблем, які привели до погіршення показників її ді-
яльності. До основних причин можна віднести фінан-
сову кризу, нерівноправність в системі оподаткуван-
ня, існування «тіньового» імпорту, що призводить до 
зниження конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств та споживчого попиту, що, в свою чергу, 
може призвести до руйнівних наслідків. 

Місткість внутрішнього ринку є важливою по-
тенційною конкурентною перевагою національної 
економіки України і його подальше розширення 
– ключовим чинником розвитку вітчизняного ви-
робництва. Загострення конкурентної боротьби за 
кожний сегмент ринку вимагатиме від національ-
них виробників адекватних відповідних дій та роз-
робки нових ефективних конкурентних стратегій. 
Динаміка сукупного внутрішнього ринку України 
в останні роки демонструє стійку тенденцію до роз-
ширення. Нині Україна досягла важливого етапу 
ідентифікації власної стратегічної ролі та місця у 
світовому поділі праці. Подолання основних про-
блем, пов’язаних із трансформаційними шоками 
та розривом технологічних зв’язків, здебільшого 
завершилося, відтак на перший план вийшло за-
вдання формування сучасних чинників конкурен-
тоспроможності національної економіки, яка ви-
значатиме місце України у світовому поділі праці. 

Маючи вигідні первинні конкурентні переваги, а 
саме: низьку заробітну плату, високий рівень ква-
ліфікації працівників, базу високотехнологічних 
виробництв, власну сировинну базу для більшості 
промислових виробництв, вигідне географічне роз-
ташування, забезпеченість власною електроенер-
гією, потенційно потужний внутрішній ринок та 
широку диверсифікацію виробництва, Україна має 
високі шанси посісти вагоме місце у міжнародному 
поділі праці [1, с. 35]. Проте реалізація цього по-
тенціалу потребуватиме послідовних зусиль у сфері 
формування та реалізації комплексної стратегії за-
безпечення конкурентоспроможності національної 
економіки.

Легку промисловість можна віднести до основних 
галузей соціального спрямування, більшість продук-
ції даної галузі належить до предметів першої необ-
хідності, розвиток якої є необхідною умовою покра-
щення рівня життя населення [2].

Сучасний стан підприємств даної галузі харак-
теризується наявністю жорсткої конкуренції, необ-
хідністю гнучко реагувати на неоднозначні зміни 
ситуації на ринку. Значну частину ринку легкої про-
мисловості України займають товари Китаю – 50%, 
Туреччини – 23% , В’єтнаму – 8%, Італії -4%, інші –  
12%, частка товарів вітчизняного виробництва ста-
новить 3% [3].

Обсяги реалізації продукції підприємств легкої 
промисловості у 2008-2012 рр. наведено у таблиці 1.1.

Аналіз статистичних показників показує, що 
протягом 2008–2009 рр. обсяги реалізації продук-
ції підприємств легкої промисловості України суттє-
во скоротилися, що є наслідком світової фінансової 
кризи, а в 2010-2012 рр. спостерігається тенденція 
до зростання. Щодо частки реалізованої продукції 
легкої промисловості в загальному обсязі промис-
лової продукції, то даний показник в 2008-2009 рр. 
становив 0,9%, а протягом 2010-2012 рр. скоротився 
до 0,7%. Це є негативним фактом, адже в Україні 
здійснюються заходи, спрямовані на стабілізацію си-
туації та стимулювання розвитку легкої промисло-
вості, підтримку вітчизняного товаровиробника за-
вдяки внесенню законопроектів і нормативних актів, 
підготовці пропозицій щодо формування ефективної 
державної промислової політики у галузі, з враху-
ванням пропозицій галузевих громадських органі-
зацій та підприємств. Для визначення причин, що 
спричиняють таку ситуацію, проведемо детальний 
аналіз основних показників діяльності підприємств 
легкої промисловості в Україні. 

Динаміку темпів зростання (спаду) обсягів реалі-
зації продукції підприємств легкої промисловості в 
Україні за 2008–2012 рр. зображено на рисунку 1.2. 

Таблиця 1.1 
Обсяги реалізації продукції підприємств легкої промисловості у 2008–2012рр., млн грн

Показники 2008 2009 2010 2011 2012
Відхилення 2012 р. від

2008 р. 2011 р.

Промисловість 917035,5 806550,6 1065850,5 1331887,6 1400680,2 483644,7 68792,6

Легка промисловість 8201,5 7511,9 8425,4 9679,3 9867,1 1665,6 187,8

 у % до підсумку 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 -0,2 0,0

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра та 
виробів з хутра

5655,7 5297,2 6039,1 6986,7 7117,6 1461,9 130,9

 у % до підсумку 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 -0,1 0,0

виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 2545,8 2214,6 2490,6 2692,6 2749,5 203,7 56,9

 у % до підсумку 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 -0,1 0,0

Джерело: розроблено автором [3]
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Висновок з цього дослідження. На основі проведе-

ного дослідження можна зробити наступні узагаль-
нення і висновки:

1. Потенціал підприємства займає особливе місце 
у складі економічного потенціалу країни, оскільки 
підприємство концентрує у собі всі ресурси виробни-
цтва. Формування відносин, спрямованих на досяг-
нення соціально-економічних цілей, здійснення гос-
подарських процесів, що обумовлюють примноження 
національного багатства, концентрується у виробни-
чій діяльності окремого підприємства. Темпи роз-
витку та ефективність економічної системи країни 
прямо пов’язані зі ступенем реалізації потенціалу 
конкретних господарюючих суб’єктів.

2. Виробничий потенціал підприємства можна 
визначити як граничні можливості по досягненню 
перспективних цілей підприємства за умов опти-
мального співвідношення ресурсів і врахування 
впливу зовнішнього середовища. Оптимізація ви-
робничого потенціалу підприємства – здатність 
до зростання його фактичних можливостей через 
використання внутрішніх резервів та переваг зо-
внішнього середовища нівелюючи вплив слабких 
сторін та зовнішніх загроз, спланований комплекс 
заходів з реалізації потенційних можливостей під-
приємства у напрямі досягнення його стратегічних 
цілей.

3. Удосконалення методів оцінювання та порів-
няння рівня потенціалу підприємств легкої про-
мисловості з метою оптимізації останнього доціль-
но використовувати рейтингову методику оцінки. 
Запровадження даної методики дозволяє порівняти 
конкурентоспроможність і можливості підприємства, 
тобто сукупність складових потенціалу та розробити 
заходи щодо підвищення ефективності використання 
потенціалу.
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Рис. 1.2. Динаміка темпів зростання (спаду) 
обсягів реалізації продукції підприємств легкої 

промисловості в Україні за 2008–2012 рр.

Аналіз даних показує, що в 2009 р. в у діяльності 
підприємств швейної промисловості, що подолали кри-
зу, пов’язану з переходом країни на ринкові відносини, 
спостерігаються позитивні тенденції. Однак у 2005–
2009 рр. обсяги виробництва швейної продукції знижу-
валися. Найнижчого значення індекс обсягів швейного 
виробництва досяг у 2009 році і становив 72% до попе-
реднього року. Аналогічні показники простежуються у 
легкій промисловості та промисловості загалом. 

У 2008 році показник обсягу продукції легкої 
промисловості скоротився на 3,8% у порівнянні із 
2007 роком [3]. Це було зумовлено, передусім, таки-
ми факторами, як:

– посилення негативного впливу фінансової кри-
зи, внаслідок чого підприємства не були в змозі отри-
мати короткострокові кредити на поповнення обі-
гових коштів для закупівлі сировини, допоміжних 
матеріалів та запасних частин;

– запровадження спрощеної системи оподатку-
вання, яка створила нерівні умови конкуренції на 
ринку країни і призводить до розукрупнення вели-
ких підприємств;

– зростання імпорту даних товарів, в тому чис-
лі завезених контрабандно та із заниженням митної 
вартості;

– нерозвиненість системи збуту, що змушує ві-
тчизняні підприємства вдаватися до давальницьких 
контрактів;

– відсутність виробництва спеціалізованого об-
ладнання для виготовлення товарів легкої промисло-
вості та запасних частин до нього та ін. 
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Стаття присвячена дослідженню сутності управління інноваційним розвитком підприємств в сучасних умовах господарюван-
ня. Визначено основні складові системи управління інноваційним розвитком підприємств. Проаналізовано використання органі-
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Статья посвящена исследованию сущности управления инновационным развитием предприятий в современных условиях 

ведения хозяйства. Определены основные составные системы управления инновационным развитием предприятий. Проанали-
зировано использование организационных структур и методов управления инновационным развитием предприятий.
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Koshlata М.М. THEORETICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
The article is deal with the research of essence of management innovative development of enterprises in the modern terms of 

menage. Basic component control system by innovative development of enterprises is certain. The use of organizational structures and 
methods of management innovative development of enterprises is analysed.
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Постановка проблеми. Ситуація, що склалася в 
українській економіці, характеризується загальним 
спадом виробництва та конкурентоспроможності про-
дукції, зниженням зацікавленості більшості товарови-
робників у проведенні інноваційних заходів, а також 
практично повною відсутністю у державних структур 
цілісної інноваційної політики. Збільшення ролі інно-
вацій в сучасних умовах зумовлює активізацію інно-
ваційної діяльності підприємств на основі підвищення 
ефективності виробництва, здійснення перспективних 
науково дослідних розробок і реалізації інноваційних 
програм. Сучасні інноваційні процеси досить складні 
і потребують детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні та практичні аспекти управління іннова-
ційною діяльністю підприємства досліджували ба-
гато вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: 
Ю. Бажала, Х. Барнета, С. Валдайцев, О. Волков, 
М. Денисенко, П. Завлін, С. Ілляшенко [3], М. Кон-
дратьєв, В. Мединський, К. Найт, Б. Твісс, В. Томп-
сон, Й.Шумпетер [10] та ін. У наукових працях цих 
вчених розглядаються теоретичні основи інновацій, 
оцінка ефективності інноваційних проектів, форму-
вання інфраструктури інноваційної діяльності, фі-
нансування та стимулювання інноваційних процесів, 
кадрове забезпечення інноваційної діяльності. вирі-
шення проблеми. Проблемам інноваційного розвитку 
підприємств присвячені праці багатьох українських 
та російських вчених: К. Філіпової, Т. Товта, М. Да-
відової, О. Мороз [4], Ж. Говорухи, Т. Пілявоз [5] та 
інших, які наголошують на необхідності державної 
підтримки інноваційної діяльності.

Постановка завдання. Метою статті є досліджен-
ня сутності і ролі інновацій, інноваційного розвитку 
та визначення основних засад управління ним.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досяг-
ти гармонійного та стабільного розвитку підприєм-
ства неможливо без використання інновацій. У ХХІ 
ст. впровадження інновацій та інтелектуальний капі-
тал підприємства стають вирішальними чинниками 
у його розвитку та основним напрямком підвищення 
його ефективності. Також набуває поширення інно-

ваційне підприємництво, що ґрунтується на новатор-
ському ризикованому підході, тобто за рахунок висо-
кої віддачі інвестицій в інноваційній сфері ставиться 
мета максимізації прибутку за короткий період часу. 
Економічного домінування добиваються країни та 
підприємства, що конкурують на основі інновацій.

Вперше термін «інновація» було використано 
австрійським економістом Йозефом Шумпетером. 
У книзі «Теорія економічного розвитку» (1911 р.) він 
виділив п’ять типових змін [10]:

- використання нової техніки, нових технологіч-
них процесів або нового ринкового забезпечення ви-
робництва;

- впровадження продукції з новими якостями;
- використання нової сировини;
- зміни в організації виробництва та його матері-

ально-технічного забезпечення;
- поява нових ринків збуту
Згідно Закону України «Про інноваційну діяль-

ність», інновації – новостворені (застосовані) і (або) 
вдосконалені конкурентоздатні технології, продук-
ція або послуги, а також організаційно-технічні рі-
шення виробничого, адміністративного, комерцій-
ного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери [2].

Загальноприйнятим є визначення, що інновація 
(нововведення) – це результат творчої праці, який 
втілився у вигляді нового або удосконаленого про-
дукту, технічного процесу, що реалізується на ринку 
і використовується у практичній діяльності. Тобто 
обов’язковими властивостями інновації є:

– науково-технічна новизна;
– можливість виготовлення на виробництві;
– задоволення ринкового попиту.
Іноді інновація може розглядатися як процес, 

тобто нововведення розвивається у часі та має точно 
виражені стадії. Найбільш поширений підхід до опи-
су інноваційного процесу ґрунтується на виділенні 
чотирьох етапів:

1. Фундаментальні дослідження.
2. Прикладні науково-дослідні роботи.
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3. Дослідно-конструкторські та проектно-кон-

структорські роботи.
4. Промислове виробництво (виробництво нової 

продукції та реалізація).
Ефективним способом конкурентної боротьби в 

ХХІ ст. є зростання компанії внаслідок інноваційно-
го розвитку, який передбачає активне впровадження 
результатів наукової діяльності у виробничо-комер-
ційне використання. Проте єдиного серед науковців 
підходу до визначення інноваційного розвитку під-
приємства на даний момент немає.

На думку С. Ілляшенко, інноваційний розвиток 
підприємства – це процес господарювання, що спи-
рається на безупинні пошук і використання нових 
способів і сфер реалізації потенціалу підприємства 
у мінливих умовах зовнішнього середовища у рам-
ках обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і 
який пов’язаний з модифікацією існуючих і форму-
ванням нових ринків збуту [4].

Т.М. Пілявоз вважає під інноваційним розвитком 
підприємства процес цілеспрямованого, послідовно-
го руху підприємства до збалансованого інновацій-
ного стану під впливом синергетичної дії зовнішніх 
і внутрішніх факторів, що визначають стійкість ор-
ганізаційно-функціональної системи підприємства в 
умовах ринкової економіки, який характеризується 
результатом якості, досягнутим залежно від інтен-
сивності та швидкості інноваційних процесів на під-
приємстві [5].

Згідно з О. Шакурою це процес збалансованого 
вдосконалювання різних сфер діяльності суб’єктів 
господарювання на основі впровадження науково-
технічних, організаційно-комунікаційних і фінан-
сово-економічних інновацій, спрямованих на підви-
щення конкурентоспроможності, ділової активності, 
забезпечення фінансової стійкості, ліквідності й пла-
тоспроможності суб’єктів господарювання [7].

О. визначає інноваційний розвиток підприємства 
як процес пошуку та створення нової продукції та 
процесів на основі використання сукупності всіх на-
явних засобів і можливостей підприємства, що веде 
до якісних змін (підвищення конкурентоспромож-
ності, збільшення стійкості в мінливих зовнішніх 
умовах, формування нових ринків збуту) [4].

Отже, під інноваційним розвитком підприємства 
варто вважати процес функціонування підприємства, 
який зорієнтований на використання різних форм ін-
новацій у виробничій, збутовій та комерційній діяль-
ності задля підвищення прибутковості та конкурен-
тоспроможності.

На сьогодні інноваційний шлях розвитку є 
невід’ємною або навіть визначальною складовою еко-
номічного зростання будь-якої країни світу. Досвід 
інших країн засвідчує, що лише за умови широкого 
впровадження інноваційних розробок можливо напо-
внити як український, так і світовий ринки конку-
рентоспроможною продукцією вітчизняного вироб-
ництва.

Процес організації інноваційної діяльності на під-
приємстві передбачає здійснення наступних етапів:

- оцінку інноваційного потенціалу й визначення 
адекватних інноваційних цілей;

- встановлення стратегічного партнерства з на-
уково-дослідною або конструкторською організацією 
(можливе створення власного інноваційного підроз-
ділу);

- розробку науково-технічних рішень щодо досяг-
нення інноваційної мети;

- формування інноваційного портфелю та розроб-
ка інноваційних проектів;

- інтеграцію інноваційних проектів в інноваційну 
програму;

- проведення організаційно-структурних змін;
- розробку корпоративної стратегії на основі інно-

ваційного підходу [6].
Система управління інноваційним розвитком 

господарюючого суб’єкта є відкритою системою. Її 
основу складає організаційно-економічний механізм 
управління інноваційним розвитком підприємства. 

Головною особливістю системи управління інно-
ваційним розвитком підприємства є те, що він орі-
єнтований не тільки на внутрішньовиробничі відно-
сини, а й на те, що підприємство повинно всебічно 
використовувати існуючі та перспективні ринкові 
можливості інноваційного розвитку з метою досяг-
нення успіху в конкуренції, максимізації доходів 
для забезпечення сталого розвитку. Сукупність еле-
ментів управлінського процесу інноваційного розви-
тку підприємства наведена на рисунку 1.

Управління інноваційним розвитком 
підприємств

методи управління організаційні 
структури

Механізми управління:
- механізм управління організацією 

управлінської діяльності;
- механізм фінансування інноваційної 

діяльності;
- механізм управління персоналом.

ДЕРЖАВА

СПОЖИВАЧІ

НАУКА ЕКОНОМІКА

Рис. 1. Система управління інноваційним 
розвитком підприємств

Як зазначає О.Г. Череп, механізм управління 
інноваційною діяльністю підприємства є частиною 
загальної системи управління підприємством і для 
ефективного його використання та забезпечення кон-
курентоспроможного розвитку підприємства пропо-
нує застосовувати поетапний підхід управління інно-
ваційною діяльністю підприємства.

На першому етапі досліджується мета НДДКР під-
приємства, аналізується поточний стан на основі оцін-
ки основних показників стійкості, ділової активності 
та ефективності використання наявних ресурсів.

Наступним етапом є процес виробництва іннова-
ційної продукції, виявлення та аналіз чинників, що 
впливають на рівень інноваційного розвитку підпри-
ємства (аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів), а 
також визначається його готовність до інноваційного 
розвитку. Сукупність внутрішніх та зовнішніх чин-
ників розглядається як рушійна сила формування 
механізму інноваційного розвитку підприємства. 

На третьому етапі здійснюється вивчення ринку 
та планування інноваційного розвитку підприємства 
розглядаються засоби та інструменти за допомогою 
яких буде формуватися інноваційний розвиток під-
приємства [9].

Для того, щоб підприємство могло розвиватися в 
інноваційному напрямку, необхідно використовува-
ти певні організаційні структури управління таким 
процесом. До теперішнього часу склалися такі фор-
ми організації та управління інноваційною діяльніс-
тю на підприємствах і в організаціях:

1. Спеціалізовані підрозділи, представлені у ви-
гляді робочих груп, комітетів, рад, орієнтованих на 
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розробку пропозицій з інноваційної політики госпо-
дарюючого суб’єкта. Подібні підрозділи характерні, 
в основному, для великих підприємств і організацій, 
що здійснюють випуск наукомісткої продукції.

