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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНОГО  
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НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Стаття присвячена розгляду послідовності формування механізму адаптації маркетингового ціноутворення на підприємствах 
сільськогосподарського машинобудування. Розглянуто сутність адаптаційного механізму. Запропоновано класифікацію методів 
дії адаптаційного механізму відповідно до способу впливу на ситуацію. 

Ключові слова: адаптація, механізм, ціна, маркетингове ціноутворення, метод, маркетингові інструменти. 

Лысенко Ю.В. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА МАРКЕТИНГОВОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Статья посвящена последовательности формирования механизма адаптации маркетингового ценообразования на пред-
приятиях сельскохозяйственного машиностроения. Рассмотрена сущность и составляющие адаптационного механизма. Пред-
ложена классификация методов действия адаптационного механизма в соответствии со способом его влияния на ситуацию. 

Ключевые слова: адаптация, механизм, цена, маркетинговое ценообразование, метод, маркетинговые инструменты. 

Lisenko Y.V. METHODICAL APPROACH TO FORMATION OF ADAPIVE MECHANISM OF PRICING IN THE MARKETING ON 
ENTERPRISES OF AGRICULTURAL ENGINEERING

The article is sanctified to consideration of sequence of forming of mechanism of adaptation of the marketing pricing on the enterprises 
of agricultural engineer. Essence of adaptation mechanism is considered. Classification of methods of action of adaptation mechanism 
is offered in accordance with the method of influence on a situation. 

Keywords: adaptation, mechanism, price, marketing pricing, method, marketing instruments.

Постановка проблеми. Актуальним напрямом під-
вищення рівня конкурентоспроможності підприємств є 
їх адаптація до змінних умов бізнес-середовища. В су-
часних ринкових умовах ціни набувають особливого 
значення, оскільки багато в чому визначають, що, як і 
для кого виготовляти підприємству. Суть цілеспрямо-
ваної цінової політики в маркетингу для українських 
виробників полягає в тому, щоб встановлювати на то-
вари такі ціни і так варіювати ними в залежності від 
положення на ринку, щоб опанувати певною його част-
кою, забезпечити намічений обсяг прибутку і виріши-
ти свої стратегічні й оперативні завдання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
розробкою питань теорії маркетингового ціноутво-
рення та практикою формування цін працюють ві-
тчизняні та зарубіжні вчені: Т. Бень, В. Герасимен-
ко, І. Грекова, Д. Джоббер, В.Єсіпов, І. Єрухимович, 
І. Желтякова, В. Корінєв, Ф. Котлер, Я. Литвинен-
ко, І. Ліпсіц, Т. Негл, І. Салімжанова, В. Тарасевич, 
Ю. Тормоса, І. Трацевський, Р. Фатхутдінов, Д. Хар-
пер, Р. Холден, Г. Чубаков, І. Цацулін, Л. Шевчен-
ко, П. Шуляк, Н. Яковлєв та інші. 

Постановка завдання. Підприємства сільськогос-
подарського машинобудування вирішують стратегіч-
ні завдання розвитку агропромислового комплексу 
країни, тому проблема пошуку шляхів підвищення 
ефективності їх роботи на засадах маркетингового ці-
ноутворення є одним із пріоритетних напрямків роз-
витку вітчизняної економіки. 

Послідовна реалізація адаптаційного механізму 
маркетингового ціноутворення, виважена цінова по-

літика, застосування правильної методики визна-
чення цін є необхідними компонентами успішної ді-
яльності кожного підприємства в сучасних умовах 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Серед галузей еко-
номіки, які можна вважати рушійними силами сус-
пільного прогресу, однією з найбільш важливих є 
промисловість. Характер та інтенсивність створення 
і вдосконалення засобів виробництва, забезпечення 
машинною продукцією особливо в галузі сільського 
господарства вносить суттєві якісні зміни в процес 
економічного відтворення, підвищуючи рівень про-
дуктивності праці і, відповідно, ефективність соці-
ально-економічного розвитку країни.

На сьогодні стан галузі сільськогосподарського 
машинобудування України експертами оцінюється 
як украй критичний. Зокрема, протягом останніх 
років в країні суттєво знизилися обсяги виробництва 
та реалізації сільгосптехніки, скоротилася кількість 
підприємств сільгоспмашинобудування та ринків 
збуту, зменшилася наявність основних видів техніки 
в сільськогосподарських підприємствах та фермер-
ських господарствах. Разом з тим актуальними зали-
шаються проблеми відсутності державної підтримки 
галузі, високий рівень енергоємності виробництва, 
нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку 
та втрата зовнішніх ринків збуту [5].

Останніми роками в сільському господарстві кіль-
кість основних технічних засобів, що вибували з екс-
плуатації, у 10-20 разів перевищувала кількість при-
дбаних нових. Це призвело до падіння ефективності 
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сільськогосподарського виробництва, значних втрат 
урожаю та до збільшення простоїв через технічні 
причини. Тому українські сільськогосподарські під-
приємства користуються хоч старенькою, але потуж-
ною імпортною технікою. Також в Україні активно 
зростає вторинний ринок сільськогосподарської тех-
ніки, особливо складної: тракторів, зерно-, буряко- і 
кормозбиральних комбайнів тощо.

Сільськогосподарське машинобудування дуже 
складна галузь як за функціональним призначен-
ням, так і за ринками збуту. Споживачі товарів цієї 
галузі в першу чергу відрізняються між собою за 
масштабами споживання.

Ще у 2002 р. Постановою Верховної Ради був при-
йнятий закон України № 24 «Про стимулювання роз-
витку вітчизняного машинобудування для агропромис-
лового комплексу», у якому були визначені основні 
напрями державної політики пріоритетного розвитку 
вітчизняного машинобудування для агропромислового 
комплексу та економічні умови для збільшення обсягів 
виробництва сільськогосподарської техніки, а також 
шляхи формування ринку та вдосконалення системи 
забезпечення агропромислового комплексу вітчизня-
ною технікою і обладнанням [4]. 

Законом України № 2826 «Про основні засади 
державної аграрної політики на період до 2015 року» 
визначені нові підходи щодо формування внутріш-
нього ринку і створення на ньому платоспроможного 
споживача, коли основним стимулюючим фактором 
у збільшенні обсягів закупівлі техніки стали частко-
ва компенсація вартості складної сільськогосподар-
ської техніки (до 30 %) і можливості застосування 
фінансового лізингу. Згідно з цим законом перед під-
приємствами сільськогосподарського машинобуду-
вання постають нові маркетингові завдання [9, c. 9]. 

Проте аналіз стану вітчизняного сільськогоспо-
дарського машинобудування дозволяє констатувати 
наявність цілого ряду проблем, а саме: застарілість 
та неефективність технологій, низька якість сирови-
ни та матеріалів, високий рівень енергоємності ви-
робництва, дефіцит кваліфікованих кадрів. Все вище 
перелічене, а також недостатній розвиток внутріш-
нього ринку агротехніки, брак капітальних інвести-
цій та державної підтримки є вагомими чинниками 
депресивного стану галузі.

Аналіз літературних джерел з проблемних питань 
адаптації підприємств дозволив зробити висновок, 
що основними напрямами досліджень науковців є 
такі: розробка організаційно-економічного механіз-
му адаптації підприємств; формування системи адап-
тації; реструктуризація підприємств як засіб адапта-
ції; механізм адаптації окремих складових.

До того ж, невирішеними є маркетингові пробле-
ми під час розроблення товарно-цінової політики і 
вибору схем мереж росповсюдження сільгосптехні-
ки. Також проблемою є відсутність після продажно-
го сервісу.