2. Відділення та центральні служби координування 
інноваційної діяльності. Їх основним завданням є контр-
оль і координація інноваційної діяльності, що здійсню-
ється різними підрозділами, забезпечення узгодженості 
між ними в питаннях визначення цілей і напрямів, роз-
робки програм і планів інноваційної діяльності.

3. Програмно-цільові (проектно-цільові) групи, 
що формуються під конкретну інноваційну програ-
му або проект на тимчасовій або постійній основі. 
Такі групи є самостійні господарські підрозділи, ді-
яльність яких спрямована на комплексну організа-
цію всього циклу інноваційного процесу – від дослі-
джень до виходу на ринок. У разі успішної реалізації 
інноваційної програми або проекту досить часто на 
базі подібних груп відкриваються нові напрямки ді-
яльності і створюються дочірні підприємства.

4. Венчурні структури можуть формуватися в де-
кількох варіантах:

4.1. Внутріфірмові венчури, що створюються за-
звичай на базі великих господарюючих суб’єктів з 
метою розвитку стратегічно важливих напрямів нау-
ково-дослідної діяльності та/або підтримки наукових 
ідей окремих груп фахівців-новаторів. Проекти, що 
розглядаються даними підрозділами, мають середній 
період окупності від 5 до 9 років і належать до висо-
коризикових.

4.2. В якості дочірніх підприємств. Материнська 
компанія в цьому випадку є основним власником акцій 
венчурної фірми, здійснює повний контроль її фінан-
сових коштів і має виключні права на використання 
отриманих результатів у власній діяльності [1, с. 85].

Аналіз показує, що найбільші можливості для 
успішного інноваційного розвитку є в інтегрованих 
і корпоративних структурах. Нині корпоративні 
структури найбільшою мірою, порівняно з іншими 
типами виробничих організацій, володіють в осно-
вному всіма необхідними передумовами для актив-
ного вживання, виробництва і реалізації інновацій-
ної продукції.

Варто також звернути увагу і на методи ме-
неджменту, які можуть використовуватися в про-
цесі управління інноваційною діяльністю. Соціаль-
но-психологічні методи необхідно враховувати як 
вкрай важливі, адже інноваційний розвиток підпри-
ємства – завдання, яке передбачає створення атмос-
фери творчої активності працівників (чи на рівні 
лише інноваційного відділу, чи на рівні проектних 
груп, чи, що найкраще, у середовищі всього підпри-
ємства). Створення такої атмосфери можливе коли є 
управлінці, спроможні надихнути, донести бачення 
вищого керівництва на перспективний розвиток під-
приємства, які вміють ефективно використовувати 
мотиваційні аспекти корпоративної культури в руслі 
інноваційного розвитку [8]. 

Інструментами управлінського впливу являються 
організаційні і економічні важелі, проте їх грамот-

не використання необхідно поєднувати з соціально-
психологічними методами. Менеджер може досить 
ефективно організувати роботу колективу, який за-
ймається пошуком чи впровадженням інновацій, 
спрямувати кошти на реалізацію інноваційних про-
ектів, проте саме спроможність бути носієм ентузіаз-
му інноваційного пошуку та інноваційної культури, 
вміння знайти спільну мову з кожним учасником ко-
лективу і викликати у нього відповідну психологічну 
мотивацію – один з ключових факторів успіху.

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших розробок у даному напрямку. Отже, з про-
веденого дослідження варто зробити висновок, що ін-
новаційний розвиток країни вимагає розвитку та мо-
дернізації найбільш перспективних виробництв, що 
забезпечують підйом економіки, підвищення якості 
продукції та прорив на світові високотехнологічні 
ринки. Підвищення ефективності діяльності вітчиз-
няних підприємств в сучасних жорстких умовах кон-
курентного середовища базується на удосконаленні 
управління інноваційними процесами на підприєм-
стві. Тому в подальших дослідженнях варто звертати 
особливу увагу на розробку інноваційної стратегії та 
інноваційної політики підприємства.
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Постановка проблеми. Сільськогосподарська ді-
яльність є одним з напрямків, що визначає сучасний 
стан економіки України, оскільки вона здійснює сти-
мулюючий вплив на розвиток інших галузей госпо-
дарства.

В умовах переходу сільськогосподарських під-
приємств України до сучасних форм господарюван-
ня значної уваги набувають проблеми організації 
управління персоналом і ефективності його викорис-
тання. Персонал є головним ресурсом сільськогоспо-
дарських підприємств, від ефективності використан-
ня якого залежать результати їх діяльності, а також 
конкурентоспроможності на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми управління персоналом сільськогосподарських 
підприємств висвітлено в роботах учених В.І. Богаче-
ва, П.І. Гайдуцького, М.В. Гладія, М.Я. Дем’яненка, 
О.В. Кочеткова, А.Н. Кулипанова, Ю.О. Лупенко, 
Ю.Ф. Наумова, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, В.К. Те-
рещенка, В.Г. Ткаченка, І.В. Шепеля та інших [1]. 
Проте окремі питання системи управління персона-
лом сільськогосподарських підприємств, що є склад-
ним механізмом, між елементами якого існує тісний 
та нерозривний взаємозв’язок, залишаються ще не 
достатньо з’ясованими. 

Мета статті – з’ясування проблем, які виникають 
в процесі організації формування персоналу сіль-
ськогосподарських підприємств та пошуку можли-
вих шляхів їх вирішення в умовах конкурентоспро-
можності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ке-
рівникам сільського господарських підприємств по-
трібні глибокі знання про управління як сукупність 
засобів і способів забезпечення ефективного функці-
онування сільськогосподарських підприємств. При 
цьому треба враховувати те, що виникає необхід-
ність у застосуванні нових форм і методів управ-
ління, широкого використання засобів механізації і 
автоматизації процесу управління, підбору кваліфі-
кованих кадрів. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що на-
уковці під поняттям «управління персоналом» розу-
міють стратегічний і логічно послідовний підхід до 
управління найціннішими ресурсами підприємства –  
людьми, які на ньому працюють, і роблять індивіду-
альний і колективний внесок в досягнення його ці-
лей, підтримуючи постійну конкурентну перевагу [2].

Відмітимо, що основні пріоритети кадрової полі-
тики підприємства на певний тривалий період є важ-
ливим компонентом стратегічного плану розвитку. 
У стратегічному плані підприємства визначають-
ся такі складові кадрової політики, як визначення 
якісного складу персоналу, критеріїв підбору спів-
робітників, структури і штатного розкладу підпри-
ємства, напрямків підвищення кваліфікації окремих 
категорій співробітників. Для більш чіткої організа-
ції системи управління персоналом на підприємстві 
розробляють концепцію управління персоналом, що 
деталізує напрямки кадрової політики, які прийняті 
в стратегічному плані розвитку підприємства. 
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Основу концепції управління персоналом сіль-
ськогосподарського підприємства складають [3]: роз-
робка принципів, напрямків та методів управління 
персоналом; урахування роботи з персоналом на всіх 
рівнях стратегічного планування; впровадження но-
вих методів і систем навчання та підвищення квалі-
фікації персоналу; визначення та проведення скоор-
динованої єдиної тарифної політики й оплати праці; 
розробка і застосування на підприємстві економіч-
них стимулів і соціальних гарантій; розробка заходів 
щодо соціального партнерства. 

Загалом управління трудовими ресурсами підпри-
ємства являє собою комплексну систему, елементами 
якої є напрями, етапи, принципи, види і форми ка-
дрової політики. Зокрема, основними напрямами є 
пошук, набір, збереження, професійне навчання та 
розвиток персоналу [4].

Основні сили в роботі з комплектування трудо-
вого колективу мають зосереджуватися на форму-
ванні й постійному поповненні кадрового складу 
прогресивною молоддю, яка за станом здоров’я, 
особистісними якостями здатна навчатись та 
успішно виконувати завдання поставлені керівни-
цтвом. Підбір на роботу перспективних працівни-
ків із загальної кількості можливих претендентів 
являє собою перший та найбільш важливий етап у 
кадровому менеджменті.

Зовнішні джерела

Оголошення 
у ЗМІ

Пошук в 
Інтернеті

Рекрутингові 
агенства

Пошук серед випускників вузів

Розміщення інформації про вакансію 
на сайті підприємства

Центри 
зайнятості

Джерела залучення трудових ресурсів

Внутрішні джерела

Конкурс в 
середині компанії

Сумісництво і 
суміщення професій

Просування по 
службі

Рис. 1. Джерела залучення трудових ресурсів
сільськогосподарських підприємств

Головним завданням проведення 
відбору є забезпечення відповіднос-
ті нового працівника тим завданням, 
які він буде зобов’язаний виконува-
ти на новому місці роботи. Виділя-
ють такі етапи проведення відбору: 
пошук кандидатів на вакансії; від-
бір; прийняття рішення про найман-
ня працівника.

Важливою умовою формування 
оптимальної системи управління і, від-
повідно, забезпечення ефективної ді-
яльності сільськогосподарського під-
приємства, є використання сучасних 
наукових підходів до побудови процесу 
добору і оцінки персоналу. Найчастіше 
використовують внутрішні та зовнішні 
джерела залучення нових працівників 
(рис. 1). Внутрішній пошук являє со-
бою переведення на вакантну посаду 
працівника з цього ж підприємства. 
Тоді як зовнішній набір забезпечує 
широкі можливості вибору персоналу, 
цим самим забезпечуючи нові напрям-
ки розвитку підприємства. 

Здійснивши аналіз кожного з видів залучення тру-
дових ресурсів сільськогосподарських підприємств 
можна виділити такі їх переваги і недоліки (табл. 1).  
На практиці більшість підприємств віддають пере-
вагу внутрішньому пошуку персоналу, оскільки при 
цьому відбувається значна економія фінансових ре-
сурсів і часу. Разом з тим даний метод має значні 
недоліки: він унеможливлює приплив нових людей 
з своїми поглядами, знаннями і досвідом; створює 
напружений клімат у трудовому колективі, виникає 
нездорове суперництво, встановлення неформальних 
стосунків при розв’язанні службових справ.

Зовнішнє залучення персоналу відкриває широкі 
можливості вибору, спричиняє приплив нового до-
свіду і знань, а також забезпечує постійну роботу 
працівників на своїх основних місцях роботи і уне-
можливлює відрив працівника від своїх посадових 
обов’язків. Разом з тим, зовнішній метод пошуку по-
требує більш високих фінансових витрат для залу-
чення нових працівників, їх навчання та адаптацію 
до нового місця роботи.

На нашу думку, для здійснення ефективного по-
шуку кандидатів на вакантну посаду необхідно опти-
мально співвідносити використання зовнішнього і 
внутрішнього видів набору персоналу, оскільки ви-
користання лише одного з них може викликати не-
гативні наслідки в діяльності всього підприємства.

Таблиця 1
Переваги та недоліки внутрішнього і зовнішнього методів залучення персоналу

Внутрішнє залучення персоналу Зовнішнє залучення персоналу

Переваги Недоліки Переваги Недоліки

Низькі фінансові затрати Обмеженість у виборі пер-
соналу

Необмежені можливості ви-
бору нових працівників Більші фінансові витрати 

Короткий час пошуку нового 
працівника Напруженість в колективі Здобуття нових знань

Великий ризик залучення 
некваліфікованого праців-
ника

Службове зростання праців-
ників Нечесне суперництво Отримання нового досвіду 

роботи

Довгий період навчан-
ня і засвоєння посадових 
обов’язків 

Підвищення ступеня змоти-
вованості працівників

Повне задоволення у потребі 
трудових ресурсів

Скорочення періоду адап-
тації працівника до нової 
посади
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У науковій літературі виділяють два основних 

підходи: інтуїтивний та критеріальний. Вважаємо, 
що для досягнення найбільшого економічного ефек-
ту слід прагнути до раціонального поєднання цих 
двох підходів, на основі домінування критеріальної 
складової як такої, що може бути достатньою мірою 
формалізована. Враховуючи, що добір і оцінка персо-
налу мають своїм результатом прийняття управлін-
ського рішення, домінування критеріального підхо-
ду є достатньою мірою виправданим. Відмовитись від 
інтуїтивного підходу неможливо, бо це суперечить 
соціальній природі людини, проте зменшення част-
ки рішень, які приймаються на основі інтуїтивної 
оцінки, дасть можливість значно підвищити ефек-
тивність управління. На сьогоднішній день в прак-
тиці управління, як свідчать наукові дослідження, 
такий підхід використовується досить широко: 60% 
управлінських рішень приймаються на інтуїтивному 
рівні, а у 18% випадків логіко-абстрактний апарат 
використовується лише частково [5].

З огляду на це забезпечення раціонального по-
єднання інтуїтивного і критеріального підходу в 
процедурі добору і оцінки персоналу є надзвичай-
но важливим. Вважаємо, що таке поєднання може 
бути забезпечення шляхом побудови та застосуван-
ня моделей компетенцій. Такі моделі широко ви-
користовуються в усьому світі, проте, враховуючи 
особливості національного менталітету і недостатню 
розвиненість ринку праці в нашій країні та в сіль-
ському господарстві зокрема, зміст і процедура за-
стосування таких моделей має бути адаптована до 
національних умов. 

Компетенція містить цілий набір якостей, як про-
фесійних, так і особистих, які необхідні в роботі на 
даній посаді. Важливе значення досліджуваної кон-
цепції полягає в тому, що вона дає можливість оці-
нити не лише рівень професійних знань людини, що, 
врешті, зробити не складно. Модель компетенцій дає 
можливість визначити, перш за все, чи зможе від-
мінний фахівець поводити себе належним чином в 
стандартних і складних ситуаціях, чи буде він від-
повідати вимогам неписаних норм і правил органі-
зації. Практичне значення цієї концепції, реальний 
економічний ефект від застосування став причиною 
широкого її розповсюдження. Звичайно, що перелік 
компетенцій буде відрізнятись не лише в розрізі по-
сад в межах підприємства. Він буде відрізнятись і 
для посад одного рівня в різних організаціях в за-
лежності від цілей, стадії розвитку підприємства, 
особливостей ринку, на якому воно діє. 

При складанні моделі компетенцій можуть ви-
користовуватись критерії двох видів: ті, які оці-
нюють ступінь відповідності якостей персоналу ви-

могам сільськогосподарського підприємства, та ті, 
які дозволяють визначити динаміку і потенційні 
можливості розвитку компетенцій. Критерії добору 
управлінського персоналу можуть бути представлені 
такими групами: розумові здібності та особисті риси; 
професіоналізм та ставлення до праці; соціальні ролі 
та статус; ставлення до оточуючих; фізичні характе-
ристики та стан здоров’я [6].

Висновки з проведеного дослідження. Врахову-
ючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 
без чітко сформульованої кадрової політики не може 
бути ефективної роботи усього підприємства. В про-
цесі добору і оцінки персоналу сільськогосподарських 
підприємств важливим і перспективним напрямом є 
застосування моделей компетенцій. Враховуючи ши-
рокий перелік вимог, який висувається до сучасних 
менеджерів, їх перелік та критерії оцінки мають 
бути достатньо формалізованими і, водночас, дифе-
ренційованими. Це дасть можливість найбільш точно 
оцінити персонал, здійснити його раціональний до-
бір і розстановку. Виконання цих завдань можливе 
шляхом використання моделей компетенцій. 

Враховуючи, що в Україні подібні методи прак-
тично не використовуються, адаптація західно-
го досвіду і розробка вітчизняних методик з метою 
застосування в галузі сільського господарства є над-
звичайно важливими. Велике значення для кожного 
сільськогосподарського підприємства має розробка 
методики оцінки, що дозволяє визначити дійсну си-
туацію на підприємстві в системі управління персо-
налом, виявити слабкі місця і надати рекомендації 
щодо підвищення ефективності.
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basic elements of structural capital of enterprise are investigational. A reasonable role of structural capital is in the modern terms of menage. 
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Постановка проблеми. Визначальною рисою еко-
номіки знань, яка поступово займає позиції промис-
лової економіки, є надзвичайна роль формування 
та використання інтелектуального капіталу. В рин-
кових умовах господарювання саме цей вид ресурсу 
підприємства надає йому додаткове джерело конку-
рентних переваг. Однією із складових цього ресурсу 
є структурний капітал, який за своїми елементами 
забезпечує управління інтелектуальним капіталом, 
тому необхідним постає його сутнісне дослідження 
та обґрунтування доцільності його формування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вели-
ка увага визначенню та дослідженню сутності кате-
горії «інтелектуальний капітал» приділяється у роз-
робках Е. Брукінга [3], Д. Моррісона, І. Проніної [8], 
Г. Беккера, Л. Едвінссон, М. Мелоун, К.-Е. Свейбі, 
Д. Шнайдера, С.М. Ілляшенко [6], І.С. Каленюк [5] 
Процеси і результати використання об’єктів інте-
лектуальної власності в господарській діяльності 
досліджують В. Базилевич, О. Бігдан, О. Бутнік- 
Сіверський, А. Красовська, та ін. Джерелами вивчен-
ня організації як культурного феномена є традиції 
М. Вебера, Т. Парсонса, К. Левіна та інших вчених. 
Проте все ж залишається нагальною потреба деталь-
ного вивчення складових інтелектуального капіталу 
як пріоритетного джерела конкурентних перевагах в 
умовах економіки знань.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
з’ясування суті структурного капіталу підприємства 
в контексті інтелектуального капіталу, його елемен-
тів, та визначення його ролі в успішному функціону-
ванні підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
гальна тенденція підходів до аналізу структури ін-
телектуального капіталу як визначального чинника 
економічного зростання у ХХІ ст. закладена Між-
народною бухгалтерською федерацією (International 
Federation of Accountants (IFAC)). У стандартах, роз-
роблених федерацією, пропонується розглядати інте-
лектуальний капітал як такий, що структурно скла-
дається з трьох основних блоків: людський капітал, 

споживчий капітал (його ще називають ринковий, 
клієнтський, інтерфейсний або капітал відносин з 
зовнішнім середовищем), структурний або організа-
ційний капітал [12]. 

На думку І. Проніної [8], структурний капітал 
можна визначити як відносно стійку систему ресурсів 
економічних суб’єктів, яка дозволяє їм відповідати 
вимогам ринку. До елементів структурного капіталу 
дослідниця відносить інтелектуальні активи (об’єкти 
патентного права (крім товарних знаків, фірмових 
найменувань, ноу-хау) та інфраструктурні активи 
(система фінансових відносин, процеси управління, 
організаційна структура та культура, технічне та про-
грамне забезпечення, інформаційні системи).

Структурний капітал, згідно із Н.Б. Білоус, міс-
тить у своєму складі комплект документів, що під-
тверджують права інтелектуальної власності. Інфор-
маційні ресурси – нагромадження цінної технічної, 
виробничої, економічної інформації про діяльність 
організації, товари і послуги, які вона виробляє, різ-
номанітні бази даних про людські ресурси, які знахо-
дяться поза організацією і можуть бути використані. 
Практично до інформаційних ресурсів належать за-
фіксовані на матеріальних носіях інформації: інструк-
ції і методики роботи; система мобілізації організації 
для виконання екстремальних завдань і роботи в екс-
тремальних умовах; фундаментальні, систематизовані 
знання; ноу-хау, не пов’язані з персоналом; бази да-
них людських ресурсів, кадровий потенціал, зовніш-
ня і внутрішня «лава запасних» [1]. 

Вагому частку структурного капіталу становлять 
технології виробництва товарів та послуг, структура 
менеджменту організації. І, зрештою, будь-яка органі-
зація немислима без відповідних, притаманних тільки 
їй систем економічної безпеки, охорони і збереження 
інформаційних, матеріальних та людських ресурсів ор-
ганізації. Ці системи потребують великих матеріаль-
них вкладень на їх організацію та експлуатацію. 

Г.Л. Ступнікер визначає наступні фактори впли-
ву на формування структурного капіталу та показ-
ники його вимірювання: науково-технічні (кількість 
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патентів, ліцензій, наявність ноу-хау, обсяг витрат 
на науково-дослідні та дослідно-конструктруктосрькі 
роботи), інноваційні (вартість інноваційних проек-
тів, життєвий цикл інновацій, частка нової продук-
ції) та інформаційні (вартість програмних продуктів, 
комп’ютерної техніки, коефіцієнт інвестицій у нема-
теріальні активи) [10].

Організаційний капітал, на думку К.О. Боярино-
вої, – це частина інтелектуального капіталу, яка сто-
сується організації в цілому і визначає її матеріальні, 
інтелектуальні та інноваційні засоби, які працівники 
компанії використовують у своїй діяльності; цей ка-
пітал здебільшого є власністю компанії і може бути 
відносно самостійним об’єктом купівлі-продажу [2].

І.В. Журавльова пропонує під структурним капіта-
лом розуміти здатність підприємства використовувати 
компетентнісний капітал в організаційних системах, 
що перетворює інформацію з метою підвищення при-
бутковості та зазначає, що структурний капітал забез-
печує середовище, яке заохочує створювати, а потім 
капіталізувати інформацію і знання. Відбувається сво-
єрідна конвертація компетентнісного капіталу в струк-
турний потік знань, інформації, спрямований від ін-
дивідуальної компетенції до внутрішньої структури 
підприємства, потім закріплюється в інформаційних 
системах інтелектуальній власності. Головними скла-
довими структурного інтелектуального капіталу під-
приємства є не некомп’ютерне і програмне забезпе-
чення, а нематеріальні бізнес-процеси, побудовані на 
підґрунті комп’ютерних систем, створенні і викорис-
танні об’єктів інтелектуальної власності; основним на-
прямом розвитку структурного капіталу є розроблення 
та постійний розвиток інформаційної моделі управ-
ління знаннями підприємства як моделі пізнавальних 
процесів організації, опосередкованих бізнес-процеса-
ми (робочими операціями) і документами [4].

Таким чином, під структурним капіталом під-
приємства варто розуміти сукупність ресурсів під-
приємства у вигляді ноу-хау чи інших об’єктів ін-
телектуальної власності, інформаційних продуктів, 
програмного забезпечення, технологій, систем ме-
неджменту та економічної безпеки, а також організа-
ційної культури, які дозволяють здійснювати управ-
ління інтелектуальним капіталом підприємства для 
підвищення ефективності його діяльності.

Використання об’єктів інтелектуальної власнос-
ті підприємством є одним з головних інструментів 
інноваційного розвитку підприємства. Об’єкти інте-
лектуальної власності як складова організаційного 
капіталу включають: 

– об’єкти авторського права (твори науки, твори 
літератури, твори мистецтва, комп’ютерні програми, 
бази даних);

– об’єкти суміжних прав (виконання творів, фоно-
грами і відеограми, програми телерадіоорганізацій);

– об’єкти науково-технічної інформації (науко-
во-технічна документація, наукові відкриття, раці-
оналізаторські пропозиції, сорти рослин (селекцiйнi 
досягнення), породи тварин (селекцiйнi досягнення);

– об’єкти промислової власності (винаходи; корис-
ні моделі; промислові зразки; топографії інтеграль-
них мікросхем; секретні об’єкти: об’єкти промисло-
вої власності (винаходи, корисні моделі i промислові 
зразки), що становлять державну таємницю; захист 
від недобросовісної конкуренції: захист через адміні-
стративні чи судові органи від недобросовісних кон-
курентних дій – неправомірне використання ділової 
репутації підприємця, створення перешкод у процесі 
конкуренції, неправомірне використання комерцій-
ної таємниці); 

– засоби індивідуалізації (суб’єктів, товарів і по-
слуг) (зазначення походження товарів (назва місця 
чи географічне зазначення походження товару); до-
менні імена, товарні знаки та фірмові найменуван-
ня входять до складу споживчого капіталу підпри-
ємства у структурі його інтелектуального капіталу);

– ноу-хау (комерційні секрети; технічна докумен-
тація; творчі розробки; системи організації вироб-
ництва, маркетингу, управління якістю продукції, 
кадрами, фінансами, політикою капіталовкладень; 
виробничо-комерційний досвід організації виробни-
цтва, маркетингу і навчання персоналу) [2].

Розвиток організаційного капіталу полягає в ор-
ганізації дослідницької діяльності (дослідження рин-
ку і основних методів управління), а також у розви-
тку корпоративної культури.

Структурний капітал – за визначенням – склада-
ється із внутрішніх надбань колективу. Будь-який 
колектив завжди є не просто механічною сумою 
окремих індивідуальних людських особистостей, це 
є новоутворення, важливою характеристикою якого 
стає система взаємовідносин. Цей нематеріальний, 
не уречевлений елемент завжди з’являється там, де 
люди об’єднуються в групу для вирішення будь-яких 
проблем (сімейних, виробничих, політичних, куль-
турних тощо) – дух спільності. 

На рівні сім’ї його важливим елементом виступає 
атмосфера відносин, взаємодії і взаємодопомоги, яка 
є неповторним новоутворенням, похідним від якостей 
і особистих рис батьків. На рівні виробничого колек-
тиву теж завжди виникає такий надлюдський, духо-
вний елемент, який знов-таки не зводиться до про-
стої суми окремих людських капіталів. У кожному 
випадку він має своє неповторне значення, сформова-
не комбінацією унікальних людських істот, їх якос-
тей, характеристик, мотивацій і відносин. Певними 
проявами такого колективного духу можна вважати 
націленість окремих людей на досягнення спільних 
цілей, можливості для кожного у розкритті своєї 
особистості та творчості, але саме найголовніше –  
це атмосфера в колективі, характер взаємовідносин 
тощо.

У сучасній економічній науці це розуміється під 
терміном «організаційна культура», тобто «комплекс 
усвідомлюваних та неусвідомлюваних ідей, пропози-
цій та переконань щодо різних аспектів реальності, 
важливих для організації», «спільні для співробіт-
ників комерційної організації моделі поведінки, що 
«запускають» процес навчання, який в свою чергу 
змінює їх свідомість» [6].

Результати роботи будь-якої організації тісно 
пов’язані з її організаційною, або корпоративною, 
культурою, яка, в одному випадку, допомагає вижи-
ванню, в другому – досягненню найвищих результа-
тів, у третьому – веде до банкрутства.

Американські дослідники Т. Пітерс і Р. Уотерман 
виявили ряд рис корпоративної культури, які сприя-
ють успіху організацій і підприємств:

- рішення приймаються навіть в умовах браку ін-
формації;

- центральним моментом корпоративної марке-
тингової культури є задоволеність споживача;

- заохочення самостійності і ініціативності;
- людина сприймається як найважливіша цін-

ність і актив підприємства;
- керівники підприємства регулярно відвідують 

керовані ними об’єкти і безпосередньо спілкуються з 
підлеглими на місцях їх роботи;

- строга орієнтація на основну діяльність, дивер-
сифікація не заохочується;
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- простота організаційної структури, нечисленний 
штат управління; поєднання гнучкості і жорсткості 
на підприємстві [11].

Організаційна культура включає в себе особисті 
якості співробітників, характер міжособистісних від-
носин, стиль керівництва організацією. Але найголо-
внішою ознакою її в сучасних умовах стає створен-
ня атмосфери постійного навчання. Саме створення 
в організації середовища, що навчає (обучающей 
среды), розглядається в практиці сучасного бізнесу 
як ключовий фактор забезпечення її конкуренто-
спроможності. 

Ще в більшій мірі це стосується вищих навчаль-
них закладів, які виступають основними генератора-
ми та передавачами знань та інформації в новій еко-
номіці. Роль університетів у сучасному суспільному 
прогресі настільки велика, що західними дослідни-
ками вже доведено взаємозв’язок розвитку освітніх 
закладів з економічним розвитком країни. Ті країни, 
які визнали пріоритетність розвитку освіти, змогли 
забезпечити стійкі темпи економічного зростання та 
перейти до постіндустріального суспільства [6].

З огляду на вказані підходи до визначення сут-
ності та складу структурного капіталу підприємства 
варто виділити його наступні елементи (рис. 1).

Важливим елементом структурного капіталу є 
управління інтелектуальним капіталом. Наприклад, 
менеджмент людського капіталу – основний чинник 
функціонування людського капіталу. Його впливу, на-
самперед, підпорядковані такі характеристики робочої 
сили: освіта; кваліфікація; знання, пов’язані з робо-
тою; схильності до професії; психометричні характе-
ристики; професійні вміння; сповідування загально-
прийнятих моральних та етичних принципів [1].

Проте варто пам’ятати, що окремі елементи інте-
лектуального капіталу (інформація, знання, освітній 
рівень, професійний рівень, об’єкти інтелектуальної 
власності) не можуть поодинці забезпечити високий 
рівень конкурентоспроможності економіки тієї чи ін-
шої країни. Тому доцільно формувати і відтворювати 

інтелектуальний капітал суб’єктів господа-
рювання за умов комплексного підходу до 
такого важливого процесу в умовах сучас-
ної ринкової економіки.

Висновки з даного дослідження та пер-
спективи подальших розробок у даному 
напрямку. Таким чином, структурний ка-
пітал підприємства забезпечує узагальнен-
ня, формалізацію та документування знань 
і досвіду, що можуть бути використані для 
інноваційного розвитку підприємства. По-
зитивна організаційна культура формує 
сприятливе середовище для ініціативності 
й творчої активності працівників, підвищує 
їх зацікавленість, відкриває можливості 
щодо підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Використання структурного 
капіталу забезпечує перетворення резуль-
татів творчої праці на матеріальні продук-

ти, а потім їх комерціалізацію. Тому необхідним стає 
дослідження підходів до оцінки структурного капі-
талу підприємства та ефекту від його формування та 
використання. 
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СТРУКТУРНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Права та об’єкти інтелектуальної власності 

Технології виробництва товарів і послуг

Інформаційні ресурси, бази даних та програмне забезпечення

Система менеджменту, система економічної безпеки

Організаційна культура

Рис. 1. Елементи структурного капіталу підприємства
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Постановка проблемы. На сегодняшний день де-
ятельность каждого предприятия является предме-
том исследования многих институтов рынка, заинте-
ресованных в результатах его деятельности. Анализ 
и оценка экономического и финансового состояния 
предприятия преимущественно осуществляется на 
основе доступной пользователям отчетной информа-
ции. Данные обстоятельства обусловливают актуаль-
ность поиска новых подходов к экономической диа-
гностике как способу анализа финансового состояния 
предприятия и инструменту принятия взвешенных 
управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Теоретико-методологические вопросы экономиче-
ской диагностики нашли своё отражение в работах 
многих авторов. Так, А.А. Гаврилов определил за-
кономерности развития общественного производства, 
рассмотрел механизм функционирования переход-
ной украинской экономики. В работах В.В. Нитецко-
го освещены теоретические и практические аспекты 
анализа, мониторинга и моделирования результатов 
финансово-экономической деятельности предпри-
ятий. П.П. Табурчак проанализировал основные 
цели и задачи деятельности предприятий в условиях 
рыночной экономики, занимался вопросами плани-
рования деятельности предприятий в современных 
условиях. А.А. Васина рассмотрела важнейшие сто-
роны национальной экономики, ее структуру и ме-
ханизмы функционирования. Также, значительный 
вклад в развитие данной темы внесли такие ученые, 
как В.И. Кошкин, Е.Н. Коротков, М.С. Сапрыкин, 
В.Н. Тумин, И.А. Бланк, Е.Н. Зимина, В.Ш. Раппо-
порта и др.

Постановка задачи. На основе изложенного мож-
но сформулировать задачу данной работы, которая 
заключается в теоретическом исследовании сущно-
сти экономической диагностики и выявлении её об-
щеметодологических принципов.

Изложение основного материала исследования. 
Следует обратиться к этимологическому составу сло-
ва «диагностика». Термин диагноз (diagnosis) со-
стоит из dia-»через (что-то), средство, через которое 
осуществляется действие», и gnosis – «знание» и 
буквально означает «через знание», распознавание 
[1, с. 192]. Словарь иностранных слов толкует диа-
гностику как процесс распознавания болезни и науку 
о методах установления диагноза. 

Важным в анализе понятия «экономическая диа-
гностика» является классификация диагностики, 
что, в свою очередь, дает возможность лучше понять 
условия применения различных ее видов (табл. 1).

Существуют различные классификации диагно-
стики. Так, например, Н.О. Горбатова выделяет толь-
ко экономическую, финансовую и управленческую 
диагностику. В процессе экономической диагностики 
определяется эффективность хозяйственной деятель-
ности; финансовая диагностика позволяет проанали-
зировать полученные результаты, то есть разложить 
полученные показатели на составляющие и подроб-
но изучить их строение, а управленческая диагно-
стика повышает вероятность принятия правильного 
управленческого решения через изучение внутрен-
ней функциональной связи между составляющими 
экономической и финансовой диагностики.

Если же за классификационный признак принять 
разделение по времени проведения, то можно выделить:
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• Предварительную диагностику. Проводится 
еще до заключения договора между консалтинговой 
фирмой и предприятием. Ее целью является выясне-
ние проблем, выявление «узких мест» функциониро-
вания существующей финансовой системы и состав-
ление программы будущей работы.

• Текущую диагностику. Проводится в течение 
всего времени исследования, и направлена она на 
разрешение той или иной проблемы.

Классифицируя диагностику по широте охвата, ее 
подразделяют на:

• Общую диагностику. Она охватывает все сторо-
ны деятельности фирмы.

• Специальную диагностику. Эта диагностика 
производится только для определенного направления 
деятельности. Это может быть только анализ финан-
совых результатов или исследования только эффек-
тивности использования капитала и т.п.

В экономической литературе существуют различ-
ные трактовки понятия «экономическая диагности-
ка». Авторы попытались объединить их в группы по 
определенным признакам:

• Диагностика заменяется описанием методики 
проведения экономического, финансового анализа или 
рассматривается как их составная часть. Такой по-
зиции придерживаются С.Г. Беляев, В.И. Кошкин, 
В.В. Нитецький, А.А. Гаврилов. В этом подходе эко-
номическая диагностика сводится к расчету показате-
лей ликвидности и платежеспособности, показателей 
финансовой устойчивости и показателей деловой ак-
тивности или рассматривается как часть финансового 
анализа [2, с. 24]. Однако А.С. Вартанов в своих на-
учных работах ставит акцент на характерные отличия 
экономической диагностики от анализа, которые не 
были приняты во внимание многими авторами.: «..в 
отличие от экономического анализа, который направ-
лен на изучение динамики экономических показате-
лей, диагностика позволяет еще и выявлять струк-
туру связей между этими показателями, плотность и 
динамику этих связей» [3, с. 9; 11]. Исходя из такого 
подхода, можно определить задачи, которые способна 
решать экономическая диагностика:

– Оценка экономического состояния предприя-
тия.

– Определение уровня стабильности предприятия.
– Прогнозирование возможных вариантов страте-

гии экономического развития на основе структурных 
связей экономических показателей.

– Оценка последствий управленческих решений.
• Диагностика кризисов или диагностика бан-

кротства. Данной точки зрения придерживают-
ся Е.М. Коротков, П.П. Табурчак, М.С. Сапрыкин, 
В.Н. Тумин, И.А. Бланк. Авторы рассматривают 
экономическую диагностику как инструмент, необ-
ходимый для предотвращения кризисных ситуаций 
на предприятии и поиска методов выхода из них. 
Сторонники данного подхода выделяют экспресс-ди-
агностику, которая обеспечивает раннее выявление 
признаков кризиса, и фундаментальную диагности-
ку, которая позволяет получить развернутую харак-
теристику кризиса [4, с. 43].

• Использование экономической диагностики в 
рамках управления. К данной группе можно отнести 
точки зрения ученых В.Ш. Раппопорта, А.А. Васи-
ной, Е.Н. Зимина. Авторы придерживаются позиции, 
что диагностика – управленческая работа по выявле-
нию проблем в системе управления предприятием, 
которая позволяет укрепить финансовое состояние 
предприятия, способствует разработке необходимых 
управленческих решений [5, с. 139].

• Диагностика в антикризисном управлении как 
многофакторная категория. Представителями дан-
ного подхода являются А.В. Мороз и А.А. Сметанюк, 
которые разработали характеристики диагностики 
как процесса и сформулировали определение поня-
тия диагностики в антикризисном управления как 
многофакторной категории, которая включает ис-
следования базовых показателей хозяйственной де-
ятельности социально-экономической системы, все-
сторонний анализ влияния внутренних и внешних 
факторов на финансово-экономическое и технико-
технологическое состояние предприятия и эксперт-
ную оценку разработанных мероприятий, перспектив 
финансового оздоровления и превентивной санации, 
а также достижения целей прогнозирования и стра-
тегического планирования [6, с. 30-32].

• Диагностика как оценка отклонений. По мне-
нию Т.Б. Бердниковой, диагностика финансово-хо-

Таблица 1
Характеристика видов диагностики

Вид диагностики Характеристика

Экономическая 
диагностика

Применяется в условиях определения долгосрочных приоритетов предприятия, их измене-
ния, трансформации.

Финансовая диагностика
Нужна для оценки финансового благополучия предприятия, состояния его имущества, ско-
рости вращения всего капитала и отдельных его частей, доходности используемых средств; 
требует быстрых, но взвешенных управленческих решений.