Дослідження показали, що система звітності, 
прийнята на підприємствах сільськогосподарського 
машинобудування, призначена, в першу чергу, для 
підготовки інформації для зовнішніх звітів і прак-
тично не забезпечує потрібну якість даних для при-
йняття маркетингових рішень управлінського харак-
теру.

На підприємствах сількогосподарського машино-
будування фактично не використовується такий важ-
ливий стратегічний ресурс, як нематеріальні активи, 
які в новому тисячолітті, як це демонструють ком-
панії Японії, США, Німеччини та інших країн, здій-
снюють революційний переворот у моделях марке-

тингової практичної поведінки основних гравців на 
товарних ринках, зокрема, у розвитку інтелектуаль-
ного капіталу і в політиці інвестування маркетингу –  
торгової марки, товарних знаків, прав використання 
баз даних, розкручування бренду тощо [6, c. 200].

Через те, що економіка визначає ступінь адапта-
ції економічних суб’єктів до середовища функціону-
вання, їх поводження доцільно розглядати як фор-
мування адаптаційних механізмів маркетингового 
ціноутворення, що дозволяють їм досягати цілей роз-
витку [1, c. 54].

Отже адаптаційний (лат. – пристосовую) – це ме-
ханізм, яким передбачається застосування таких ме-
тодів реагування на вплив зовнішнього середовища 
[3, c. 457]. 

На нашу думку адаптаційний механізм пристосу-
вання підприємства до зовнішнього середовища базу-
ється, в першу чергу, на засадах ефективної марке-
тингової діяльності, її інструментах, які б дозволяли 
забезпечити існуючий порядок маркетингового ціно-
утворення. 

Основними принципами формування адаптацій-
ного механізму маркетингового ціноутворення є: 

- принцип розуміння споживача, заснований на 
врахуванні потреб і динаміки ринкової кон’юнктури;

- принцип боротьби за споживача. Суть цього 
принципу – боротьба за споживача, а не збут товарів;

- принцип максимального пристосування вироб-
ництва до вимог ринку Сутність цього принципу в 
встановленні функціональної залежності від запитів 
ринку асортименту й обсягу виробництва.

Систематизація результатів опитування підпри-
ємств галузі та аналіз наукової літератури дозволив 
нам запропонувати наступну класифікаційну ознаку 
методів дії адаптаційного механізму: спосіб впливу. 
Враховуючи те, що адаптація буває деструктивною, 
яка прискорює стагнацію, руйнування дії вже діючих 
маркетингових інструментів і конструктивною, що 
зумовлює продовження дії маркетингових інструмен-
тів у нових умовах, доцільно в залежності від спосо-
бу впливу на ситуацію виділити наступні методи дії 
адаптаційного механізму: 1) метод дії на випереджен-
ня (аналіз ситуації і прогноз) – являє собою проактив-
ний метод реагування через адаптаційний механізм 
на вплив зовнішнього середовища, обґрунтований 
прогнозом імовірності його зміни; 2) метод обмеження 
дифузії зовнішнього середовища – реактивний метод, 
спрямований на зупинку поширення впливу зовніш-
нього середовища через адаптаційний механізм в ре-
жимі реального часу; 3) метод мінімізації наслідків –  
реактивний метод усунення, зниження впливу зо-
внішнього середовища, який вже поширився в сис-
темі, що підтверджено результатами аналізу. Таким 
чином, виділяються два методи реагування, засновані 
на результатах аналізу, і один метод, що потребує для 
його застосування даних прогнозу цін та наслідків рі-
шень по зміні цін, викликаних зміною в обсягах про-
даж, попиту та конкуренції.

Логіко-змістовна послідовність формування адап-
таційного механізму, яка дозволяє розглядати адап-
таційну поведінку суб’єктів господарювання як 
комплексний результат взаємодії низки елементів 
наведено на рис. 1.

Ефективний маркетинг ніколи не обмежується 
тільки ціноутворенням [7, c. 54]. І коли головною 
метою є довгострокова рентабельність, тоді рішення 
про ціноутворення є центром об’єднання та основою 
для інших рішень підприємства в галузі маркетингу. 
Відмічається, що ефективне ціноутворення вимагає 
проведення проактивної маркетингової стратегії, на-
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правленої на поліпшення пози-
ції підприємства по відношен-
ню конкурентів та збільшення 
прибутку на інвестиційний 
капітал. Для досягнення та-
кого результату слід об’єднати 
принципи управління витра-
тами, поведінку покупців (ви-
значення платоспроможності 
попиту та мотивів прийняття 
рішення про купівлю) та кон-
куренцію в більш активний 
стратегічний підхід до ціноут-
ворення.

Інструменти маркетин-
гового ціноутворення є його 
важливим елементом і відо-
бражають процес формування 
ціни з обов’язковим врахуван-
ням потреб ринку [7, c. 112]. 
Складність запровадження 
маркетингових інструментів 
на підприємствах сільськогос-
подарського машинобудуван-
ня пов’язана з таким чинни-
ком, як необхідність значних 
витрат на проведення марке-
тингових заходів, а саме: до-
слідження попиту, пропозиції, 
створення бренда сільгосптех-
ніки, розповсюдження рекламної інформації, вве-
дення нових послуг, навчання персоналу тощо. Для 
досягнення гармонізації інтересів виробника й спо-
живача можна реалізовувати систему планування 
«директ-костінг». Ми вважаємо, що ця система в 
найбільшій мірі підходить для ефективності марке-
тингового ціноутворення в умовах ринку, оскільки 
дозволяє гнучко оперувати обсягами виробництва, 
ціною та собівартістю, і знаходити їх оптимальні 
пропорції.

Також на нашу думку можливо застосування та-
кого маркетингового інструменту, як ініціативна 
зміна цін. Однак перед цим потрібно проаналізувати 
всі наслідки таких змін. Це можна зробити за до-
помогою аналізу попиту та конкуренції на ринку. 
Запропонована послідовність саме дасть змогу узго-
джувати рішення по зміні цін, викликаних зміною в 
обсягах продаж, попиту та конкуренції.

Висновки. Резюмуючи все вищевикладене, слід 
зазначити, що на сьогодні проблема пошуку шляхів 
адаптації до змін зовнішнього середовища підпри-
ємств сільськогосподарського машинобудування за 
рахунок маркетингового ціноутворення є надзвичай-
но актуальною, а тому потребує першочергового ви-
рішення. З огляду на те, що самостійно активізувати 
маркетингову діяльність підприємств сільськогоспо-
дарського машинобудування неможливо без належ-
ної фінансової підтримки, першочерговим кроком в 
даному напрямі повинно стати виконання всіх по-
ложень, задекларованих у відповідних законах та 
державних програмах розвитку галузі машинобуду-
вання для АПК як у правових питаннях, так і щодо 
виділення та використання коштів із державного бю-
джету України вчасно і у повному обсязі.
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Рис. 1. Послідовність формування адаптаційного механізму 
маркетингового ціноутворення на підприємствах 
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ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

У статті досліджено сукупність термінів, що розкривають сутність бізнес-партнерства. Визначено учасників, що формують 
складові ланцюгу при наданні побутових послуг відповідно до схеми можливих взаємозв’язків. Подано концептуальний підхід до 
формування збалансованого стратегічного потенціалу партнерської взаємодії підприємств сфери послуг.
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СКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

В статье исследована совокупность терминов, раскрывающих сущность бизнес-партнерства. Определены участники, фор-
мирующие составляющие цепи при оказании бытовых услуг согласно схеме возможных взаимосвязей. Подан концептуальный 
подход к формированию сбалансированного стратегического потенциала партнерского взаимодействия предприятий сферы услуг. 
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Lisun Y.V. THEORETICAL AND METODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING A BALANCED STRATEGIC POTENTIAL  
OF PARTNER INTEGRATION SERVICE COMPANY

The paper investigated the set of terms that reveal the essence of a business partnership. Define participants, forming the components 
of the chain, when providing domestic services, according to a scheme of possible relationships. Proposed the conceptual approach to 
the forming a balanced strategic potential of partner interaction service company.