Диагностика финансово-
хозяйственной 
деятельности предприятия

Имеет важное значение в условиях изучения необходимости технического перевооружения 
предприятия; не требует быстрых управленческих решений.

Бизнес-диагностика

Применяется в условиях комплексного исследования хозяйственной деятельности пред-
приятия, выявление проблем в деятельности предприятия и разработка на этой основе 
программы краткосрочных и долгосрочных мероприятий; может требовать принятия как 
быстрых, так и взвешенных управленческих решений.

Диагностика банкротства Необходимо в условиях кризисного состояния предприятия; требует быстрых, но взвешен-
ных управленческих решений.

Экспресс-диагностика
Имеет целью раннее выявление признаков кризисного развития предприятия, быстрого 
реагирования на изменение условий рынка, его среды; требует принятия быстрых решений 
управления.

Фундаментальная 
диагностика

Для получения наиболее развернутой картины кризисного финансового состояния и кон-
кретизации форм и методов будущего его оздоровления; требует принятия быстрых управ-
ленческих решений.

Экономико-финансовая 
диагностика

Применяется в условиях определения средне– и краткосрочных приоритетов развития 
предприятия; может требовать принятия как быстрых, так и взвешенных управленческих 
решений.
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зяйственной деятельности предприятия включает 
определение оценочных показателей, выбор методов 
их измерения и характеристику по определенным 
принципам, оценку выявленных отклонений от нор-
мативных, общепринятых значений [7, с. 14].

• Диагностика проблем. В.А. Верба и Т.И. Ре-
шетняк определяют диагностику как процесс де-
тального и углубленного анализа проблем, выявле-
ние факторов, влияющих на них, подготовки всей 
необходимой информации для принятия решений, 
а также выявление основных аспектов взаимосвязи 
между проблемами, общими целями и результатами 
деятельности предприятия [8, с. 124].

Рассмотренные подходы к содержанию понятия 
«экономическая диагностика» подтверждают тот 
факт, что его однозначное определение отсутствует, 
в силу того, что в различных экономических состоя-
ниях предприятия имеют различные цели и подходы 
к экономической диагностике. Возможно, в связи с 
этим экономическую диагностику стоит рассматри-
вать как изучение состояния субъекта хозяйственной 
деятельности на основе анализа и синтеза информа-
ции с целью своевременного выявления недостатков 
его деятельности, использования резервов развития 
и принятия взвешенных управленческих решений в 
определенный промежуток времени.

Экономическая диагностика занимает важное ме-
сто в стратегическом управлении предприятием. Её 
задача – обоснование к принятию управленческих 
решений, а впоследствии – контролирование кор-
ректности их выполнения. Решения, принятые на 
основе экономической диагностики, имеют большое 
влияние на выбор альтернативы дальнейшего разви-
тия субъекта хозяйствования. Следовательно, стра-
тегическое управление и экономическая диагностика 
должны находиться в неразрывном взаимодействии 
для обеспечения эффективного функционирования 
предприятия.

Следует отметить, что наиболее рациональным 
для принятия решений в стратегическом управле-
нии являются качественные методы экономической 
диагностики, т.к. они предоставляют информацию, 
необходимую для достижения стратегических целей 
предприятия.

В основе экономической диагностики деятельно-
сти предприятия как субъекта хозяйствования долж-
ны быть положены следующие общеметодологиче-
ские принципы (основы) [9, с. 15]:

• системный подход, согласно которому предпри-
ятие рассматривается как сложная система, которая 
состоит из ряда подсистем и находится в постоянной 
взаимосвязи с внешней средой;

• комплексный подход, согласно которому диа-
гностирование должно охватывать все подсистемы и 
составные элементы организации;

• принцип сообщения статических, динамиче-
ских и сравнительных оценок предполагает необхо-
димость диагностической оценки как на данный мо-
мент времени, так и характеристики динамики во 
времени и сравнение с нормативными, отраслевыми 
показателями или показателями конкурентов;

• сочетание количественных и качественных оце-
нок;

• учет отраслевой и региональной специфики 
предприятий;

• от предварительной к окончательной оценке –  
принцип, суть которого заключается в сочетании ме-
тода экспресс-диагностики с окончательной фунда-
ментальной диагностикой, что особенно актуально в 
анализе финансового состояния предприятия;

• формализация оценок, которая предусматрива-
ет алгоритмизацию процесса диагностики внутрен-
него состояния организации, четкую определенность 
оценок, последовательность их проведения.

Как процесс изучения состояния субъекта хозяй-
ственной деятельности на основе анализа и синтеза 
информации с целью своевременного выявления не-
достатков его деятельности, использования резервов 
развития и принятия взвешенных управленческих 
решений в определенный промежуток времени, эко-
номическая диагностика позволяет шире охватить 
проблемные вопросы, возникающие на предприятии. 
Именно это и играет важную роль при выборе мето-
да анализа предприятия и предпочитает экономиче-
ской диагностике по сравнению с другими подходами 
оценки и обработки экономической информации.

Экономическая диагностика предлагает субъек-
тами хозяйствования вывод об их финансово-эко-
номическом положении, занимается изучением 
причин его изменения и анализом перспектив раз-
вития, позволяет ответить на целый ряд вопросов о 
степени кредитоспособности и способности предпри-
ятия сохранить свою кредитоспособность, описыва-
ет возможные «траектории развития» предприятия 
в течение всего периода кредитования с учетом его 
финансового положения, а также оценивает финан-
совый потенциал предприятия для поддержки кре-
дитоспособности и др.

Выводы из проведенного исследования. Из ука-
занного выше можно сделать вывод, что экономи-
ческая диагностика находится под влиянием раз-
личных теорий и взглядов авторов и переходит от 
одного состояния в другое: от экономического ана-
лиза к диагностике банкротства, от диагностики в 
рамках управления – к оценке отклонений ключе-
вых показателей и т.д. Один из подходов к определе-
нию экономической диагностики – это рассмотрение 
её как процесса изучения состояния субъекта хозяй-
ственной деятельности на основе анализа и синтеза 
информации с целью своевременного выявления не-
достатков его деятельности, использования резервов 
развития и принятия взвешенных управленческих 
решений в определенный промежуток времени. 

С помощью экономической диагностики опреде-
ляются причинно-следственные связи, влияющие 
на процесс принятия решений в управленческой де-
ятельности предприятия, а также прогнозируются 
тенденции его развития на основе построенных моде-
лей функционирования. Следовательно, целью эко-
номической диагностики является предотвращение 
возникновения проблем в деятельности предприятия 
и повышение эффективности системы управления в 
целом.

Следует отметить, что в настоящее время не раз-
работана единая концепция экономической диагно-
стики предприятия, а также методы её проведения, 
что и определяет направления дальнейших исследо-
ваний.
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ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ  
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Постановка проблеми. «Якщо ми не управляти-
мемо ризиками, вони почнуть управляти нами...». 
Досвід провідних міжнародних компаній перекон-
ливо доводить, що стабільність розвитку бізнесу і 
підвищення ефективності управління неможливі 
без активного використання ризику-менеджменту 
як складової частини системи управління сучасною 
компанією незалежно від її масштабів і специфіки 
виробництва або надання послуг [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня, пов’язані з розглядом таких понять, як «ризик» і 
«невизначеність», досліджувалися такими ученими: 
В.А. Абчук, Ф.Н. Зав’ялов, І. Тюнен, P.М. Качалов, 
Г.Б. Клейнер, Н.Н. Малашихіна, Ф. Найт, Ж.Б. Сей, 
А.С. Шапкін [4]. Науковою школою таких вчених, 
як В.В. Вітлінській, В.А. Кравченко [2], І. Тю-
нен, Ф. Найт, А.О. Старостіна [9], B.С. Ступаков, 
Г.М. Травін, М. Шоулз, В. Шумпетер, А.Н. Фомічев, 
Дж. Пикфорд [5], Н.В. Хохлов [10] розроблено фун-
даментальні, теоретико-методологічні аспекти ризи-
кології та ризик-менеджменту. Адже саме економіч-
ній культурі побудови системи ризик-менеджменту 
робіт поки що дуже мало.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 

в побудові гнучкої ефективної системи управління ри-
зиками підприємства, завдяки якій буде забезпечений 
стійкіший та надійніший розвиток бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систе-
ма ризику-менеджменту (система управління ризи-
ками) направлена на досягнення необхідного балан-
су між здобуттям прибутку й скороченням збитків 
підприємницької діяльності і покликана стати скла-
довою частиною системи менеджменту організації, 
тобто має бути інтегрована в загальну політику ком-
панії, її бізнес-плани й діяльність. Лише при вико-
нанні цієї умови вживання системи ризик-менедж-
менту є ефективним. Ризик-менеджмент має на увазі 
створення необхідної культури і інфраструктури біз-
несу для:

• виявлення причин і основних чинників виник-
нення ризику;

• ідентифікації, аналізу і оцінки ризику;
• ухвалення рішень на основі виробленої оцінки;
• вироблення антиризикових дій; 
• зниження ризику до прийнятного рівня;
• організації виконання наміченої програми;
• контролю виконання запланованих дій;
• аналізу й оцінки результатів ризикового рі-

шення.
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ризику-менеджменту дозволяє забезпечити стабіль-
ність їх розвитку, підвищити обґрунтованість ухва-
лення рішень в ризикованих ситуаціях, поліпшити 
фінансове положення за рахунок здійснення всіх ви-
дів діяльності в контрольованих умовах.

У країнах з розвиненим підприємницьким серед-
овищем управління ризиком і економічною безпекою 
досить широко поширене. Останніми роками цим ак-
тивно починають займатися і в Україні. Для україн-
ських підприємств управління ризиком через низку 
обставин набагато актуальніше, ніж для зарубіжних. 
Вітчизняні бізнес-технології знаходяться лише у ста-
дії формування і переходу до цивілізованих. Україн-
ське ділове середовище дуже в’язке й обумовлює на-
багато більший систематичний ризик, ніж на заході. 
Це стосується і держави, і виконавської дисципліни, 
і звичаїв бізнесу, і особливостей менталітету. Управ-
ління ризиком – це потужна внутрішня конкурентна 
перевага, що носить не лише тактичний, але і стра-
тегічний характер. Це те, що роблять не для поря-
тунку, а для забезпечення стійкішого і надійнішого 
розвитку бізнесу [2].

Однак, щоб елементи ризик-менеджменту були 
більш дієвими, вкрай необхідна економічна культу-
ра його реалізації.

Під економічною культурою реалізації ризик-ме-
неджменту частіш за все розуміється комплекс еко-
номічних і організаційних знань і навичок, що до-
зволяють планувати і реалізовувати дії з реагування 
на негативні чи позитивні події, які з деякою част-
кою ймовірності можуть проявитися в процесі функ-
ціонування економічної організації в умовах неви-
значеності і ризику. Нині все більшого поширення 
набуває інтегрований підхід до управління ризика-
ми, коли управління здійснюється для всього спек-
тру погроз бізнесу на основі уніфікованих методик 
і алгоритмів, що і визначає високі вимоги до еко-
номічної культурі ризик-менеджера. В ефективній 
системі управління ризиками стратегічне управлін-
ня ними має бути централізовано. Оперативне управ-
ління ризиками необхідно здійснювати в місці їх ви-
никнення. Наприклад, при централізації управління 
фінансовими потоками або процесами забезпечення 
сировиною і матеріалами оперативне управління 
виникаючими ризиками логічно здійснювати у від-
повідних підрозділах центрального офісу компанії. 
При цьому оперативне управління операційними ри-
зиками повинно проводитися на підприємствах, де 
виникають, наприклад, виробничі чи екологічні ри-
зики. У виробничих компаніях, де величезний вплив 
на бізнес робить успішна стратегія управління опера-
ційними ризиками, прийнято говорити про систему 
управління операційними ризиками (або системі за-
побігання позапланових втрат), як частини загальної 
системи з управління ризиками.

На практиці можна виділити три основні сфери 
діяльності спеціалістів з управління ризиками:

- управління корпоративними ризиками;
- управління проектними ризиками;
- підтримка корпоративних процедур по взаємодії 

із зовнішніми агентами (фінансовими і страховими 
ринками, державними інспектуючими органами, так 
звана комунікативна функція). 

Співвідношення різних напрямків діяльності в 
конкретній економічній організації визначається 
ініціатором впровадження процедур управління ри-
зиками. В економічних організаціях система управ-
ління ризиками зазвичай включає три основні еле-
менти: створення критеріїв управління ризиками 

(установлення різного роду лімітів), для чого вияв-
ляється прийнятність ризику (ступінь ризикованос-
ті) особами, які приймають ключові рішення. При 
необхідності проводиться узгодження інтересів сто-
рін, оскільки прийняття ризиків у всіх, як прави-
ло, різна; ідентифікація (розпізнавання) ризиків на 
підприємстві, їх оцінка і вимір; заходи щодо опти-
мізації ризиків. Для виконання цих функцій необ-
хідно створення системи управління ризиками в 
економічній організації. Для цього необхідно: визна-
чити замовника діяльності (акціонери, генеральний, 
фінансовий директори); вибрати організаційну мо-
дель підрозділу з управління ризиками; розробити 
політику в області управління ризиками. Сьогодні  
традиційно замовником виступає фінансова дирек-
ція, адже саме цей підрозділ зацікавлений в ефек-
тивному управлінні фінансовими потоками і більшої 
передбачуваності процесу планування, що є, в тому 
числі, результатом ефективного управління ризика-
ми. Крім того, управління фінансовими ризиками є 
невід’ємною частиною роботи фінансової дирекції. 
У дирекцію, як правило, входить підрозділ, відпові-
дальний за забезпечення процесу страхування. Зда-
ється, саме фінансові підрозділи в українських ком-
паніях є найбільш підготовленими до впровадження 
сучасних корпоративних стандартів управління, а 
часто і ініціюють ці процеси, в тому числі запрова-
дження практики управління ризиками. Незважаю-
чи на те, що часто вимога замовників про побудову 
системи управління ризиками представляється фор-
мальним, це питання дуже важливе. Якщо не буде 
осіб, дійсно зацікавлених у впровадженні системи 
управління ризиками, то вона не принесе жодних 
результатів і буде працювати тільки на папері, а не 
на практиці. У сучасному корпоративному управлін-
ні існує тенденція розділення функцій контролінгу 
та виконавчих підрозділів. Йде процес виведення 
функцій з управління ризиками за межі фінансових 
служб у відокремлені підрозділи по контролінгу, під-
леглі генеральному директору або раді директорів. 
Найбільш істотно організаційна структура з управ-
ління ризиками трансформується, коли замовником 
процесу впровадження корпоративних процедур з 
управління ризиками виступають акціонери компа-
нії. У такій системі управління ризиками остаточно 
трансформується в аудіювану функцію, покликану 
співвіднести реальний і уявний акціонерами рівні 
ризику.

Узагальнено всі моделі організації управління 
ризиками можуть бути розподілені на дві групи. До 
першої групи належать структури, що розробляють 
загальну стратегію управління ризиками компанії 
і координують процес управління через формальне 
включення цілей з управління ризиками в загаль-
ний список цілей певного підрозділу, де безпосеред-
ньо виникають ризики. У такій структурі підрозділ з 
управління ризиками не бере участь в оперативному 
управлінні ризиками (так звана розподілена модель). 
До другої групи можна віднести таку модель управ-
ління ризиками, при якій всі функції концентрують-
ся в рамках одного підрозділу, яка оперативно впли-
ває на всі аспекти управління ризиками (так звана 
концентрована модель). У вітчизняних компаніях 
зустрічаються обидва типи організаційних структур. 
Вони мають як переваги, так і недоліки, і їх вибір 
залежить від поставлених завдань. Так, на декотрих 
підприємствах підрозділ ризик-менеджменту керую-
чої компанії організований наступним чином: [8]

1) орієнтований на напрями бізнесу. За кожен 
напрям відповідає окремий ризик-менеджер, який 
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підпорядковується керівнику департаменту ризик-
менеджменту. Це дозволяє ефективно враховувати 
специфіку напрямків бізнесу в холдингу;

2) орієнтований на різні види ризиків. Можна за-
пропонувати наступну структуру: страхова програма 
та операційні ризики управляються одним ризик-ме-
неджером, а кредитні та стратегічні ризики, а також 
активи та пасиви – іншим.

Політика в області управління ризиками в кон-
кретній економічній організації повинна бути сфор-
мульована в одному всеосяжному документі. Даний 
документ визначає основи побудови системи управ-
ління ризиками в економічній організації. Він по-
винен бути доступний для будь-якого співробітника 
компанії (наприклад, розміщений на корпоративно-
му сайті). Документ повинен об’єднувати всі основні 
політики щодо запобігання несприятливого впливу 
бізнесу на середу і впливи середовища на бізнес (по-
літика управління фінансовими ризиками, політика 
в галузі охорони праці та промислової безпеки, полі-
тика по захисту навколишнього середовища та інше). 
Подібний документ повинен починатися спільною за-
явою про безліч ризиків, яким піддається економіч-
на організація. Можна перерахувати основні типи, 
уникаючи зайвої деталізації. Далі заявляються цілі 
побудови системи по управління ризиками, а саме 
мінімізація впливу несприятливих факторів на біз-
нес в цілому (підвищення стійкості бізнесу) і на його 
окремі складові (захист життя і здоров’я співробітни-
ків, активів власників, навколишнього середовища –  
як соціального, так і природного). Потім дається 
опис загального процесу оцінки ризиків. У висновку 
вказуються підрозділ, відповідальний за управління 
ризиками, повноваження з управління, порядок мо-
ніторингу. 

Так, наприклад, в ПАТ «Оболонь» вся регламент-
на документація по управлінню ризиками компанії 
складає величезну кількість сторінок. При цьому ве-
лика частина доводиться на положення по управлін-
ню ризиками, які повинні застосовуватися на підпри-
ємствах (бізнесі-одиницях), оскільки вони гранично 
деталізовані. Також в компанії існує політика по 
управлінню ризиками, в якій заявлена мета управ-
ління – «Гарантувати акціонерам підконтрольність 
всіх основних ризиків компанії». Політика була при-
йнята в компанії в 2000 році і після цього кілька 
разів уточнювалася і доповнювалася. У ній містяться 
такі положення, як: декларація цілей і принципів, 
визначення основних понять; перелік типів ризиків; 
повноваження і принципи функціонування комітету 
з управління ризиками; визначення обов’язків і по-
вноважень бізнесу-підрозділів компанії по управлін-
ню ризиками; терміни переоцінки ризиків та ін.

Для ефективного управління ризиками в еконо-
мічній організації повинна бути сформульована кон-
цепція управління ризиками, яка повинна вклю-
чати: прогнозування ризиків; опис і класифікацію 
ризиків; принципи ранжирування ризиків за ступе-
нем значущості; опис процесів компанії і їх ув’язку 
з виявленими ризиками; методики управління ризи-
ками, реалізовані в компанії; рольову модель управ-
ління ризиками (повноваження співробітників ком-
панії в системі управління ризиками). 

В обов’язковому порядку необхідно впроваджен-
ня інформаційної системи, що підтримує прийняті 
в концепції процедури і накопичує інформацію про 
ризикових подіях. Її використання при управлінні 
ризиками дозволить забезпечити суворе виконання 
прийнятих процедур і скоротити обсяг роботи з ау-
диту системи. 

Необхідною стадією для побудови стратегії з 
управління ризиками є побудова карти ризиків 
економічної організації. Використання результатів 
прогнозування, поряд з іншими такими способа-
ми побудови карти ризиків: інтерв’ю з ключовими 
фахівцями; аналіз документації, дозволить зібрати 
більш повну і якісну інформацію про можливі ризи-
ки економічної організації. Що, в свою чергу, при-
зведе до демпфірування ризиків майбутніх періодів. 
Для економічної організації карта ризиків повинна 
бути базовим документом, що містить прогноз мож-
ливих ризиків, класифікатор ризиків, матрицю ри-
зиків та іншу одержану інформацію. Використання 
прогнозування при побудові карти ризиків визначає 
те, як вона має виглядати. Карту ризиків можна роз-
ділити на дев’ять квадратів у осях «Імовірність на-
стання ризикової події» і «Збиток від настання ри-
зикового події». Дуже складно дати точну оцінку 
можливого збитку по кожному ризику або спрогно-
зувати його ймовірність.

Збиток від настання ризикового події і його ймо-
вірність ділимо на три категорії: високий, середній і 
низький рівні. Для кожної категорії має бути скла-
дено докладний опис того, який збиток і яка ймовір-
ність повинні бути віднесені в ту чи іншу категорію.

У вітчизняній літературі основний акцент робиться 
на розгляд ризиків фінансових компаній, а економічні 
організації виробничого типу залишаються за рамками 
уваги вчених. Тому є необхідність сформувати декіль-
ка функцій, які можна оптимізувати, використовуючи 
механізм реалізації управління ризиками.

Забезпечення промислової безпеки. Функція за-
безпечення промислової безпеки в світовій практиці 
відноситься до будь-яких об’єктів власності, у вітчиз-
няній практиці – тільки до небезпечних виробничих 
об’єктів, зарахованим до цієї категорії державни-
ми регулюючими органами, тобто не відноситься до 
всього об’єкта власності. Тим часом почастішали тех-
ногенні катастрофи, які призводять до великих фі-
нансових і людських втрат, котрих можна уникнути 
шляхом прогнозування і попередження ризиків.

Забезпечення охорони праці. Ця функція регулю-
ється українським законодавством, тому, мабуть, не 
варто очікувати, що компанії будуть нести істотні 
втрати через порушення норм охорони праці у ко-
роткостроковому періоді. Тим не менш важливо вра-
ховувати, що у світовій практиці збитки пов’язані 
з порушеннями в галузі охорони праці, є одними з 
найбільш істотних для промисловості поряд із забез-
печенням екологічної відповідності. 

Забезпечення ефективного обслуговування 
устаткування. У західній практиці немає поділу 
функцій забезпечення безпеки виробничого облад-
нання та безпеки експлуатації будівель і споруд. 
У вітчизняній практиці ці функції розділені, більш 
того – часто належать до компетенції різних дирек-
цій. Це призводить до поділу фінансових потоків на 
забезпечення діяльності по запобіганню позаплано-
вих втрат і робить їх контроль з точки зору ефектив-
ності вкладень більш складним. У свою чергу, для 
вирішення конфлікту, що виникає між бажанням 
збільшити виробничі показники за рахунок більш ін-
тенсивного використання обладнання і необхідністю 
гарантувати певний рівень надійності роботи облад-
нання, підрозділи з управління ризиками повинні 
курирувати розробку політики по обслуговуванню 
обладнання та перевіряти її дотримання. Збільшен-
ня міжремонтних періодів – одна з основних причин 
виникнення великих збитків на підприємствах у ві-
тчизняній практиці.
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Забезпечення пожежної безпеки. Забезпечення 

пожежної безпеки підприємства – одна з важливих 
функцій у системі запобігання позапланових втрат. 
Внутрішній конфлікт закладено в самому принципі 
функціонування підрозділів, що забезпечують по-
жежну безпеку на українських підприємствах, коли 
основна мета полягає в задоволенні вимог держав-
них регулюючих органів, а не в ефективному захис-
ті майна власників. Це важлива і часто недооцінена 
стаття витрат підприємства. У наявності конфлікт 
інтересів, що повинен бути пильним об’єктом уваги 
ризик-менеджменту.

Забезпечення діяльності по роботі в надзвичай-
них ситуаціях. Як правило, операційні ризики в про-
мислових компаніях виникають на підприємствах і 
саме ефективність виконання даної функції відразу 
після виникнення інциденту дозволяє мінімізувати 
фінансові втрати і час, необхідний для відновлення 
бізнес-процесу. Очевидно, що на корпоративному рів-
ні ця функція покладена на підрозділ з управління 
корпоративними ризиками і формалізується шляхом 
написання плану забезпечення безперервності бізне-
су. На локальному рівні окремого підприємства по-
винні розроблятися і періодично оновлюватися пла-
ни ліквідації надзвичайних ситуацій.

Комунікативна функція. Ця функція є ключо-
вою при організації ефективного управління ризика-
ми компанії в цілому і на окремих підприємствах 
зокрема. На практиці часто функція задовільно ви-
конується в центральному офісі компанії, але на 
кожному підприємстві, що входить в компанію, по-
винен існувати координатор процесу управління опе-
раційними ризиками, на якого покладена і комуні-
кативна функція.

Важливими елементами системи управління ри-
зиками є випереджаюче розпізнавання тривожних 
ситуацій, тобто їх прогнозування, і накопичення 
інформації про ймовірних втратах. Незалежно від 
того, на якому рівні здійснюється управління ризи-
ками, сигнал про ризики повинен надходити негайно 
до ризик-менеджера. При цьому здійснюється моні-
торинг можливих наслідків і видаються рекоменда-
ції щодо їх усунення. Це дозволяє контролювати ро-
боту з управління ризиками на підприємствах.

Ефект від впровадження системи управління ри-
зиками оцінити нескладно. Будь-який ризик – це 
ймовірні втрати компанії. Запроваджуючи систе-
му управління ризиками, ми скорочуємо ці втрати, 
тобто, підвищуємо прибутковість і рентабельність 
компанії. Співвідношуючи отримані результати з 
витратами на впровадження системи управління ри-
зиками, можна оцінити ефективність такого рішен-
ня. Аналітична компанія «РБК» в 2010 році спро-
бувала провести дослідження і з’ясувати, якими 
темпами на російських підприємствах впроваджуєть-
ся ризик-менеджмент [12]. Для чого в 500 найбіль-
ших підприємств Росії по електронній пошті була 
розіслана анкета, яку пропонувалося заповнити го-
ловному ризик-менеджеру підприємства. Дане дослі-

дження не увінчалося успіхом, так як було отримано 
всього 37 відповідей, які в цілому зводилися до того, 
що інформація щодо ризиків, з якими стикається 
їхня економічна організація, не розголошується. По-
дібна інформація ретельно приховується. Все це під-
креслює важливість проблеми управління ризиками 
в економічній організації. Це неодмінно стосується й 
українських компаній.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Круп-
ному і середньому бізнесу необхідно використання 
професійних технологій ризик-менеджменту, що 
базуються на економічній культурі. Грамотно вибу-
дувана система управління ризиками підприємства 
дає змогу стабілізувати найважливіші стратегічні і 
тактичні показники діяльності (наприклад, вартість 
бізнесу, прибутковість), оптимізувати розміщен-
ня ресурсів, капіталу відповідно до оцінки ризиків, 
запобігти втратам, підготувати бізнес до дій у над-
звичайній ситуації і підвищити репутацію компанії. 
Зовнішні прояви успішного ризик-менеджменту, в 
свою чергу, відбиваються на здешевленні страхових 
програм, на підвищенні кредитних рейтингів і зни-
женні вартості залученого фінансування.
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Вступ. Переосмислення методологічних підходів 
щодо механізмів адаптації соціальної відповідаль-
ності вітчизняного бізнесу агропродовольчої сфери в 
контексті потенціалу розвитку національної еконо-
міки, її пріоритетних галузей та окремих суб’єктів 
господарювання диктує необхідність створення су-
часного методичного інструментарію, що сприятиме 
розумінню необхідності та економічної ефективності 
соціальних інвестицій, широкого практичного впро-
вадження принципів соціальної відповідальності під-
приємствами і становлення інноваційної моделі агро-
промислового виробництва України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні 
аспекти реалізації принципів соціальної відповідаль-
ності бізнесу останнім часом знайшли відображення 
в працях українських науковців, зокрема, І.О. Крю-
кова, акцентує увагу на соціальній відповідальності 
бізнесу агропродовольчої сфери в аспекті продоволь-
чої безпеки національної економіки [1]. О.Г. Чирва, 
В.С. Негоденко, О.В. Митяй, Ю.М. Мельник пропо-
нують розглядати соціальну відповідальність в кон-
тексті управління конкурентоспроможністю, еколо-
гічної безпеки продуктів харчування та підвищення 
інвестиційної привабливості агропродовольчої сфери 
[2-4]. Заслуговують на увагу наукові розробки Т.С. 
Шабатури, яка досліджує проблему соціальної від-
повідальності бізнесу як інноваційного інструменту 
нарощення економічного потенціалу підприємств 
харчової промисловості [3]. Дослідження механіз-
мів впливу соціальної відповідальності на ринкову 
вартість бізнесу та сталого розвитку національної 
економіки в сучасних умовах віддзеркалені у пра-
цях І.Ю. Гришовой, Т.С. Шабатури та ін. [4-10]. Різ-

новекторність та масштабність наукового пошуку, 
широкий діапазон наукових розробок дослідження 
соціальної відповідальності бізнесу та її сучасних 
економічних характеристик в агропродовольчій сфе-
рі вимагає формування комплексної системи всебіч-
ної діагностики їх впливу на результативність діяль-
ності підприємств та потенціалу їх розвитку. Проте 
методичний інструментарій оцінки ефективності та 
реалізації програм соціальної відповідальності бізне-
су досліджено фрагментарно, що вимагає наукового 
узагальнення, систематизації та структурування.

Метою дослідження є теоретичне узагальнення 
методів, об’єктів та показників діагностики соціаль-
ної відповідальності та вироблення методичних реко-
мендацій щодо їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. В Україні відсутні 
зрозумілі критерії оцінювання соціальної відпові-
дальності бізнесу в агропродовольчій сфері, уявлення 
про те, якими є етичні принципи сучасного бізнесу 
й економічні вигоди соціально відповідальної пове-
дінки, а також обґрунтування та розуміння переваг 
соціальної відповідальності для українських підпри-
ємств аграрного виробництва та харчової промисло-
вості. Участь у розвитку соціальної інфраструктури є 
важливим фактором забезпечення сприятливих умов 
ведення економічної діяльності; вкладення ресурсів 
у розвиток внутрішнього середовища існування (пер-
сонал, екологія, співтовариство) приносить певні ви-
годи, зокрема у вигляді покращення репутації. Слід 
зауважити, що свою репутацію світові корпорації 
розглядають як найприбутковіший та найліквідні-
ший актив, що сприяє залученню інвестиційних по-
токів, формуванню економічного потенціалу та наро-
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щенню ринкової вартості бізнесу [1].

Оцінка соціальної відповідальності бізнесу та 
ефективності соціальних інвестицій в світовій прак-
тиці базується на декількох підходах: за результа-
тами нефінансової звітності та за допомогою індек-
сного, рейтингового, якісного і кількісного методів. 
Про активізацію соціальної відповідальності бізнесу 
в Україні, зокрема в агропродовольчій сфері, свід-
чать результати опитування: майже кожне п’яте 
підприємство готує нефінансовий звіт як самостій-
ний документ (7,6%) або як частину загального зві-
ту компанії (11,8%) [2, с. 388]. За останніми дослі-
дженнями в підготовці соціальних звітів в Україні 
в 2010–2013 рр. лідирують великі компанії у сфері 
фінансових послуг та підприємства харчової промис-
ловості, що пов’язане для перших – із прихильніс-
тю фінансових компаній до агресивної моделі наро-
щення обсягів продажу фінансових продуктів, для 
других – із необхідністю та новими можливостями 
користування перевагами членства в СОТ та підви-
щенням своєї конкурентоспроможності на відкрито-
му світовому ринку.

Імплементація світового досвіду у практичну ді-
яльність потребує узагальнення методичних інстру-
ментів, що дозволяють забезпечити основні економіч-
ні пропорції довгострокового розвитку підприємств 
агропродовольчої сфери в контексті запровадження 
системи соціальної відповідальності бізнесу. Вибір 
напряму соціальної відповідальності бізнесу агро-
продовольчої сфери як об’єкту оцінки залежить від 
трактування економічної природи та структури еле-
ментів дефініції та мети такої оцінки. Так, Л.А. Гри-
цина [20, с. 9-10] пропонує показники екологічної, 
суспільної, трудової та економічної відповідальнос-
ті, О.В. Ворона [15] критеріями показників соціаль-
них інвестицій визначила: проблеми суспільства, 
соціальні, інших зацікавлених сторін, а якісних по-
казників: персонал, бізнес, суспільство, імідж. О.В. 
Черних [19] зосередила увагу на групах стейкхол-
дерів. О.В. Мазурик [15, с. 128] виділяє загальний 
якісний індекс соціальних інвестицій, який показує 
рівень комплексності соціальної діяльності підпри-
ємства, а до часткових показників відносить якісний 
індекс соціальних інвестицій для певного підприєм-
ства, що показує рівень комплексності соціальної ді-
яльності підприємства, та якісний індекс соціальних 
інвестицій для певної ознаки, що показує ступінь 
присутності цієї якісної ознаки в статистичній ви-
борці підприємства. 

Якісні показники оцінки соціальної відповідаль-
ності бізнесу в аграрній сфері наведені в таблиці 1.

Хоч вивчення досвіду іноземних корпорацій ко-
рисне для розуміння змісту соціальної відповідаль-
ності, однак просте копіювання західних принципів 
і стандартів без урахування особливостей розвитку 
агропродовольчої сфери України може бути лише 
базою для формування її методичного інструмента-
рію та вимагає уточнення формулювань, визначення 
принципів і критеріїв оцінок щодо методичних під-
ходів дослідження й аналізу дефініції.

На наш погляд, діагностика соціальної відпові-
дальності бізнесу повинна мати декілька рівнів. На 
першому рівні з урахуванням досвіду міжнародних 
аграрних корпорацій та світових стандартів щодо за-
безпечення якості продукції аграрного виробництва 
та продовольчої сфери, відповідальності перед спо-
живачами та іншими суб’єктами економічних від-
носин, ділової етики, екологічної та продовольчої 
безпеки необхідно ідентифікувати основні напрямки 
реалізації соціальної відповідальності та спрямуван-

Таблиця 1
Показники якісної оцінки соціальної 
відповідальності аграрного бізнесу

Група показників 
соціальної відпо-
відальності перед 
співробітниками:

Група показни-
ків зовнішньої 
середи:

Група показників 
поведінки підпри-
ємства на аграр-
ному ринку:

- плинність ка-
дрів;
- оплата та умови 
праці у співстав-
ності зі середньо 
галузевими;
- структура люд-
ського капіталу в 
гендерному роз-
різі;
- оцінка підпри-
ємства власними 
співробітниками

- вплив та витра-
ти підприємства 
на охорону при-
роди;
- використання 
вторинної сиро-
вини;
- енергоємність 
виробництва;
- штрафні санкції 
за перевищення 
екологічних нор-
мативів

- недобросовістна 
реклама;
- штрафні санкції 
антимонопольного 
комітету;
- сервісне обслуго-
вування покупців;
- кредиторська за-
боргованість;
- рівень відповід-
ності стандартам 
та сертифікація 
продукції;
-  участь у страте-
гічному розвитку 
регіону

ня соціальних інвестицій. Наступний етап включає 
формування системи показників та аналіз у розрізі 
реальних напрямів за масштабом (обсягом, кількіс-
тю), якістю реалізації, оптимізації джерел фінан-
сового забезпечення та ефективності використання 
програм реалізації соціальної відповідальності бізне-
су з урахуванням специфіки галузі.

Найбільш поширеними в науковій літературі є 
такі дуже узагальнені види ефективності програм со-
ціальної відповідальності бізнесу:

– результативність = Р / М – відношення отри-
маного результату до поставленої мети, що харак-
теризує економічні зусилля підприємства щодо до-
сягнення певного результату. Проте цей показник не 
віддзеркалює рівень ризиків, при якому було отри-
мано очікуваний результат, а отже, не має стратегіч-
ної спрямованості та характеризує лише досягнення 
минулого періоду та не розкриває потенціалу ефек-
тивності соціальних програм в майбутньому;

– економічність = Р / В – відношення резуль-
татів до витрат ресурсів Показник характеризує до-
сягнення результату за умов найменших витрат, що, 
в свою чергу, певною мірою обмежує обсяги та роз-
виток соціальної діяльності підприємств агропродо-
вольчої сфери;

– доцільність = М / П – відношення цілей до ре-
альних соціальних проблем, що характеризує сту-
пінь вирішеності реальних соціальних проблем.

Причому ефективність може оцінюватися з двох 
основних позицій: для суспільства (сукупність рані-
ше недоступних благ, кількість людей що їх отрима-
ли тощо) та для бізнесу (досягнення більшої попу-
лярності, поліпшення громадської думки, зростання 
фінансових показників, капіталізація) [10].