Keywords: partnership, interaction, cooperation, goals, strategic potential, balance, synergism, efficiency and development. 

Постановка проблеми. Розв’язання суперечнос-
тей та проблем у функціонуванні підприємств сфе-
ри послуг, обумовлених глобалізаційними процесами 
та інноваційним розвитком технологій, можливе на 
основі партнерської взаємодії підприємств-учасників 
сервісного ланцюга, з метою посилення стратегічних 
конкурентних переваг, підвищення результативнос-
ті та ефективності діяльності сервісних підприємств 
на основі повного задоволення потреб споживачів 
та формування сервісного простору високим рівнем 
якості послуг.

Сфера послуг виступає одним із ключових секто-
рів економіки і народного господарства, механізмом 
задоволення нових потреб споживачів на основі прі-
оритетності знань персоналу та сучасних технологій 
як факторів формування високого рівня якості нада-
них послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня партнерства та кооперації, формування сітьової 
форми взаємодії підприємств в ринкових умовах 
досліджені такими вченими, як Ю.А. Дорошен-
ко, О.В.Романенко, О.А. Третяк, Р.А. Фатхутдінов, 
В.П. Яхкінд.

Питання збалансованості діяльності на основі 
стратегічного управління досліджені відомими захід-
ними вченими Д. Нортоном, Р. Капланом.

Доведеним є взаємозв’язок між стратегічним 
управлінням підприємством та синергетичним ефек-
том його діяльності, що збільшується, крім іншого, 
з посиленням партнерської взаємодії учасників біз-
нес-процесів. Але ефективність діяльності підприєм-
ства найчастіше досліджується з позицій окремого 
розгляду потенціалу підприємства, стратегічного на-
бору, стратегічного потенціалу. Потребують розроб-
ки методологічні основи раціонального формування 
стратегічного потенціалу підприємства та ефектив-
ного його використання з метою досягнення цілей у 
зовнішньому середовищі на основі партнерства, що 

дозволяє мінімізувати ризики та швидше досягти 
стійкого розвитку.

При цьому недостатньо дослідженим залишаєть-
ся факт виникнення нового якісного стану складо-
вих елементів та бізнес-процесів підприємства (гру-
пи підприємств) як результату появу збалансованості 
стратегічного потенціалу на основі партнерської вза-
ємодії підприємств.

Постановка завдання. Цілі статті полягають у ви-
значенні економічної сутності явища «збалансований 
стратегічний потенціал партнерської взаємодії під-
приємств» на основі порівняльного зіставлення та-
ких понять, як взаємодія, співробітництво, коопера-
ція, інтеграція з урахуванням провідних підходів до 
стратегічного управління. Пропонується ідентифіку-
вати складові механізму формування збалансованого 
стратегічного потенціалу на основі партнерської вза-
ємодії підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ні інструменти стратегічного аналізу зорієнтовані 
на діагностику зовнішнього та внутрішнього серед-
овища підприємства з метою вироблення стратегіч-
ної поведінки на засадах конкуренції (суперництва). 
Однак все більшої актуальності набувають питання 
партнерської взаємодії у зовнішньому середовищі. 

Використання значної кількості термінів, таких 
як «партнерство», «партнерські відносини», «вза-
ємодія», «співпраця», «співробітництво», «інтегра-
ція», «інтеграційна взаємодія», обумовлює необхід-
ність уточнення їх змісту (табл. 1). 

Отже, за результатами аналізу приходимо до ви-
сновку, що терміни «співробітництво» та «співп-
раця» є синонімами, що означають спільну робо-
ту, працю, діяльність декількох учасників. Термін 
«партнерство» є конкретнішим, акцент робиться на 
спільних цілях з розробкою єдиної позиції, поведін-
ки; термін базується на стратегічному підході та під-
ході до управління якістю.
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Термін «взаємодія» має переважно філософську 
природу, передбачає взаємообумовленість, взаємний 
вплив, зміну стану об’єктів, тобто є механізмом змі-
ни якості об’єкту та породжує синергетичний ефект. 

Саме тому автором даної статті використано сло-
восполучення «партнерська взаємодія», що підкрес-
лює перехід об’єктів (підприємств) в нову якість за 
рахунок спільної, взаємовигідної діяльності. Більш 
детально проаналізуємо партнерську взаємодію на 
підприємствах сфери послуг, а саме підприємствах 
побутового обслуговування.

Послуги – це діяльність суб’єктів, яка не набуває 
матеріально-речової форми і задовольняє певні по-
треби замовників – особисті, колективні, громадські. 
Послуги результатом різнорідної діяльності, яку 
здійсню виробник на замовлення будь-яких спожи-
вачів (окремих громадян, підприємств, організацій, 
підприємців)» [4, c. 286]. Саме різнорідний характер 
діяльності, закладений у сутність послуги, визначає 
потребу у співпраці сервісних підприємств як учас-
ників ланцюга процесу задоволення потреб спожи-
вачів шляхом надання послуги та створення доданої 
вартості та інших нематеріальних вигод.

На сервісні підприємства діє сукупність зовнішніх 
чинників, що визначають економічні, соціальні, полі-
тико-правові, екологічні, інноваційні умови ведення 
бізнесу. Конкурентні ознаки зовнішнього середовища, 
такі як змагальність, самостійність дій, обмеження 
можливостей конкурентів, боротьба за кращі умови не 
завжди позитивно впливають на підприємства. Тому 
постає питання свідомого переходу від умов конку-
ренції до умов партнерства. Ведення бізнесу на умовах 
партнерства забезпечує ряд переваг: взаємна підтримка 
та координація діяльності, розширення можливостей, 
забезпечення кращого доступу до ресурсів.

Цілями партнерської взаємодії сервісних під-
приємств є збільшення частки компанії на ринку, 
технологічна доцільність та динамічний розвиток.  
До партнерів можуть бути віднесені всі підприємства 
та організації, з якими підприємство як об’єкт дослі-
дження ступає в договірні відносини [5, c. 92]. Так, 
спорідненими з сервісною діяльністю (наприклад, 
СТО, клініговими компаніями, хімчистками, праль-

нями, салонами краси) є галузі: машинобудування, 
хімічної промисловості, легкої промисловості, галузь 
медицини та спорту, освітня галузь, будівельна га-
лузь, житлово-комунальне господарство. Доцільною 
є співпраця з готельно-ресторанним та туристичним 
бізнесом (рис. 1). Кожному із підприємств зазначено-
го виду економічної діяльності властивий свій стра-
тегічний потенціал (СП). 

Взаємний вплив стратегічних потенціалів підпри-
ємств, що дотримуються партнерської взаємодії, при-
зводить до виникнення нового явища – збалансова-
ного стратегічного потенціалу партнерської взаємодії 
(ЗСППВ), в основу якого закладена збалансованість 
стратегічних потенціалів партнерів, що потребує роз-
робки відповідного механізму. 

Послідовно проаналізуємо терміни «механізм», 
«потенціал», «стратегічний потенціал» з метою роз-
робки власного визначення досліджуваного явища 
ЗСППВ.

Механізм (грец. mechane – знаряддя) – система, 
яка утворюється із взаємопов’язаних ланок (підсис-
тем), що об’єднують множину різних елементів і бло-
ків, забезпечуючи у процесі їх взаємодії функціону-
вання всіх підсистем організації (об’єкта) [6, с. 203]. 

Потенціал (від лат. potentia) – корисна власти-
вість, що виявляється тоді, коли об’єкт, потенціал 
якого досліджується, здійснює певну діяльність, 
спрямовану на досягнення установлених цілей  
[5, с. 95, 682].

Стратегічний потенціал – це здатність господар-
ської системи використовувати ресурси та зовніш-
ні можливості для досягнення стратегічної мети  
[2, с. 105]. Вчені приходять до висновку, що по-
тенціалу підприємства «притаманні всі властивості 
будь-якої системи. Саме тому властивості потенціалу 
підприємства поділяються на системні (цілеспрямо-
ваність, складність; само відтворюваність; відкри-
тість); структурні (цілісність, ступінь замкненості; 
взаємозв’язок, взаємодія елементів; взаємозамін-
ність елементів; кількісна вимірюваність, масштаб); 
якісні (інноваційна спрямованість; історичні умови 
формування та функціонування; соціально-економіч-
ні наслідки використання» [5, c. 96].

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика сутності термінів, що розкривають явище партнерської взаємодії

Термін Філософська концепція Управлінська концепція Коментар

Співробітництво Спільна робота, діяльність, 
спільні дії

Спільна діяльність двох або більше 
учасників на добровільній основі 
для досягнення загальних інтересів; 
досягнення мети визначається вза-
ємним задоволенням інтересів всіх 
учасників [1, c. 101].

Синоніми
Співпраця Спільна з ким-небудь діяльність, 

праця

Взаємодія 

Процеси впливу різних об’єктів 
один на одного, їх взаємна обу-
мовленість, зміна стану, взаєм-
ний перехід, виникнення одного 
об’єкту через інший 
Динамічний зв’язок, що змінює 
один або всі пов’язані елементи

Участь в спільній роботі, за наявнос-
ті спільних цілей [1, c. 101].

Акцент на зміну стану, ви-
никнення нових об’єктів 
наближає поняття «взаємо-
дія» до питань управління 
якістю; взаємний зворотній 
перехід кількості в якість

Партнерство

Вид взаємин між різними 
суб’єктами, який полягає у фор-
муванні єдиної позиції з певних 
питань та організації спільних 
дій [1, с. 102]

Юридична форма організації спіль-
ної економічної діяльності декількох 
фізичних або юридичних осіб, як 
рівноправних суб’єктів, які усвідом-
люють значення своїх дій для парт-
нера, орієнтуються на виправдання 
сподівань партнера при досягненні 
спільної мети [1, с. 101, 102]. 

Принцип взаємної відпові-
дальності, наявність певних 
вимог, стандартів до ді-
яльності, які повинні бути 
дотримані
Тривалі відносини на 
перспективу (з’являється 
термін стратегічне партнер-
ство)

Інтеграція 
Процес і стан одночасно; зміна 
відносин складових елементів, 
учасників

Процес, що спричиняє якісні зміни, 
які виражаються у зміні структури 
об’єкта інтеграції [3, c. 128]

Акцент на статику, динамі-
ку, якість, синергію
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На нашу думку, збалансований стратегічний по-
тенціал партнерської взаємодії підприємств, як еко-
номічне явище, слід розуміти як корисну властивість 
бізнес-партнерів, їх здатність ефективно використо-
вувати збалансовані внутрішні та зовнішні ресурси, 
нові зовнішні можливості, які стають доступними 
завдяки цілеспрямованій взаємодії сторін, що пере-
водить функціонування бізнес-партнерів на якісно 
новий рівень, відповідно до встановлених стратегіч-
них цілей, забезпечує конкурентні переваги та ста-
більний довготривалий розвиток на національному, 
галузевому та територіальному рівнях.

Принциповими положеннями, які обумовлюють 
стратегічний потенціал партнерської взаємодії під-
приємства, є: 

• створення якісно нових сприятливих внутріш-
ніх та зовнішніх можливостей (корисних властивос-
тей бізнес-середовища), що підвищують здатність 
бізнес-партнерів у досягненні цілей.

• системність, яка свідчить про необхідність 
урахування взаємозалежності та взаємовпливу еле-
ментів господарської системи (рівноправних бізнес-
партнерів, які об’єднали зусилля) в динаміці для до-
сягнення стратегічної мети [2, с. 106]; 

Зовнішні чинники впливу:
Економічні, соціальні, 
політико-правові, екологічні, 
інноваційні

Внутрішні чинники впливу:
Фінансове забезпечення, техніко-
технологічне оновлення, кадрова 
політика, інноваційно-інвестиційна 
політика, маркетинг і збут

Цілі партнерської взаємодії:
Збільшення частки на ринку за рахунок конкурентних переваг
Технологічна доцільність спільної діяльності
Стабільний розвиток всіх партнерів

Послуги автосервісу:
Виробники авто
Заправки (якість 
пального)
ДАІ (техогляд)
Комунальні служби 
(якість доріг)
Освітні заклади
СТО (стан машини, 
якість ремонту

Послуги прибирання:
Будівництво
Ландшафтний дизайн
Виробники обладнання 
Виробники хімічних 
засобів
Виробники меблів
Комунальні служби
Освітні заклади
Клінінгові компанії

Послуги хімічного 
чищення, прання:
Виробники обладнання 
Виробники хімічних 
засобів
Виробники одягу
Освітні заклади

Хімчистки, пральні 

Індустрія краси
Виробники обладнання 
Виробники хімічних 
засобів
Медичні, спортивні  
заклади 
Освітні заклади
Перукарні, салони 
краси
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ЗСППВ

   СП
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синергізм синергізм

Економічний

Технологічний Соціальний Ефект

Екологічний

Види корпоративного синергізму

Фінанси 
Оптимізація розподілу 
капіталу, Збалансованість 
результативності та 
ризиків
Бажаний прибуток, 
рентабельність

Клієнти
Збільшення частки 
на ринку 
Забезпечення 
задоволеності 
клієнтів

Внутрішні бізнес-процеси
Оптимізація ресурсів та 
синхронізація процесів
Економія на масштабі, 
диференціації, швидкості
Підвищення управлінської 
координації

Навчання 
Обмін досвідом
Розвиток ключових 
компетенцій
Збалансованість 
нововведень

Конкурентні переваги Стабільний розвиток 

Рис. 1. Складові механізму формування та використання збалансованого стратегічного 
потенціалу партнерської взаємодії сервісних підприємств

Складено автором

Примітка: СП – стратегічний потенціал окремого підприємства
ЗСППВ – збалансований стратегічний потенціал партнерської взаємодії 
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• збалансованість складових потенціалу, що за-

безпечує ефективність використання всіх наявних 
ресурсів (збалансованість дій партнерів при створен-
ні ланцюга цінностей). Збалансованість як філософ-
ська категорія означає стан об’єкта при якому його 
складові врівноважені або близькі один до одного.

Формування стратегічного потенціалу партнерської 
взаємодії підприємств побутового обслуговування пе-
редбачає дотримання ряду принципів, таких як ціле-
спрямованість, організованість, відповідальність, дина-
мічна рівновага, адаптивність, гнучкість, управління 
якістю, оптимальність, ефективність, синергізм.

Стратегічний потенціал партнерської взаємодії 
підприємств виконує такі функції в аспекті поді-
лу та кооперації праці ,як виробничо-технологічні, 
маркетингові, інформаційно-інноваційні, логістичні, 
управлінські, соціальні.