На нашу думку, в площині взаємовідносин вітчиз-
няних підприємств агропродовольчої сфери зі спо-
живачами і суспільством, поряд із зобов’язаннями 
загального напрямку, мають бути передбачені ціле-
спрямовані показники соціальної відповідальності 
бізнесу в розрізі наступних аспектів: 

– використання системи соціального маркування 
продукції; 

– використання принципів оцінки життєвого ци-
клу продукту; 

– моніторинг впливу на оточуюче довкілля, 
– урахування культурної специфіки споживача; 
– зв’язок зі споживачами на зворотній основі;
– надання вичерпної інформації про якість і без-

пеку продукції; 



228 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 2. 2014

– сертифікація відповідності управлінням якістю, 
здоров’ям і безпекою;

– запобігання вживання модифікованих продуктів;
– соціально –відповідальний маркетинг та соці-

альні інвестиції;
– доброчинність та інвестиції в соціальні програ-

ми місцевої громади та інше.
Виконання зазначених соціальних зобов’язань 

можливо лише за умови ефективного використання 
та постійного моніторингу з боку держави, що на-
голошує на відповідній ролі соціальних інвестицій у 
забезпеченні соціальної орієнтованості бізнесу шля-
хом створення передумов для передачі частини еко-

номічних ресурсів на розвиток соціальної сфери та 
соціальні потреби.

В практиці оцінки соціальних інвестицій вико-
ристовують індекс питомих соціальних інвестицій, 
що характеризує загальну суму соціальних інвести-
цій в розрахунку на одного працівника.

Так, за проведеним опитуванням підприємств 
продовольчої сфери Т.С. Шабатурою встановлено, що 
потоки соціальних інвестицій спрямовуються ними 
переважно на реалізацію внутрішніх соціальних про-
грам, ціллю розробки яких є розвиток власного інте-
лектуального потенціалу та задоволення вимог пра-
цівників (табл. 2). 

Таблиця 2
Класифікація соціальних інвестицій підприємств агропродовольчої сфери [3]

(за результатами проведеного опитування підприємств)

Внутрішні соціальні інвестиції % Зовнішні соціальні інвестиції %

1. Розвиток персоналу 50,7 1. Інвестиції, спрямовані на розвиток міс-
цевих громад

21,4

 в тому числі:
 – підвищення безпеки праці;
 – охорона здоров’я;
 – підвищення кваліфікації та професій-
ний розвиток;
 – можливості гармонійного розвитку та 
дозвілля;
 – оздоровлення

2,1
3,1
37,3

6,2

2,0

 в тому числі:
 – розвиток освіти, науки, технологій та 
інновацій;
 – підтримка культури та спорту;
 – розвиток місцевого самоврядування;
 – благодійна допомога вразливим вер-
ствам населення

6,2

2,5
10,1
1,6

2. Ресурсозбереження 27,8 2.Охорона навколишнього середовища 1,1

Поряд з цим пріоритетними векторами спряму-
вання соціальних інвестицій є підвищення кваліфі-
кації працівників та їх професійний розвиток, а та-
кож запровадження ресурсозберігаючих заходів.

Вирішення проблеми соціального інвестування 
майбутнього розвитку підприємства агропродоволь-
чої сфери з позиції комплексного підходу враховує:

– гнучкість та адаптаційну спроможність підпри-
ємства залучати інвестиційні ресурси та адекватно 
відповідати їх появі;

– функціонально-організаційну готовність під-
приємства до ефективного використання соціальних 
інвестицій;

– здатність підприємства в результаті здійснення 
інвестиційної діяльності, зокрема соціального інвес-
тування, нарощувати ринкову вартість бізнесу.

Висновки. Оцінку соціальної відповідальності 
підприємств агропродовольчої сфери необхідно су-
проводжувати моніторингом основних показників 
діяльності підприємств. Для найбільш повної і все-
бічної оцінки соціальної відповідальності необхідно 
скористатися комбінацією і якісних, і кількісних ме-
тодів, що дозволить провести всебічну діагностику та 
оцінити ефект. 

Найбільше поширення і наукове обґрунтування 
мають кількісні методи, що будуються на методах та 
процедурах аналізу показників господарської діяльнос-
ті підприємства. Кількісні методи оцінки більше під-
ходять для оцінки причинно-наслідкових зв’язків на 
основі реєстрованих кінцевих кількісних результатів. 
Використання якісних методів дає можливість у по-
вній мірі оцінити інтереси і потреби представників со-
ціальної групи, позиції всіх зацікавлених сторін і сис-
тему їх пріоритетів, допомагає зрозуміти економічний, 
політичний, соціальний контекст процесу КСВ [11].

Фахівці виділяють такі напрями (об’єкти) оціню-
вання соціальної відповідальності бізнесу: соціаль-
ні інвестиції (та в їх межах соціальна політика) та 
ефективність/результативність соціальної відпові-
дальності бізнесу.

Основними напрямами подальших досліджень з 
теорії, методології та практики оцінки соціальної 
відповідальності бізнесу, на нашу думку, мають ста-
ти: розробка комплексної системи оцінок, адекватної 
сучасним міжнародним стандартам та цілям сталого 
розвитку, вирішення проблеми порівнянності різно-
галузевих критеріїв оцінки соціальної відповідаль-
ності бізнесу, створення методик наскрізної оцінки 
соціальної відповідальності аграрного бізнесу на мі-
кро– та макрорівнях.
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of states.

Постановка проблеми. В умовах турбулентного 
оточення для сучасної холдингової компанії необхід-
но мати добре організовану систему управління ди-
намічною стійкістю. Це дозволить підвищити адап-
таційні здатності фірми та скоротити час реагування 
на збудження зовнішнього і внутрішнього характе-
ру. Такий підхід базується на поєднанні індивідуаль-
них і колективних рішень, що значною мірою підви-
щує їх точність, достовірність та дозволяє приймати 
рішення вчасно з великим ступенем надійності. Реа-
лізація колективних рішень в ринках внутрішніх рі-
шень значною мірою визначає актуальність і важли-
вість проблеми для сучасних холдингових компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання колективних прийнять рішень цікавить фа-
хівців-соціологів, економістів, філософів та Прово-
дяться численні експерименти, що мають на меті 
вивчити ефекти колективних прийнять рішень. 
Вперше описав широкі можливості ринку рішень 
професор економіки університету Джоржа Мейсона 
А. Робін Хенсон [1].

Зі штучними ринками експериментувала компанія 
Hewlett-Packard в кінці 1990-х з подачі економістів 
Чарльза Р. Плотта і Кай-Ют Чена для прогнозуван-
ня обсягу продажів принтерів [2]. Для оцінки колек-
тивних рішень використовується метод аналізу ієрар-
хій (МАІ), який дозволяє «об’єднати вигоди, витрати, 
можливості та ризики для групи, учасники якої за-
повнюють узгоджені ієрархії власними судженнями 
і отримують індивідуальні результати багатокрите-

ріального ранжування» [1, с. 71]. При оцінці групо-
вих рішень використовуються або середні арифметич-
ні, або середні геометричні. Т.Л. Сааті показав, що 
найбільш точні результати можна отримати завдяки 
використанню середніх геометричних при прийнятті 
складних колективних рішень, тому що вони дозво-
ляють врахувати думку всіх учасників групи, навіть 
тих, хто не голосував (див. [1, с. 71]). Використання 
методу аналізу ієрархій знайшли застосування при 
стратегічному плануванні [3]. Велика робота проведе-
на в області синтезу колективних рішень [4].

У теорії трансакційних витрат Г. Хансманн виді-
лив в окрему категорію витрати колективного при-
йняття рішень [5]. Він стверджує, що такі витрати 
тим вище, чим більш численна група, залучена в 
процес прийняття рішень і чим вона різнорідніша. 

Останнім часом отримує велике поширення сис-
тема управління знаннями, в основу якої покладе-
но твердження про те, що система-організація воло-
діє великим знанням, ніж усвідомлює, за рахунок 
об’єднання знань різнорідних фахівців на всіх рів-
нях ієрархії (синергетичний ефект).

Однак, створення баз знань на практиці пов’язане 
з рядом психологічних особливостей людей, які не-
охоче діляться своїми знаннями. Крім того, при-
йняття рішень часто супроводжується емоційним 
сприйняттям проблеми, що спонукає до прийняття 
суб’єктивних рішень. Існує ряд розробок, що дозво-
ляють нівелювати частину проблем, пов’язаних з 
прийняттям колективних рішень. Наприклад, колек-
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тивом російських вчених розроблений програмний 
продукт «Загальний мозок», який дозволяє обробля-
ти індивідуальні рішення і отримувати колективні 
рішення при вирішенні найрізноманітніших завдань 
(див. [6]).

Колективні рішення в практичній діяльності ви-
користовуються досить рідко і здебільшого як система 
підтримки прийняття рішень для топ-менеджменту у 
великих корпораціях. У WGB Construction за допо-
могою внутрішньої соціальної мережі часто корис-
туються колективними рішеннями, особливо важ-
ливими в період криз [7]. В українській практиці 
застосування внутрішніх ринків рішень явище та-
кож рідке.

Постановка завдання. Під колективними рішен-
нями, як в теорії, так і в практиці, як правило, розу-
міють залучення більшого числа учасників у процес 
прийняття рішень: збір думок, обговорення, форму-
вання спільного агрегованого рішення. При цьому 
при великому числі учасників та їх різнорідності ви-
никають проблеми із знаходженням компромісного 
варіанту рішень (не кажучи про оптимальне рішен-
ня), що пов’язано зі значними трансакційними ви-
тратами.

Метою статті є дослідження питання застосуван-
ня внутрішніх ринків рішень в сучасних холдингах в 
процесі управління їх динамічної стійкістю: як вра-
хувати оптимальним чином колективну думку з мі-
німальними трансакційними витратами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
з ключових елементів системи управління динаміч-
ної стійкості холдингу є система прийняття рішень.  
У такій системі повинні бути встановлені правила, які 
формалізують процес прийняття рішень, спрямовані 
на скорочення часу їх прийняття та зменшення кіль-
кості помилок. Відповідно будуть оптимізовані тран-
сакційні витрати з прийняття рішень. Пропонуєть-
ся включити до системи прийняття рішень наступні 
елементи: ефективне розділення повноважень і від-
повідальності з прийняття рішень між власниками і 
топ-менеджментом, між керуючою компанією і під-
приємствами холдингу; ефективно працюючий коор-
динаційний центр (центр з підготовки та прийняття 
рішень), систему експертних оцінок і внутрішній ри-
нок рішень. Ринки рішень доцільно застосовувати в 
холдингах, оскільки вони (ринки) дозволяють уник-
нути проблем, пов’язаних з отриманням достовірної 
інформації при виробленні рішення, тобто вони фак-
тично нівелюють інформаційну блокаду керівника, 
яка характерна для великих компаній і викликана 
внутрішньополітичною боротьбою, чиношануванням 
і підміною знань службовим становищем. «Анонім-
ність ринків і той факт, що вони забезпечують від-
носно чітке рішення, безсумнівно, заохочуючи при 
цьому індивідуумів добувати якісну інформацію і ді-
яти на її основі, означає, що потенційне значення 
цих ринків дійсно важко переоцінити» [2, с. 211].

Колективні рішення, як показують численні до-
слідження (див., наприклад, [8; 9; 10], призводять до 
кращих (точнішим) результатам, ніж це б зробив са-
мий компетентний представник групи (тієї, яка при-
ймає ці рішення). На думку Дж. Шуровьескі група, 
яка приймає рішення, повинна відповідати таким 
чотирьом ознакам. Це «різноманіття думок (кожна 
людина повинна володіти власною думкою, хай це 
навіть сама неймовірна інтерпретація відомих фак-
тів), незалежність учасників (думка окремих членів 
групи не залежить від суджень оточуючих), децен-
тралізація (люди мають можливість грунтуватися 
на локальних відомостях) і агрегування (механізм 

об’єднання особистих думок в колективне рішення). 
Якщо в групі дотримані всі перераховані умови, її 
загальне «судження» з великим ступенем ймовір-
ності виявиться точним» [2, с. 23]. Дотримання цих 
вимог необхідно з двох причин. По-перше, це від-
сіває помилки, що виникають у процесі прийняття 
рішень. Якщо люди залежні один від одного, висо-
ка ймовірність впливу на кінцеве рішення. По-друге, 
коли люди незалежні, тоді насправді вони будуть ко-
ристуватися різнорідною інформацією з різних дже-
рел, що підвищує різноманітність і розширює спектр 
можливих варіантів рішень, тобто сприяє пошуку ві-
рного рішення.

Пропонований підхід грунтується на математич-
ній логіці: «Якщо ви попросите досить велику групу 
різних, незалежних один від одного людей зробити 
прогноз або оцінити ймовірність настання тієї чи ін-
шої події, а потім знайдете їх загальну «відповідь», 
помилки учасників взаємно виключать один одного» 
[2, с. 23].

Під ринком внутрішніх рішень будемо розумі-
ти (для цілей постановки системи управління дина-
мічної стійкістю холдингу) процеси прийняття ко-
лективних рішень на основі незалежності думок їх 
учасників, засновані на принципах анонімності із 
застосуванням методів аналітичних мереж (МАМ) 
або методів аналізу ієрархій (МАІ) або інших спосо-
бів знаходження загальної колективної думки всіх 
учасників. Сферою інтересів ринків рішень в холдин-
гу є будь-яке когнітивне дослідження, що вимагає 
використання інформації з різних джерел для отри-
мання оцінок (ймовірності потенційних результатів, 
наприклад) і прогнозів варіантів реалізації ситуацій, 
пов’язаних із високим ступенем невизначеності, для 
створення патернів і т.п. Принциповим моментом 
тут є застосування кардиналистського підходу, який 
передбачає кількісну вимірність думок учасників.

Ринок внутрішніх рішень працює наступним чи-
ном. Спочатку визначається проблема, яку потріб-
но вирішити, здійснити оцінку ймовірності настан-
ня тієї чи іншої події, зробити прогноз і т. п. Вона 
формулюється в центрі підготовки та прийняття рі-
шень керуючої компанії. Для кожного конкретного 
випадку форма (документ, який використовується 
для роботи) може бути різною, але учасникам ринку 
повинна бути надана можливість робити свій вибір. 
Наприклад, якщо необхідно визначити ймовірність 
настання якої небудь події, то учаснику пропонуєть-
ся або самому написати свою оцінку, або вибрати із 
запропонованого списку діапазон, в який потрапляє 
його оцінка. Якщо потрібно оцінити вже наявну ін-
формацію будь-якого роду (прогноз, рішення про по-
купку і т. п.), то учасникам пропонується анкета, в 
якій він повинен зазначити бажаний варіант. Дані 
збираються, обробляються в центрі підготовки рі-
шень, і виводиться середнє геометричне (відповідно 
до МАІ). Наприклад, висновок може виглядати на-
ступним чином: купівля підприємства схвалена 70% 
респондентів, які вважають, що вона буде вигідною 
(спрощений варіант подачі інформації). Це означати-
ме, що з імовірністю 70% покупка буде доцільною. 
Такий ринок легко організувати в рамках холдин-
гу. Для цього необхідно розробити правила функ-
ціонування такого ринку, проінформувати (у разі 
необхідності навчити) всіх співробітників холдингу. 
Анкети для оцінок повинні бути створені в доступ-
ному вигляді, щоб будь-який співробітник незалеж-
но від його спеціальності або службового становища 
міг зробити свою оцінку. Для скорочення часу збору 
думок і обробки рішень доцільно використовувати 
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внутрішню корпоративну мережу. Якщо доцільно, 
то купується спеціальне програмне забезпечення по 
типу «Загальний мозок».

У Правилах необхідно передбачити різні форми 
функціонування таких ринків. Якщо досліджується 
ймовірність настання кризового становища, то необ-
хідно залучати більшу кількість співробітників. Тоді 
це можуть бути відкриті торги, тобто в оцінках мо-
жуть брати участь абсолютно всі співробітники без 
спеціальної реєстрації. Якщо ж інформація носить 
конфіденційний характер, то проводяться закри-
ті торги, до яких допускаються лише зареєстровані 
учасники. Головна умова проведення торгів – це ано-
німність. Для обмеження опортуністичного поведін-
ки з боку співробітників (шпигунство, жарти і пр.) 
після оголошення торгів бажаючі відправляють елек-
тронною поштою на спеціально створений для цього 
електронну адресу свою заявку. Відповідальна особа 
(у центрі підготовки та прийняття рішень) проводить 
ідентифікацію особи (що це жива людина, співробіт-
ник і т. п.) і приймає рішення допускати його до 
торгів чи ні. Після чого цьому співробітникові при-
своюється кодове слово або номер та надсилається 
електронною поштою анкета для оцінки. Оцінка про-
водиться одночасно для всього холдингу у встановле-
ний час торгів. Весь процес відбувається у віртуаль-
ному середовищі: обмін інформацією відбувається в 
електронному вигляді. Для заохочення співробітни-
ків в участі в торгах розробляється система мотива-
ції. Наприклад, ведеться облік учасників, і фіксу-
ються кількість разів участі в торгах і результати 
фактичної реалізації події. Залежно від цих двох ха-
рактеристик визначається величина винагороди (чим 
частіше бере участь у торгах і чим точніше прогноз, 
тим вище величина винагороди).

Для визначення нових патернів станів внутріш-
ньої та/або зовнішнього середовища ринок рішень 
працює трохи інакше. Оголошується період для по-
дачі пропозицій. Пропозиція оформляється письмо-
во (в паперовому або електронному вигляді) і пе-
редається у вказаний період з кодовим словом до 
центру підготовки та прийняття рішень. Пропозиції 
реєструються, розглядаються і обробляються. Піс-
ля закінчення торгів у призначений період «роз-
криття» учасник зобов’язаний розкрити свою ано-
німність перед центром підготовки та прийняття 
рішень. Період «розкриття» встановлюється після 
проведення експертизи фахівцями керуючої компа-
нії. Учаснику залежно від цінності пропозиції ви-
плачується винагорода.

Ще однією важливою функцією внутрішнього 
ринку рішень є сприяння процесу самоорганізації в 
кризові періоди і в цілому, процесу розвитку хол-
дингу-системи. Дуже корисно використовувати рин-
ки рішень при виборі венчурного інвестування, тобто 
пошуку нових напрямків бізнесу. Процес організації 
такий, як описано вище.