Специфічною функцією є забезпечення якості 
процесів та систем на всіх рівнях. В цьому контексті 
З.Є. Шершньова зазначає, що «високий рівень роз-
витку партнерських відносин є результатом поділу 
та спеціалізації праці, завдяки чому підвищується 
якість процесів виробництва, якість продукції та по-
слуг» [5, c. 93]. 

Методами формування стратегічного потенціалу 
партнерської взаємодії підприємств є: організаційно-
правові методи; економічні; соціальні.

Важелями, (приводами функціонування механіз-
му [6, с. 203], імпульсами) формування єдиного стра-
тегічного потенціалу бізнес-партнерів, що приводять 
господарюючі суб’єкти до високого ступеню актив-
ності є зв’язки кожного бізнес-партнера з іншими 
господарюючими суб’єктами; система державного 
регулювання; система ринкових регуляторів (ціни; 
попит і пропозиція), які діють як на макроекономіч-
ному, так і на мікроекономічному рівнях;

Партнерська взаємодія формується за рівнями: 
національний, галузевий, територіальний. Відповід-
но до чого виділяють моделі партнерської взаємодії: 
галузево-функціональну та територіальну. Формами 
партнерської взаємодії, відповідно до зазначених мо-
делей можуть бути: мережеві структури, секторальні 
об’єднання, кластери, інтегровані структури бізнесу 
[7; 8, c. 134].

Інструментами договірних відносин у партнерстві 
є угоди, взаємоузгоджені стандарти, збалансована 
політика, стратегії партнерства.

Результатом формування та використання ЗСППВ 
є створення доданої вартості кожного з бізнес-прарт-

нерів сервісного підприємства та безпосередньо сер-
вісного підприємства таким чином, «…щоб ціле пе-
ревищувало просту суму його частин» [9, c. 176]. 
Йдеться про створення корпоративного синергізму 
за напрямками: фінансова складова, клієнти, вну-
трішні бізнес-процеси, технології навчання та росту  
[9, с. 177]

Висновки з проведеного дослідження. Процеси 
спільного розвитку підприємств-партнерів як від-
критих динамічних систем з метою здобуття конку-
рентних переваг, потребують налагодження співпра-
ці, встановлення партнерських відносин, що створює 
синергетичний ефект від узгодженого використання 
потенціалів кожного з них та нових можливостей.

Потребують подальшого уточнення складові меха-
нізму формування та використання ЗСППВ, залеж-
но від галузевої приналежності учасників взаємодії; 
особливості механізму формування та використання 
ЗСППВ на макроекономічному та мікроекономічно-
му рівнях; обґрунтування моделей, форм та інстру-
ментів взаємодії; розробка методики оцінки рівня 
ЗСППВ та ефекту від його використання.
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Постановка проблеми. Розвиток економіки на су-
часному етапі характеризується нестабільністю, яка 
набула форм системності. Це проявляється в пору-
шенні економічних зв’язків між усіма ланками еко-
номічної системи. За цих умов ефективне управління 
підприємством ускладнюється, що зумовлює форму-
вання ефективної системи контролю на підприєм-
стві. Контроль стає необхідним:

- по-перше, для усунення невизначеності інфор-
мації про ситуацію, що склалась на підприємстві; 

- по-друге, для попередження можливості виник-
нення пов’язаних з цією невизначеністю кризових 
ситуацій; 

- по-третє, для забезпечення та постійного підтри-
мання умов успішної діяльності підприємства. 

Формування ефективного управлінського контр-
олю набуває характеру основи, присутньої на всіх 
рівнях управління підприємством. У більш широко-
му значенні ефективний управлінський контроль, за 
інших рівних умов, є гарантією успішної діяльності 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослі-
дження загальної теорії контролю, зокрема управлін-
ського контролю, вагомий внесок зробили вітчизняні 
та зарубіжні вчені, такі як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бути-
нець, Б.І. Валуєв, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, Є.В. Ка-
люга, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, В.Ф. Максімова, 
Л.В. Нападовська, В.П. Пантелеєв, В.С. Стельмах, 
Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук та інші. 

Постановка завдання. Дослідження формування 
ефективної системи управлінського контролю на підпри-
ємствах з метою підвищення ефективності їх функціо-
нування в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часних умовах господарювання суб’єкти, які діють 

на території України з метою ефективного функціо-
нування та сталого розвитку, повинні вміло викорис-
товувати і застосовувати прогресивні теорії, методи 
й інструменти управління, а також досвід провідних 
світових компаній у сфері управлінського контролю. 
Контроль як одна з функцій управління являє собою 
процес визначення якості й коригування виконува-
ної підлеглими роботи, для того щоб забезпечити ви-
конання планів, спрямованих на досягнення цілей 
підприємства.

Таким чином, контроль входить до завдання ме-
неджера будь-якого рівня – від керівника підпри-
ємства до майстра цеху. Правильно організований 
контроль дозволяє не тільки вчасно виявити недо-
ліки в діяльності підприємства, але й вчасно вжити 
заходів для їх усунення. Необхідність ефективного 
управління економікою України взагалі та господар-
сько-фінансовою діяльністю підприємств зокрема по-
требує здійснення ефективного контролю як важли-
вої і автономної аналітичної функції управління. 

Управлінський контроль в сучасних умовах гос-
подарювання доцільно представити як систему, що 
складається з елементів входу (інформаційне забез-
печення контролю), елементів виходу (інформація 
про об’єкт управління, отримана в результаті контр-
олю) і сукупності наступних взаємопов’язаних ла-
нок: центрів відповідальності; техніки контролю, 
тобто інформаційно-обчислювальна техніка і техно-
логія; процедури контролю та системи обліку.

На підприємствах, які функціонують в Україні, 
були проведені дослідження у сфері контролю, аналі-
зувалася робота керівників всіх рівнів, згідно резуль-
татів дослідження були виділені головні принципи, 
яких повинні дотримуватись керівники для ефектив-
ної системи контролю на підприємстві:
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1) принцип комбінації різних видів контролю: 

об’єкт управління подібний, то й контроль повинен 
за структурою бути йому відповідним. Складність 
контролю розкривається за посередництвом обліку 
різних площин контрольних процедур: тимчасових, 
змістовних, видових, функціональних, технологіч-
них і т.д;

2) контроль повинен здійснюватися в умовах не-
обхідної публічності, гласності. Контроль, здійсне-
ний кулуарно, має часто також «камерні» наслідки: 
реальних кроків по зміні ситуації не відбувається, 
причини тривіально прості: ні виконавці, ні керів-
ники часто в такій ситуації не одержують інформації 
про зняті показники;

3) особливе місце серед принципів контролю за-
ймає вимога до забезпечення всеосяжного, повсюдно-
го, постійного характеру контролю. При всій тональ-
ності контролю слід уникати дріб’язковості, того, що 
в народі називають «стояти над душею». Як забез-
печити бажаний характер контролю й уникнути не-
гативних наслідків? Для цього потрібно всі управ-
лінські функції замкнути на контроль. По-іншому 
це можна сформулювати як принцип універсальності 
контролю; 

4) слід виходити із принципу координації контр-
олю в управлінні. Це означає узгодження й встанов-
лення доцільного співвідношення дій різних органів, 
що займаються контролем, їх структурних підрозді-
лів і посадових осіб для досягнення цілей з наймен-
шими витратами сил і засобів.

Контроль як функція менеджменту є елементом 
зворотного зв’язку, тому що за даними контролю 
проводиться коригування раніше прийнятих рішень 
і планів, а також стандартів усієї господарської ді-
яльності. Він є об’єктивною необхідністю, тому що 
навіть найоптимальніші плани не можуть бути реалі-
зовані, якщо вони не будуть доведені до виконавців і 
за їх виконанням не буде налагоджений об’єктивний, 
постійний контроль [2, с. 33]. 

Як правило, найбільш ефективний контроль – 
найпростіший контроль з точки зору тих цілей, для 
яких він призначений. Якщо система контролю дуже 
складна і люди, які взаємодіють з нею, не розумі-
ють і не підтримують її, то така система контролю не 
може бути ефективною. Надлишкова складність веде 
до безладдя, що є синонімом втрати контролю над 
ситуацією [2, с. 34].

На сучасних підприємствах повинні мати місце 
важливі елементи управлінського контролю, які є 
необхідними для реалізації процесу управління під-

приємства в цілому. Кожний з елементів буде ефек-
тивним за умови періодичності його використання. 
Наглядно елементи системи управлінського контр-
олю підприємств представлені в таблиці 1.

Актуальність питання розробки ефективного і до-
цільного механізму впровадження управлінського 
контролю в Україні, на наш погляд, зумовлена таки-
ми чинниками:

- чимало проблем на підприємствах (особливо ве-
ликих) виникає внаслідок неузгодженості між ке-
рівниками різних відділів, які відповідають безпо-
середньо за економічні результати: виробниками, 
фінансистами, маркетологами;

- неадекватність стандартного бухгалтерського 
обліку потребам сучасного бізнесу. Іншими словами, 
він не дає змоги отримати коректні дані для при-
йняття бізнес-рішень;

- зацікавленість інвесторів у довготерміновій та 
оптимальній віддачі від вкладених у компанію ко-
штів. Налагоджена система управлінського контро-
лю дає в руки топ-менеджерів підприємства «козирі» 
для створення власних конкурентних переваг.

Козир перший – управління витратами. Перше, 
що необхідно усвідомити будь-якому керівникові, – 
керованість витрат, а відповідно, й прибутку. Усе це 
перебуває в зоні компетенції підприємства, а не зале-
жить тільки від тенденцій ринку та платоспромож-
ності споживача. Наприклад, загальний дохід під-
приємства становить 2000 гривень. З них 85% (1700 
гривень) – витрати, 15% (300 гривень) – прибуток. 
Власник бізнесу хоче отримувати 400 гривень при-
бутку, у нього є два варіанти дій:

1) варіант перший – збільшення обсягу продажу. 
При цьому схема залишається незмінною – витрати 
й прибуток становлять 85 і 15 відсотків відповідно. 
Проте, якщо прибуток тепер 400 гривень, то збіль-
шуються і витрати: в цьому разі вони становитимуть 
2266 гривень. Не кажучи вже про те, що збільшити 
обсяг продажу на 33% майже неможливо – це знає 
будь-який маркетолог;

2) однак є й другий варіант: зменшення витрат на 
5,88% дає той самий ефект, що й збільшення про-
дажу на 33,3%.

На жаль, багато підприємств не помічають про-
стоти цієї схеми й обирають складний і витратний 
шлях.

Козир другий – додаткові маневри. Управлін-
ський контроль дає менеджерам підприємства мож-
ливість чітко усвідомити економічну модель свого 
підприємства. У кожного бізнесу є один визначаль-

Таблиця 1
Елементи системи управлінського контролю 

№ Складовий елемент Періодичність 
проведення

Відповідальний за 
обробку і надання 

інформації
Користувачі інформації

1.
Аналіз дотримання договірних 
відносин, оцінка ефективності 
умов окремих договорів

Щомісячно Заступник головного 
бухгалтера

Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери

2.
Аналіз відповідності обсягів 
надходження ресурсів потребам 
підприємства

Щомісячно Менеджер
Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери

3.
Контроль за станом розрахунків 
з постачальниками та їх 
обсягом

Щомісячно Бухгалтер
Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери

4. Внутрішній аудит 1 раз на рік або пів-
річчя Аудиторська фірма

Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери

5. Аудит реалізації по відділам та 
всього підприємства Раз в квартал Відділ бухгалтерії, 

аудиторська фірма

Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери
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ний чинник, на який поставлений головний і ви-
грашний акцент. Він нерідко буває неочевидний або 
просто непомітний. Наприклад, компанія Gillete ро-
бить ставку на принцип повторних купівель (додат-
кових лез); до того ж, постійно мотивуючи свого клі-
єнта купувати наступну модель товару, тобто основне 
джерело прибутку тут – клієнт, який одного разу вже 
придбав продукцію Gillete. Компанія Kimberly-Clark 
акцентує на бренді – така модель стабільніша, вона 
не залежить від часових циклів. Мережа роздрібних 
магазинів Walgreens робить ставку на візит клієн-
та: в кожному магазині мережі розміщено пункти з 
надання різноманітних послуг (хімчистки, ремонтні 
майстерні, ательє пошиву одягу тощо) настільки, що 
майже кожний відвідувач хоч щось та купить. Маю-
чи чітке уявлення про особливості роботи свого під-
приємства, бізнесмен отримує можливість маневру-
вати в конкурентній боротьбі.

Козир третій – побудова правильної стратегії. 
Склавши перший і другий механізми разом, можна 
отримати третю перевагу – можливість будувати і, що 
важливіше, змінювати стратегію роботи підприємства 
залежно від обставин. Наприклад, коли бізнес робить 
тільки перші кроки, варіантів дій замало, діловий ри-
зик дуже високий, підприємству потрібна одна стра-
тегія. Коли справа просувається стабільно, ризик зни-
жується, збільшується варіативний набір поведінкових 
маневрів. Попередня стратегія вже не принесе належ-
ного ефекту – потрібен інший, кардинальний підхід. 
Те ж саме відбувається тоді, коли підприємство пере-
буває і в періоді зростання, і в кризовій ситуації.

З цих трьох «козирів» найважливішим все ж таки 
є перший: момент управління витратами. Розуміння 
логіки маніпулювання витратами дає змогу суттєво 
спростити механізми визначення низки найважливі-
ших для підприємства показників – собівартості, фі-
нансових результатів, а також прийняття управлін-
ських рішень, контролю та регулювання.

Здійснення контролю на підставі оцінки одержа-
них результатів вимагає чіткого формування плано-
вих завдань, які потрібно виразити у числовій формі 
(наприклад, підвищити рівень віддачі на вкладений 
капітал на 5%). За виконання планових завдань має 
бути передбачена ефективна система стимулюван-
ня. Управлінський контроль за результатами можна 
здійснювати на основі зворотного та випереджуваль-
ного зв’язку. Управлінський контроль зі зворотним 
зв’язком передбачає контроль виходу продукції, по-
рівняння її обсягів з цільовими показниками та здій-
снення за необхідності певних коригувальних дій. 
За управлінського контролю з випереджувальним 
зв’язком необхідно визначити очікуване значення ре-
зультатів на певних етапах діяльності й порівнювати 
їх із запланованими показниками. Завданням управ-
лінського контролю з випереджувальним зв’язком є 
недопущення помилок в діяльності до того, як ви-
никнуть будь-які відхилення від очікуваних резуль-
татів. 

Однією з найважливіших особливостей управлін-
ського контролю за результатами є виділення цен-
трів відповідальності, зокрема центрів витрат, дохо-
дів, прибутку та інвестицій, формування бюджетів 
для кожного центру відповідальності, організація об-
ліку виконання бюджетних завдань та ідентифікація 
і аналіз причин відхилень. Однак систему управлін-
ського контролю за результатами доволі складно ви-
користовувати в неприбуткових організаціях та для 
оцінювання роботи працівників допоміжних підроз-
ділів (відділу кадрів, бухгалтерії тощо), результати 
роботи яких важко виразити кількісно.