Висновки з проведеного дослідження. Внутрішні 
ринки рішень в системі управління динамічної стій-
кості холдингу дозволяють певною мірою підвищи-
ти точність прийнятих рішень та служать базисом 
для прийняття рішень з багатьох питань, що носять 
імовірнісний характер (прогнозування різного роду 
ситуацій), а також при прийнятті важливих страте-
гічних рішень (купівля, продаж бізнесів, введення 
нових продуктів і послуг та ін.). Вивчення ринків 
прийняття рішень є перспективним та доцільним для 
подальшого дослідження з метою включення його в 
систему реагування холдингової компанії.
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Постановка проблеми. Інноваційний характер 
економіки за своїм визначенням вимагає від суб’єктів 
господарської діяльності постійних пошуків і вико-
ристання на практиці винаходів, нових технологіч-
них концепцій і практично значущих результатів 
наукових досліджень. Суттєвою характеристикою ін-
новаційного процесу є його цілеспрямованість, роз-
виток в чітко визначеному і заздалегідь заданому 
напрямку, чому і сприяє інноваційна політика під-
приємства. Саме вона включає в себе розробку ін-
новаційної стратегії та рішення тактичних завдань 
щодо задоволення попиту споживачів на інноваційну 
продукцію. Отже, необхідність дослідження форму-
вання інноваційної політики в контексті розробки 
інноваційної стратегії та вирішення тактичних за-
вдань є важливою проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти формування інноваційної політики підпри-
ємства висвітлювалися у дослідженнях багатьох за-
рубіжних вчених: Р. Акмаєва, І. Ансофф, В. Аньші-
на, В. Голубков, П. Дойль, А. Івасенко, Н. Макаркін, 
М. Мескон, Р. Фатхудинов, Н. Шаборкіна та ін. 
Ваго мий внесок у дослідження з-агальнотеоретичних 
питань щодо інноваційної політики та стратегії зро-
били вітчизняні вчені: М. Йохна, А. Гальчинський, 
В. Стадник, С. Ілляшенко, І. Павленко, І. Тульпа, 
Н. Краснокутська, Л. Федулова, Н. Чухрай тощо. 

Постановка завдання. Незважаючи на значну 
кількість публікацій в сфері дослідження формуван-
ня інноваційної політики та її місце у загальній стра-
тегії розвитку підприємства, необхідно вирішити ряд 
завдань: уточнення економічного аспекту у дефініції 
«стратегія», «інноваційна стратегія» та її роль у забез-
печенні конкурентоспроможності підприємства, прин-
ципів і методів управління інформаційними потоками 
на різних етапах життєвого циклу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оче-
видно, що глибина можливостей науково-технічного 

потенціалу та мотивація до інноваційної діяльності 
підприємств залежать, насамперед, від рівня розви-
тку вже існуючих виробничих технологій і розвине-
ності інформаційного забезпечення виробничої сфе-
ри. Розвиток будь-якого підприємства неможливий 
без вироблення стратегічних напрямків своєї діяль-
ності, що ґрунтуються на нововведеннях. Існують 
різні тлумачення інноваційної стратегії підприєм-
ства, і типи стратегій вчені також визначають по-
різному. 

Так, І. Ансофф стверджує, що стратегія – складне 
і потенційно потужне знаряддя, за допомогою якого 
сучасна фірма може протистояти мінливим умовам. 
Але це непросте знаряддя. Його впровадження та ви-
користання обходяться недешево [2, с. 224]. Пітер 
Дойль трактує стратегію як комплекс рішень по роз-
міщенню ресурсів підприємства, що приймаються 
менеджментом та досягнення довгострокових кон-
курентних переваг на цільових ринках [5, с. 422]. 
Отже, стратегія встановлює напрямки діяльності під-
приємства: у які конкретно товари і ринки компанія 
направляє грошові та трудові ресурси, а також як 
саме це буде зроблено, тобто яким чином буде орга-
нізована робота з формування споживчих переваг у 
цих галузях. 

По-своєму визначає сутність стратегії Фатхуди-
нов, а саме: «Це програма, план, генеральний курс 
суб’єкта керування по досягненню ним стратегічних 
цілей у будь-якій області діяльності» [13, с. 80].

Є.П. Голубков вважає, що стратегії представля-
ють сукупність переконань, що розділяються співро-
бітниками організації, але вони стосуються того, як 
найкращим чином досягти мети організації [4, с. 56].

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі визначають 
стратегію як детальний всебічний комплексний план, 
призначений для того, щоб забезпечити здійснення 
місії організації і досягнення її цілей. Стратегія фір-
ми полягає в тому, щоб за допомогою своєї операцій-
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ної функції надавати продукти або послуги для задо-
волення основних потреб споживачів [9, с. 46]. 

Отже, незважаючи на тривалу еволюцію даної 
категорії, серед вчених до цього часу немає єдино-
го підходу до визначення поняття «стратегії». Якщо 
узагальнити всі поняття, то, на нашу думку, більш 
точно і змістовно визначив стратегію Пітер Дойль, 
звертаючи увагу на досягнення довгострокових кон-
курентних переваг на цільових ринках. 

Традиційне розуміння стратегії підходить тіль-
ки до деяких випадків, коли керівники досить чітко 
формулюють цілі і способи їх досягнення. В інших 
випадках слід говорити про стратегію в сенсі сформо-
ваної програми, що реалізовується в рамках більш-
менш продуманого задуму. Як правило, програма є 
відносно початкової стадії інноваційного процесу, а 
необхідність додаткових змін (реорганізації виробни-
цтва, зміни режиму роботи і збільшення чисельності 
колективу) сприймається як щось несподіване. Про-
грами змін в інших сферах діяльності підприємства 
відсутні повністю або представлені в самому загаль-
ному вигляді. Тому ми вважаємо неможливим визна-
чати стратегію сучасних українських підприємств як 
закінчений перспективний план, в який на основі 
концептуальної ідеї внесені глобальні перспективні 
цілі і принципово нові рішення для їх досягнення. 

Дослідження інноваційної стратегії підприємства 
пов’язана з розвитком будь-якого сучасного підпри-
ємства, що зорієнтоване на інноваційну діяльність та 
націлене на спроможність використовувати комплек-
сні інновації.

Теоретичне дослідження питань розробки, реалі-
зації та оцінки ефективності інноваційної стратегії 
показало, насамперед, багатоманітність визначення 
цього поняття та відсутність єдиної наукової класи-
фікації інноваційних стратегій. 

Так, ряд науковців пов’язують інноваційну стра-
тегію з бажанням фірми досягти технічного і рин-
кового лідерства шляхом створення й упровадження 
нових продуктів. Така стратегія передбачає тісний 
зв’язок фірми зі світовими досягненнями науки і 
технології, пряму залежність від наукових розро-
бок, що фінансуються і здійснюються самою фір-
мою, можливість останньої швидко реагувати і при-
стосовуватися до нових технологічних можливостей  
[12, c. 137]. Колектив російських учених вважають, 
що «особливість інноваційних стратегій полягає у 
виборі направлення та визначенні масштабів перед-
бачуваних змін» [6, с. 159]. М.А. Йохна та В.В. Стад-
ник теж вважають, що інноваційна стратегія – стра-
тегія, націлена на передбачення глобальних змін в 
економічній ситуації та пошукові масштабних рі-
шень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій і 
стабільний розвиток підприємства [7, с. 390]. 

І.А. Павленко визначає, що «інноваційна стра-
тегія, будучи складовою загальної стратегії під-
приємства, являє собою ціленаправлену діяльність 
щодо визначення найважливіших напрямів, вибору 
пріоритетів перспективного розвитку підприємства 
і вироблення комплексу заходів, потрібних для їх 
досягнення» [11, с. 95]. Схожої думки російський 
науковець Р.І. Акмаєва: «Інноваційна стратегія яв-
ляє собою ціленаправлену діяльність за визначенням 
пріоритетів перспективного розвитку підприємства 
та їх досягненню, в результаті якої забезпечується 
нова якість виробництва і управління» [1, с. 133]. 

Аналізуючи  визначення, можна стверджувати, 
що у багатьох учених досить чітко простежуються 
в контексті сутності інноваційної стратегії – ціле-
направленість діяльності підприємства та визначен-

ня і досягнення його найважливіших напрямків. 
Але все ж більш змістовним визначенням ми вва-
жаємо визначення українських вчених М.А. Йохна 
та В.В. Стадник, які наголошують на необхідності 
передбачення глобальних змін і забезпечення ста-
більного розвитку підприємства. Різноманіття інно-
ваційних стратегій, виявлених нами в процесі до-
слідження, багато в чому пояснюється вихідними 
відмінностями між підприємствами і варіативністю 
умов, в яких їм доводиться діяти. Економічні рефор-
ми поставили перед такими підприємствами цілий 
ряд проблем, пов’язаних з необхідністю відновлення 
й розвитку. 

Отже, на початковому етапі формування іннова-
ційної стратегії підприємству слід визначити її тип, 
який допоможе реалізувати його ринкові позиції та 
інноваційні можливості. Теоретично обґрунтовано 
кілька типів інноваційної стратегії. Проте економіс-
ти визначають їх по-різному. Багатоманітність типів 
інноваційних стратегій, яке існує на теперішній час, 
суттєво ускладнює вибір стратегії підприємствам. Де-
які вчені визначають три типи стратегії: наступальна 
(активна), імітаційна та комбінована[10, с. 355]. 

Якщо підприємство обрало імітаційну стратегію з 
поступовим переходом до наступальної, то досягнув-
ши певного успіху, керівництво не повинно чекати 
стадії спаду. А має відразу ж придбати нову ліцензію 
або провести розробки з метою підвищення техноло-
гічного рівня інноваційної системи, щоб перейти до 
виробництва власного нового продукту. Таким чином 
підприємство перейде до наступальної стратегії, яка 
ґрунтується не на окремій інновації, а на їх серії. 
Обравши адаптаційну (пасивну) стратегію, підприєм-
ство може поступово опинитися серед відсталих спо-
чатку в техніко-технологічному, а згодом і в еконо-
мічному відношенні. 

Ступінь реалізації стратегії фірми для досягнення 
конкурентоспроможності продукції, що випускаєть-
ся, багато в чому залежить від оптимальності орга-
нізаційної форми інноватора (фірми). А.Ю. Юданов 
розглядає 4 типи компаній (або типу стратегій) в за-
лежності від їх цілей: віоленти, коммутанти, патієн-
ти, експлеренти [15, с. 41]. 

Віолентна (силова) стратегія характерна для 
фірм, що діють у сфері великого, стандартного ви-
робництва. Фундаментальне джерело сил – масове 
виробництво продукції хорошої (середньої) якості за 
низькими цінами. За рахунок цього фірма забезпе-
чує більший запас конкурентоспроможності. 

Патієнтна стратегія є типовою для фірм, що стали 
шлях на вузької спеціалізації для обмеженого кола 
споживачів. Свої дорогі і високоякісні товари вони 
адресують тим, кого не влаштовує звичайна продук-
ція. Їх девіз: «Дорого, зате добре». Вони прагнуть 
ухилитися від прямої конкуренції з провідними кор-
пораціями. Ці фірми називають «хитрими лисами» 
економіки. Для вітчизняних фірм ця стратегія може 
бути прийнята в якості підприємницької філософії. 
Вона закликає не боротися безпосередньо з провідни-
ми корпораціями, а вишукувати недоступні для них 
сфери діяльності. Такий підхід серйозно підвищує 
шанси слабого в суперництві з сильними. Ймовірно, 
надалі в патієнти перетворяться багато наших пере-
дових підприємств.

Коммутантна стратегія переважає при звичайно-
му бізнесі в місцевих (локальних) масштабах. Сила 
місцевого неспеціалізованого підприємства в його 
кращій пристосованості до задоволення невеликих 
за обсягом (а нерідко і короткочасних) потреб кон-
кретного клієнта. Це шлях підвищення споживчої 
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цінності не за рахунок надвисокої якості (як у паті-
ента), а за рахунок індивідуалізації послуги. «Ви до-
плачуєте за те, що я вирішую саме Ваші проблеми» 
– гасло коммутантів.

Віоленти і патієнти не завжди можуть задоволь-
нити індивідуальні потреби, тоді на сцену висту-
пають коммутанти, готові скористатись будь-якою 
можливістю для бізнесу. Вони отримали назву «Сірі 
миші». Підвищена гнучкість коммутантів дозволить 
їм утримувати свої позиції в конкурентній боротьбі. 
Коммутантна стратегія характерна для багатьох при-
ватних українських фірм. 

Експлерентна (піонерська) стратегія пов’язана зі 
створенням нових або з радикальним перетворенням 
старих сегментів ринку. Це першопрохідники в по-
шуку та реалізації революційних рішень. Сила екс-
плерентів обумовлена впровадженням принципових 
нововведень. Вони отримують вигоду від початкової 
присутності на ринку.

На нашу думку, ця типологія досить недоскона-
ла. Підприємство можливо назвати по типу стратегії 
тільки в тому випадку, якщо воно спеціалізується на 
одному виді інноваційного товару або послуги. У ви-
падку випуску декількох видів продукції підприєм-
ство звичайно буде використовувати різні стратегії. 
Отже, стає неможливим визначити належність фір-
ми до віолентів чи коммутантів і т. д.

Р.А. Фатхутдинов визначає такі види стратегій: 
переходу країни на ринкові відносини; збережен-
ня екосистеми; підвищення якості життя; розвитку 
окремої галузі; організації, що охоплює всі сторони 
її діяльності; соціального розвитку колективу органі-
зації; досягнення конкурентних переваг; підвищен-
ня якості товарів; ресурсозбереження; організаційно-
технічного розвитку виробництва; ціноутворення та 
інші [13, с. 79]. 

Згідно класифікації Кріса Фрімана розрізняють 
наступні модифікації інноваційної стратегії підпри-
ємства [16]: 

• традиційна інноваційна стратегія – відсутність 
технологічних змін на підприємстві шляхом закрі-
плення певних інноваційних форм на тривалий пері-
од їх життєвого циклу;

• опортуністська інноваційна стратегія – підприєм-
ство зайнято пошуками такого продукту, який не по-
требує великих витрат на дослідження і розробки, але 
з яким воно може одноосібно бути присутнім на ринку;

• імітаційна інноваційна стратегія пов’язана 
з копіюванням технології виробництва продукції 
фірм-піонерів і передбачає придбання ліцензії вироб-
ництва такого продукту

• захисна інноваційна стратегія відбиває реакцію 
підприємства на дії конкурентів і побічно – на потре-
би і поведінку споживачів;

• залежна інноваційна стратегія: характер інно-
ваційних змін на підприємстві залежить від політи-
ки інших фірм, які виступають як основні у коопе-
раційних технологічних зв’язках та підприємства не 
роблять самостійних спроб змінити свою продукцію, 
оскільки вони тісно пов’язані вимогами до неї про-
відного підприємства;

• наступальна інноваційна стратегія охоплює: ак-
тивні НДДКР, орієнтовані на маркетинг; стратегію 
злиття та стратегію придбання.

На думку Н.П. Макаркіна та Л.В. Шаборкиної, в 
залежності від умов мікро- та макросередовища під-
приємство може обрати один із основних типів ін-
новаційної стратегії, а саме адапційний, оборонний, 
пасивний або творчий, наступальний, активний. В 
рамках адаптаційної стратегії вони виділяють: 

• захисну стратегію; 
• стратегію інноваційної імітації; 
• стратегію  вичікування;
• стратегію безпосереднього реагування на потре-

би і запити споживачів.
В рамках наступальної стратегії виділяють :
• активні НДДКР;
• стратегію орієнтовану на маркетинг;
• стратегію злиття та придбань. [8, c. 59-66].
Досить схожі за своєю сутністю інноваційні стра-

тегії запропонувала О.М. Хотяшева. Вона також 
виділяє спочатку дві групи: активних та пасивних 
стратегій. До активних стратегій підприємства на її 
думку можна віднести:

• стратегію технологічного лідерства – реагуван-
ня на можливі та ті, що відбуваються, зміни в зо-
внішньому середовищі шляхом проведення постій-
них технологічних інновацій;

• імітаційні стратегії, які, в свою чергу, поділяє 
на: стратегію наслідування лідера, стратегія копію-
вання і стратегія залежності та удосконалення.

Пасивні інноваційні стратегії, на думку О.М. Хо-
тяшевої, пов’язані з фокусуванням уваги підпри-
ємства на постійних маркетингових інноваціях або 
шляхом модифікування товару (незначним удоско-
наленням продукції без змін базової технології її ви-
робництва). Вона пропонує маркетингові інновацій-
ні стратегії розділити на три групи в залежності від 
меж їх застосування: 

• нова диференціація продукту (і відповідно, її 
репозиціювання – зміни в позиціюванні, що має на 
меті зберегти ринкову привабливість товару в нових 
умовах);

• стратегія виходу на нові цільові ринки;
• стратегія інновацій в межах збутової, цінової і 

комунікаційної політики [14, c. 321].
Ряд вчених виділяє такі типи інноваційної стра-

тегії: наступальна, захисна, стратегія поглинання та 
проміжна [9, с. 254]. 

Наступальній стратегії притаманні великий ри-
зик, але й можливість високої окупності. В більшос-
ті випадків потрібне орієнтування на дослідження з 
урахуванням та впровадженням нових технологій. 

Захисна стратегія теж є високо ризикованою і 
придатна для підприємств, які можуть отримувати 
прибуток в умовах конкуренції. Для цього потріб-
но завоювати значну частку ринку і підтримувати 
норму прибутку за рахунок низьких витрат виробни-
цтва, також бути наготові, щоб швидко реагувати на 
нововведення впроваджені конкурентами.

Стратегія поглинання має відношення до тих ви-
падків, коли придбана ліцензія реалізується в прин-
ципово новій продукції з високим прибутком та осво-
єнням нового ринку.

Проміжна стратегія зводиться до розумної конку-
ренції, а успіху можна досягти за рахунок самостій-
ного проведення ефективної інноваційної політики. 
Цю стратегію можна ще назвати пасивною, оскіль-
ки відбувається заміна товару того, який не потребує 
особливих змін в технології виробництва, в значних 
затратах розумової праці та не приводить до докорін-
них змін в техніко-технологічних характеристиках. 

Л.Г. Кудінов пропонує інноваційні стратегії роз-
ділити на дві основні групи: стратегія проведення 
НДДКР; стратегія впровадження і адаптації нововве-
день.

В свою чергу, в стратегію проведення НДДКР він 
включає: ліцензійну стратегію, дослідного лідерства, 
проходження життєвого циклу, паралельних розро-
бок та випереджаючої наукоємності. Стратегія впро-
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вадження і адаптації нововведень включає: стратегію 
підтримки продуктового ряду та збереження техно-
логічних позицій; стратегію ретро нововведень та 
процесової імітації; стратегію продуктової імітації та 
слідування за ринком; технологічного трансферта та 
технологічного зв’язку; вертикального запозичення 
та радикального випередження; стадійності подолан-
ня і вичікування лідера [2].

Таким чином, в наведених класифікаціях іннова-
ційних стратегій велика увага приділяється техноло-
гічним розробкам, проведенням НДДКР та впрова-
дженням нових продуктів. 