На нашу думку, основними чинниками, які впли-
вають на ефективне функціонування системи управ-
лінського контролю, в умовах сьогодення є:

- ставлення керівництва до внутрішнього контр-
олю, тобто наскільки правильно розуміє керівництво 
роль внутрішнього контролю в управлінні організа-
цією, наскільки воно покладається на інтуїцію і не-
ринковий «досвід» ведення бізнесу;

- зовнішні умови функціонування підприємства, 
його розміри, організаційна структура, масштаби і 
види діяльності, кількість та регіональна неоднорід-
ність (розгалуженість) місця розташування її від-
окремлених підрозділів, стратегічні установки, цілі 
і завдання, ступінь механізації і комп’ютеризації ді-
яльності, ресурсне забезпечення;

- рівень компетентності кадрового складу.
Ми вважаємо за потрібне розвивати нові напря-

ми вдосконалення системи управлінського контролю, 
адже у підприємства, яке постійно розвивається, по-
стійно зростають потреби у ефективності інформації. З 
метою ефективного і успішного впровадження управ-
лінського контролю на підприємствах України варто 
зосередити увагу на вирішені наступних проблем:

1) вибір варіанту побудови системи управлінсько-
го контролю в залежності від розміру підприємства, 
галузі і сфери діяльності підприємства;

2) визначення параметрів інформації, що надхо-
дитиме з інших організаційних рівнів, аналіз фор-
ми її вирішення, терміни надходження, визначення 
відповідальних за вчасне та правильне подання цієї 
інформації;

3) підвищення кваліфікаційних вимог спеціаліс-
тів всіх рівнів;

4) запровадження ефективного технічного функціо-
нування системи управлінського контролю, що значно 
підвищить оперативність контролю завдяки мініміза-
ції розриву в часі між збирання вхідної інформації та 
отриманням вихідних, опрацьованих даних, які необ-
хідні для складання управлінської звітності та при-
йняття на її основі ефективних управлінських рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Менеджери 
розпочинають здійснювати функцію контролю з того 
моменту, коли вони визначили ціль і створили орга-
нізацію. Без контролю починається хаос, і об’єднати 
діяльність працюючих стає неможливо. Зміна зако-
нів, технологій, умов конкуренції та інших зовнішніх 
факторів можуть перетворити реальні плани в недо-
сяжні. Для своєчасного реагування на подібні зміни 
в організаціях повинен бути налагоджений і сформо-
ваний ефективний управлінський контроль. Система 
управлінського контролю має сприяти підвищенню 
ефективності управлінської діяльності, позитивно 
впливати на результати роботи. Управлінський контр-
оль у менеджменті підприємства необхідний для ви-
явлення і вирішення проблем раніше, ніж вони на-
несуть серйозну шкоду підприємству. Управлінський 
контроль не є разовою акцією. Це процес безперерв-
ний, він включає спостереження і регулювання різ-
них видів діяльності підприємства з метою полегшен-
ня виконання управлінських завдань.

Ефективний управлінський контроль створюється 
на основі його з’єднання з процесом стратегічного пла-
нування. Проте в процесі оцінки необхідно враховува-
ти і незаплановані (випадкові) результати, які най-
частіше забезпечуються ефективними оперативними 
рішеннями і характеризують результативність діяль-
ності окремих підрозділів або працівників та їх умін-
ня адекватно реагувати на непередбачені обставини. 
Початком управлінського контролю є оцінка резуль-
татів, а закінченням – аналіз чинників, які зумови-
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ли отримання таких результатів і розкриття причин 
відхилень фактичних показників від запланованих. 
Таким чином, управлінський контроль є невід’ємною 
складовою менеджменту, без якої не може повноцін-
но та злагоджено функціонувати жодне підприємство.
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Стаття присвячена дослідженню сутності, причин виникнення та економічним наслідкам дебіторської заборгованості під-
приємств. Доведено необхідність та основні завдання управління дебіторською заборгованістю. Розглянуто факторинг як один з 
дієвих інструментів кредитної політики підприємства.
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Малыш И.Н. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию сущности, причин возникновения и экономическим последствиям дебиторской задолже-

нности предприятий. Доказана необходимость и основные задачи управления дебиторской задолженностью. Рассмотрен фак-
торинг как один из действенных инструментов кредитной политики предприятия. 
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Malysh I.N. BASIC APPROACHES TO MANAGEMENT OF ENTERPRISES RECEIVABLES
The article investigates the nature, causes and economic consequences of enterprises receivables. The necessity and the main task 

of accounts receivable managing are shown. Factoring as one of the most effective instrument of the company`s credit policy is analyzed. 
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Постановка проблеми. Господарська діяльність 
підприємств пов’язана з економічними відноси-
нами з різними контрагентами та оформлюється 
платіжними розрахунками, одна частина з яких 
здійснюється одразу, а інша переходить до розря-
ду заборгованості. Більшість підприємств не здат-
ні функціонувати без надання відстрочок платежу, 
тому для більшості компаній проблема управління 
дебіторською заборгованістю є однією з найбільш 
актуальних, оскільки отримання платежів від дебі-
торів – один з основних джерел надходжень грошо-
вих коштів для підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання управління дебіторською заборгованістю під-
приємств розглядалися у працях В. Бабаєва, Ф. Бу-
тинця, Л. Коваленко, Р. Костирко, С. Кузнецова, 
Н. Новікова,Т. Головченко, Н. Матицина, Г. Савиць-
кої та інших вчених.

Здебільшого дослідники акцентують увагу на фор-
муванні дебіторської заборгованості, її оцінці, питан-
нях кредитної політики підприємств, тоді як подаль-
шого дослідження потребує розробка комплексної 
методики управління дебіторською заборгованістю. 
Для цього потрібно визначити та дослідити основні 
напрямки вдосконалення управління дебіторською 
заборгованістю вітчизняних підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є розробка за-
ходів щодо удосконалення управління дебіторською 
заборгованістю підприємства шляхом застосування 
сучасних інструментів, що дозволить здійснювати 
ефективний контроль за надходженням оплати від 
споживачів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дебі-
торська заборгованість – заборгованість покупців, 
замовників та інших дебіторів (у тому числі яка за-
безпечена векселями) за надані їм продукцію, това-
ри, роботу або послуги; фінансових і податкових ор-
ганів за податками, зборами та іншими платежами 
до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих 
дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають 
надходженню; заборгованість пов’язаних сторін та з 
внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебі-
торська заборгованість. Дебіторська заборгованість, 
у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів, 
наводиться за чистою реалізаційною вартістю.

Основними завданнями управління дебіторської 
заборгованістю є [2, с. 184]:

• визначення політики надання товарного кредиту;
• контроль її виконання;
• визначення політики інкасації простроченої де-

біторської заборгованості (з подальшим контролем її 
виконання).
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При визначенні кредитної політики необхідно 
враховувати наступні питання:

• які стандарти оцінки застосувати для визначен-
ня надійності покупців?