Проведення НДДКР, що застосовуються підпри-
ємствами, у багатьох галузях вимагають величез-
них фінансових вкладень. Але перш ніж виділяти 
кошти на НДДКР, будь-якому підприємству необ-
хідно розробити, на нашу думку, науково-іннова-
ційну стратегію. Згідно цієї стратегії підприємство 
може: прагнути або стати технологічним лідером 
(мета науково-інноваційної стратегії – розробка ін-
новаційної технології); опинитися піонером якогось 
інноваційного продукту (мета стратегії – розробка 
інноваційного продукту або послуги); зайняти певну 
ринкову нішу (це стратегія диференціації – розробка 
нових властивостей, якостей продукції); слідувати 
за кимось, асимілювати отримані кимось результати 
НДДКР; дотримуватися комбінованого підходу.

Ефективність інноваційної діяльності на підпри-
ємстві багато в чому визначається способом органі-
зації НДДКР. Великі підприємства можуть органі-
зувати НДДКР по-різному. Наприклад, вони можуть 
створити у своїй структурі централізовані дослідні 
лабораторії, які дозволять координувати і концен-
трувати ресурси на стратегічних напрямах НДДКР, 
але вимагають комунікаційних механізмів, що 
пов’язують їх з виробничими центрами, споживача-
ми та постачальниками. Інший шлях – це створити 
ряд окремих лабораторій, які дозволять ближче кон-
тактувати з виробничими структурами, але при цьо-
му зросте ризик дублювання, погану координацію їх 
діяльності. Вибрати відповідний спосіб організації 
НДДКР на підприємстві – один з важливих питань 
регулювання інноваційної діяльності.

Деякі дослідники намагаються поєднати класич-
ну класифікацію інноваційних стратегій з базови-
ми стратегіями, які визначені в теорії стратегічно-
го управління. Але все-таки інноваційна стратегія 
повинна охоплювати всі зміни, які відбуваються на 
підприємстві та направлені на його розвиток. 

Таким чином, інноваційну стратегію підприєм-
ства потрібно розглядати як опорну для всього кола 
питань і проблем, які має вирішувати товаровироб-
ник.

Виходячи з нашого дослідження наукових праць, 
багатоманітності типологій інноваційних стратегій 
підприємства стає зрозумілим, яким важким завдан-
ням є для підприємств визначення інноваційної стра-
тегії щодо власного інноваційного розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведені 
нами дослідження дозволяють зробити наступні ви-
сновки: розробка інноваційних стратегій на підпри-
ємстві повинна орієнтуватися на загальну стратегію 

і базуватися на вирішенні тактичних завдань. Також 
на початковому етапі розвитку підприємства, з огля-
ду на ступінь відсталості його техніко-технологічно-
го рівня, неможливо починати проведення іннова-
ційної стратегії наступу. Ступінь готовності такого 
підприємства дає змогу здійснити тільки традицій-
ну стратегію. Однак зміна інноваційної стратегії 
підприємством залежить від того, наскільки швид-
ко воно зуміє перейти від становища імітатора, що 
користується чужими результатами технологічного 
розвитку, до інноваційної стратегії наступу. Єдиної 
успішної для всіх підприємств інноваційної стратегії 
не існує. Вибір стратегії залежить від великої кіль-
кості факторів, у тому числі від ринкової позиції під-
приємства; динаміки її зміни, виробничого і техніч-
ного потенціалу підприємства; продукту чи послуг, 
що виготовляються; стану економіки, культурного 
середовища та сформованої інноваційної політики 
тощо.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ  
МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ  

ПІДПРИЄМСТВ ВАЖКОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

У статті висвітлюється проблема підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції автомобілебудівного підпри-
ємства, вирішення якої сприятиме залученню новітніх технологій, створенню нових робочих місць, зростанню експортних мож-
ливостей країни, розширенню асортименту продукції. На основі аналізу підходів до визначення основних чинників впливу на 
рівень конкурентоспроможності продукції автомобілебудування розроблено їх класифікацію, що дозволяє виявити сильні та 
слабкі сторони діяльності підприємств досліджуваної галузі, та спонукає розробці заходів щодо підвищення її міжнародної кон-
курентоспроможності. Розроблено організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю продукції автомобі-
лебудівного підприємства, основою якого є сукупність елементів, взаємодія яких визначає здатність підприємства відповідати 
вимогам конкурентного середовища, зовнішнім та внутрішнім чинникам світового авторинку, інтересам національної економіки 
та мінливим споживчим уподобанням. 

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність продукції, автомобілебудування, управління, конкурентне середови-
ще, світовий авторинок.

Латышев К.А., Пирогов Д.Л. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

В статье освещается проблема повышения международной конкурентоспособности продукции автомобилестроительно-
го предприятия, решение которой будет способствовать привлечению новейших технологий, созданию новых рабочих мест, 
росту экспортных возможностей страны, расширению ассортимента продукции. На основе анализа подходов к определению 
основных факторов влияния на уровень конкурентоспособности продукции автомобилестроения разработана классификация, 
позволяющая выявить сильные и слабые стороны деятельности предприятий исследуемой отрасли и побуждающая к разработ-
ке мероприятий по повышению международной конкурентоспособности продукции. Разработан организационно-экономический 
механизм управления конкурентоспособностью продукции автомобилестроительного предприятия, основой которого является 
совокупность элементов, взаимодействие которых определяет способность предприятия отвечать требованиям конкурентной 
среды, внешним и внутренним факторам мирового авторынка, интересам национальной экономики и меняющимся потреби-
тельским предпочтениям.

Ключевые слова: международная конкурентоспособность продукции, автомобилестроение, управление, конкурентная сре-
да, мировой авторынок.

Latyshev K.A., Pyrogov D.L. IMPROVING THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF PRODUCTION 
HEAVY AUTOMOTIVE

The article reveals the problem of increasing international competitiveness of automobile enterprise, the resolution of which will 
attract new technologies, create new jobs, increase export opportunities for the country, expand the product range. Based on the 
analysis of approaches to determine the main factors influencing the level of competitiveness of automotive products was developed their 
classification, which allows to identify the strengths and weaknesses of the companies studied area, and encourages the development 
of measures to improve international competitiveness. Was developed organizational and economic management mechanism of 
competitiveness on automobile enterprise, basis of which is set of elements whose interaction determines the company’s ability to meet 
the demands of the competitive environment, external and internal factors of the global automotive market, the interests of the national 
economy and changing consumer preferences.

Keywords: international competitiveness of products, automotive, management, competitive environment, the global car market.

Постановка проблеми. Під час здійснення діяль-
ності вітчизняних машинобудівних підприємств на 
світовому ринку особливо актуальним питанням на-
ціонального масштабу є підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності їх продукції. Міжнародна 
конкуренція сприяє залученню новітніх технологій, 
створенню нових робочих місць, зростанню експорт-
них можливостей країни, розширенню асортименту 
продукції. Багаторічний досвід провідних автомо-
більних компаній свідчить, що здобути успіх на зо-
внішньому ринку можна за рахунок більш високої 
якості або низьких цін. Для будь-якої країни наяв-
ність однієї національної автомобілебудівної ком-
панії на світовому ринку вантажівок є свідченням 
значного рівня науково-технічного розвитку її еко-

номіки. Конкурентна автівка – це результат ефек-
тивної кооперації автовиробників із багатьма підпри-
ємствами суміжних галузей. Холдингова компанія 
«АвтоКрАЗ» є єдиним міжнародним брендом важ-
кого автомобілебудування України. Її автомобілі ко-
ристуються попитом як в Україні, так і у багатьох 
країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Аналіз 
характеристик зарубіжних вантажівок, які є анало-
гами автомобілів КрАЗ, дозволяє стверджувати, що 
вітчизняна автомобільна продукція за деякими спе-
цифічними показниками не відповідає сучасним сві-
товим вимогам. Отже, виникає необхідність розроб-
ки відповідних заходів, спрямованих на підвищення 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних ав-
товиробників на міжнародному ринку. 
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Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій. Проблеми конкурентоспро-
можності вивчаються на міжнародно-
му рівні. Вагомий внесок у розробку 
теоретико-методологічних засад кон-
курентоспроможності зробили І. Ан-
софф, Р. Вентуччі, А. Дайан, Ф. Кот-
лер, Л. Нассер, Р. Пейс, Р. Ротвелл, 
Б. Скотт, Й. Шумпетер. Актуальним 
питанням конкурентних відносин у 
віт чизняній економіці присвячені робо-
ти І. Балабанової, І. Вовк, Ю. Іванова, 
О. Кратта, Н. Красностанової, П. Пере-
рви, І. Цвєткової, В. Юхименко. Серед 
авторів з країн СНД конкурентні від-
носини досліджували А. Дагаєв, О. По-
пова, Е. Торгунаков, Р. Фатхутдінов, 
Л. Шеховцева, О. Шигапова, А. Юда-
нов. Зростання конкурентоспромож-
ності підприємства залежить, з одного 
боку, від управлінських рішень на рів-
ні самих підприємств, з іншого – від 
державної та регіональної політики у 
сфері створення відповідного економі-
ко-правового середовища й державної 
підтримки зусиль суб’єктів господарю-
вання щодо управління їх конкуренто-
спроможністю.

Постановка завдання. Мета дано-
го дослідження полягає в розробці 
механізму управління міжнародною 
конкурентоспроможністю продукції 
підприємств важкого автомобілебу-
дування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
вищення конкурентоспроможності підприємства по-
трібно розглядати як довготерміновий послідовний 
процес пошуку й реалізації управлінських рішень у 
всіх сферах його діяльності, здійснюваний планомір-
но, відповідно до обраної стратегії довготермінового 
розвитку, зі врахуванням змін у зовнішньому ото-
ченні та стану засобів самого підприємства, і внесен-
ням відповідних коректив [1, с. 43-244]. Саме тому 
у сучасних умовах функціонування підприємств, 
коли існує загострення конкуренції на ринку сиро-
вини та продукції, виникає необхідність формування 
організаційно-економічного механізму підвищення 
конкурентоспроможності продукції підприємств ав-
томобілебудівної галузі, який представляє собою су-
купність організаційно-правових та соціально-еконо-
мічних взаємодіючих елементів та інструментів, що 
сприяє посиленню конкурентних переваг та забезпе-
ченню конкурентоспроможності автомобілебудівних 
підприємств в цілому. Однією з важливих передумов 
формування організаційно-економічного механізму 
підвищення конкурентоспроможності продукції під-
приємства є визначення сукупності чинників, вплив 
яких може підвищувати та знижувати її загальний 
рівень. Аналіз таких чинників допомагає виявити 
сильні й слабкі сторони діяльності як самого підпри-
ємства так і його конкурентів, розробити заходи щодо 
підвищення конкурентоспроможності продукції під-
приємства [2, с. 58]. На основі аналізу різних під-
ходів до визначення основних чинників [1; 3; 4; 5],  
які впливають на рівень конкурентоспроможності 
продукції автомобілебудівного підприємства, розро-
блена і представлена їх класифікація (рис. 1). Та-
ким чином, на конкурентоспроможність продукції 
підприємств автомобілебудівної галузі впливає ряд 
чинників, які можна віднести у три групи: техніко-

економічні, нормативно-правові та комерційні. Тех-
ніко-економічні чинники включають якість, ціну 
реалізації та витрати на виробництво автомобільної 
продукції, рівень технологічної оснащеності, забез-
печення висококваліфікованим персоналом, що в 
сукупності впливає на виробництво якісної продук-
ції. У свою чергу, комерційні фактори включають 
кон’юнктуру ринку, рівень обслуговування, розвиток 
маркетингової діяльності на підприємстві, наявність 
і дієвість рекламної політики, імідж підприємства 
та репутацію торговельної марки, що характеризує 
умови реалізації автомобільної продукції на конкрет-
ному ринку. 

Тому в умовах посилення конкуренції високого 
рівня невизначеності й ризику вітчизняних ринків 
вважаємо за доцільне рекомендувати українським 
підприємствам систему управління конкуренто-
спроможністю продукції підприємства, яка являє 
собою специфічну багатофункціональну та багато-
компонентну систему, що складається з комплек-
су взаємопов’язаних блоків, що відчувають на собі 
вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і створю-
ють певну цілісність [6, с. 162]. Основними видами 
ресурсів, що використовуються підприємством для 
здійснення виробничо-господарської діяльності, а 
відтак і забезпечення належного рівня його конку-
рентоспроможності пропонується виділяти такі [7]: 
1. Технічні ресурси. Це, насамперед, основні фонди: 
обладнання, устаткування, будівлі, споруди, вироб-
ничі площі, інвентар. 2. Технологічні ресурси – ви-
користовувані технології та особливості організації 
виробничого процесу, динамічність технологічних 
змін, інновацій, наявність конкурентоспроможних 
ідей та наукових розроблень. 3. Матеріальні ресурси. 
Це сировина, матеріали, особливості їхнього вико-
ристання, обробки, збагачення, утилізації. 4. Трудові 
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Рис. 1. Класифікація чинників конкурентоспроможності
продукції автомобілебудівних підприємств
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ресурси. Люди, здатні до праці, становлять основний 
елемент продуктивних сил суспільства, оскільки 
саме вони сполучають засоби і предмети праці, і в 
результаті трудових зусиль створюється готова про-
дукція. 5. Фінансові ресурси. Придбання технічних і 
матеріальних ресурсів та найм робочої сили немож-
ливо здійснити без важливого елементу фінансових 
ресурсів – грошових коштів. 6. Нематеріальні ресур-
си. Вони забезпечують економічну користь протягом 
тривалого періоду, але не мають матеріальної осно-
ви для отримання доходів. 7. Просторові ресурси. Це 
характер виробничих приміщень й території підпри-
ємства, наявність і стан комунікацій, можливість їх 
розширення, місцезнаходження і розташування під-
приємства, відстань від постачальників та спожива-

чів, наближеність до транспортних шляхів. 8. Інфор-
маційні ресурси. Важливе значення мають характер 
інформації, доступ до неї, можливість розширен-
ня інформації і підвищення її ймовірності та інше.  
9. Час. Він є специфічним і, на відміну від інших, не 
відновлюваним ресурсом. 10. Ресурси організаційної 
структури управління – характер та гнучкість керів-
ної системи, способи підпорядкування, обсяги повно-
важень та відповідальності, швидкість проходження 
керівних впливів.

Під організаційно-економічним механізмом 
управління конкурентоспроможністю продукції ав-
томобілебудівних підприємств необхідно розуміти 
сукупність елементів, взаємодія яких визначає здат-
ність підприємства відповідати вимогам конкурент-

Рис. 2. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю 
продукції автомобілебудівного підприємства
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ного ринку, запитам покупців, протистояти іншим 
виробникам, що поставляють на ті ж ринки анало-
гічні товари. Виходячи з вищенаведеного визначення 
поняття організаційно-економічного механізму, до-
цільно виділити три його компонентні складові: сис-
тему забезпечення, функціональну систему, цільову 
систему, які забезпечують управління підвищенням 
конкурентоспроможності продукції підприємств ав-
томобілебудівної галузі (рис. 2). Система забезпе-
чення являє собою нормативно-правове, ресурсне та 
наукове забезпечення управління підвищенням кон-
курентоспроможності продукції автомобілебудівного 
підприємства, на основі визначення його ресурсного 
потенціалу, використання розроблених нововведень 
та регулювання діяльності на основі вимог чинно-
го законодавства. Функціональна система базується 
на організації та здійсненні управлінського процесу, 
яка включає виділення функцій, методів управління 
та відповідних управлінських рішень, що впливають 
на систему цілей діяльності підприємства. У свою 
чергу, реалізація управлінських рішень із забезпе-
чення підвищення конкурентоспроможності продук-
ції підприємства автомобілебудівної галузі залежить 
від таких функцій, як планування, організація, мо-
тивація, контроль та регулювання виробничого про-
цесу. Наступним етапом управлінського процесу за-
безпечення підвищення конкурентоспроможності 
продукції є перетворення методів управління у відпо-
відні управлінські рішення. Управлінське рішення –  
це результат застосовуваних методів менеджменту, 
на основі яких організовується і скеровується у пев-
не русло діяльність трудового колективу, що забез-
печує досягнення мети, поставленої перед підприєм-
ством. Практикою перевірено, що на даний момент 
на більшості підприємств автомобілебудівного ви-
робництва при прийнятті управлінських рішень ке-
рівництво намагається робити ставку на якнайшвид-
шому отриманні прибутку, а не на довготермінову 
перспективу, що відповідно призводить до відсутнос-
ті інвестицій в інноваційну діяльність підприємств. 
Розвиток підприємництва у напрямку максимізації 
прибутку сприяє ігноруванню критеріїв збільшення 
вартості власного капіталу як необхідної умови для 
стійкого розвитку. З огляду на це необхідно розвива-
ти стратегічне управління, що базується на вартісно-
му підході [9, с. 205]. Не менш важливим елементом 
організаційно-економічного механізму управління 
конкурентоспроможністю продукції автомобілебудів-
ного підприємства є система цілей, від правильного 
визначення якої залежить його успішне функціону-
вання. Загалом цілі управління конкурентоспромож-
ністю продукції підприємства автомобілебудівної 
галузі пропонується структурувати таким чином  
[8, с. 27]: ринкові цілі (критерії: частка ризику, обсяг 
реалізації, зміна пропорцій, пріоритетів у товарній 
політиці); виробничі цілі (критерії: обсяг виробни-
цтва, показники якості); фінансово-економічні цілі 
(критерії: прибуток, рентабельність, фінансова стій-
кість, приріст власності тощо); соціальні цілі (кри-
терії: рівень життя працівників, заробітна плата, со-
ціальний захист та інше). У результаті проведеного 

дослідження було встановлено, що існує ряд чинни-
ків, які можуть позитивно та негативно впливати 
на конкурентоспроможність продукції автомобілебу-
дівних підприємств. Запропоновано класифікувати 
ті чинники за трьома групами: техніко-економічні, 
нормативно-правові та комерційні. Проведення ана-
лізу їх впливу на діяльність підприємства дозволить 
своєчасно виявити слабкі сторони, розробити та за-
стосувати заходи по підвищенню конкурентоспро-
можності його продукції. Саме тому з метою ефек-
тивного та стабільного функціонування, необхідно 
створення систем управління підприємством, які по-
винні бути адаптовані до ринкових відносин. 

Висновки з проведеного дослідження. Запропоно-
ваний механізм управління конкурентоспроможніс-
тю продукції підприємств автомобілебудівної галузі 
представляє собою сукупність організаційно-еконо-
мічних інструментів, які на організаційному рівні 
забезпечують реалізацію управлінських функцій, що 
направлені на досягнення цілей управління підпри-
ємством. У свою чергу, економічна складова механіз-
му забезпечує досягнення результатів діяльності за 
рахунок правильного використання елементів систем 
забезпечення та функціонування, що в цілому дозво-
лить підвищити рівень конкурентоспроможності про-
дукції підприємств важкого автомобілебудування.
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