• чи надавати покупцеві товарний кредит?
• яка оптимальна величина і термін погашення 

дебіторської заборгованості?
Внаслідок надання клієнтам великих обсягів то-

варного кредиту і великих термінів його погашен-
ня, що стимулює зростання обсягів реалізації про-
дукції, підприємство може зіткнутися з необхідністю 
залучати позикові засоби для фінансування власної 
господарської діяльності, що призводить до значних 
фінансових витрат, які можуть перевищити отрима-
ний за рахунок збільшення обсягів реалізації при-
буток. Таким чином, додатковий прибуток, отрима-
ний підприємством від збільшення обсягу реалізації 
за рахунок надання привабливіших платіжних умов, 
завжди має бути більше витрат на залучення додат-
кових обсягів фінансування.

Тобто прибуткове згідно «Звіту про фінансові ре-
зультати» підприємство може бути не знатне погаси-
ти власні заборгованості перед постачальникам через 
відсутність грошових коштів на розрахунковому ра-
хунку.

Для вибору оптимальної кредитної політики під-
приємство повинне постійно порівнювати потенцій-
ні вигоди від збільшення обсягу продажів з вартіс-
тю надання торгових кредитів (вартість позикового 
капіталу для фінансування своїх оборотних коштів, 
вартість кредитних перевірок, додаткових облікових 
і управлінських витрат і т.п.), а також з ризиком 
можливої втрати платоспроможності.

Процес управління дебіторською заборгованістю 
починається з формування кредитної політики під-
приємства [2, с. 185].

Кредитна політика повинна враховувати:
• стратегічні цілі підприємства (збільшення об-

сягу реалізації, максимізація прибутку від кожної 
одиниці товару при існуючому обсязі реалізації, при-
скорення оборотності активів);

• ситуацію, що склалася на ринку (чи є надан-
ня кредитів звичайною практикою для підприємств-
конкурентів);

• стан підприємства на ринку (чи є підприємство 
монополістом або перебуває у пошуку нових ефек-
тивних засобів у боротьбі з конкурентами);

• особливості каналів дистрибуції (орієнтовано 
підприємство на здійснення переважно разових угод, 
роботу з підприємствами роздрібної торгівлі або з об-
меженим числом дистриб’юторів, що здійснюють за-
купівлі регулярно).

Етапи розробки кредитної політики:
• визначення умов надання товарного кредиту;
• розрахунок максимального терміну надання то-

варного кредиту;
• формування так званої матриці знижок – доку-

менту, що регламентує рівень знижок на товар (по-
слугу) в залежності від термінів його сплати і вико-
нання інших умов.

Кредитна політика покликана встановлювати 
правила взаємовідносин між продавцем і покупцем 
за наступними напрямами:

• кому надавати кредит (стандарти оцінки по-
купців);

• на яких умовах (залежність знижок від обсягів 
продажів, термінів оплати);

• як багато (визначення кредитного ліміту);
• як карати порушників (яка процедура погашен-

ня простроченої дебіторської заборгованості).

Надання комерційних кредитів всім бажаючим 
приведе не до збільшення прибутку, а навпаки, до 
його скорочення – за рахунок зростання безнадійної 
дебіторською заборгованості з подальшим її списан-
ням і дефіцитом грошових коштів для розрахунків з 
постачальниками – за рахунок затягування термінів 
оплати.

Тому рішення, кому надавати кредит, залежить 
від ризику неповернення або від затягування термі-
нів оплати. Класифікація покупців за групами ризи-
ку – основа кредитної політики.

Один з найбільш поширених інструментів для ви-
рішення цього завдання стосовно покупців, з якими 
підприємство вже має досвід роботи, – метод оцінки 
кредитної історії [2, с. 186]. Він заснований на ран-
жируванні покупців на основі показників і встанов-
лення критеріїв для ухвалення рішення про надання 
кредиту.

Показниками для оцінки кредитної історії мо-
жуть виступати:

– період роботи з покупцем (рік, півріччя, квар-
тал);

– період існування підприємця-покупця (кіль-
кість років з моменту його реєстрації);

– платіжна дисципліна (чи є у покупця дебітор-
ська заборгованість «старше» певного періоду, на-
приклад, понад 3-х місяців або обсяг простроченої 
дебіторської заборгованості);

– середньомісячний обсяг закупівель покупця (за 
останній рік) або частка закупівель покупця в за-
гальному обсязі реалізації підприємства;

– інші показники, наприклад, значущість покуп-
ця чи тип дистрибуції (оптовий продавець, торгівель-
на мережа, роздрібна торгова точка).

Для кожного показника визначається вага значу-
щості. Існує два способи визначення вагів значущості:

• на підставі статистики за вибраними показни-
ками і коефіцієнтами кореляції (набирається статис-
тика за вибраними показниками, визначається їх 
вплив на погашення дебіторської заборгованості);

• на підставі експертної оцінки (керівника або 
групи фахівців).

У зв’язку з високою трудомісткістю розрахунко-
вого варіанту другий спосіб застосовується частіше. 
Крім того, зовнішнє середовище підприємства зміню-
ється достатньо швидко і інформація, розрахована на 
підставі статистичних даних минулих періодів, може 
виявитися застарілою. Всі дебітори оцінюються по 
кожному з показників з присвоєнням оцінки в балах 
(від 1 до 100). Наприклад, у дебіторів, що не мають 
заборгованості більше 1 кварталу, – оцінка за цим 
показником буде 100.

Кредитна історія споживача може оцінюватися 
за допомогою бального методу за основними крите-
ріями: тривалість роботи з покупцем; період функ-
ціонування підприємства-споживача на ринку; обсяг 
простроченої дебіторської заборгованості; середньо-
місячний обсяг реалізації та стратегічне значення 
покупця.

Дебітори з урахуванням загальної оцінки групу-
ються за ступенем їх надійності:

• 1 група: загальна оцінка від 70 до 100;
• 2 група: загальна оцінка від 40 до 69;
• 3 група: загальна оцінка до 39.
Для клієнтів 1 групи розглядається можливість 

відвантаження з подальшою оплатою або можливе 
надання ексклюзивних умов у випадку стратегічної 
важливості споживачів.

Для клієнтів 2 групи приймається рішення про 
обмежене кредитування, стягування авансу у розмірі 
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фіксованого проценту від обсягу відвантаження, що, 
як правило, становить не нижче 25%. Додатковими 
умовами можуть виступати оформлення векселів, за-
стави, доручення і тощо.

Для клієнтів 3 групи приймається рішення про 
відвантаження товару тільки за передоплатою або за 
факторинговою схемою.

Одним з ефективних інструментів управління 
дебіторською заборгованістю та страхування угод, 
який широко застосовується в світовій практиці, є 
факторинг [4].

Ринок факторингу України є досить молодим і 
знаходиться на стадії формування.

Активність фінансових компаній на ринку фак-
торингових послуг України протягом 2003-2013 рр. 
мала тенденцію до збільшення. Так, у 2003 році 
кількість фінансових компаній, що мають право на-
давати факторингові послуги, становила 8, а на кі-
нець 2013 року –163 (рис. 1) [1]. 

При цьому у 2006 році кількість договорів фак-
торингу становила 717 одиниць при обсязі укла-
дених факторингових угод на суму 141 млн. грн.  
У 2013 році – 70819 одиниць та 10039,5 млн грн від-
повідно [5].
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Рис. 1. Кількість фінансових компаній, які мають 
право надавати послуги з факторингу, од.

Висновки з проведеного дослідження. Для забез-
печення безперебійної господарської діяльності, під-
тримання стійкого фінансового економічного стану, 
зведення високої ділової активності підприємство по-
требує застосування дієвих заходів управління дебі-
торської заборгованості, яка представляю собою ко-
мерційних кредит покупцю.

Надання лояльних та вигідних умов покупцям 
надає можливість зайняти більшу частку ринку та 
прискорити реалізацію запасів готової продукції, але 
це може призвести до сповільнення тривалості обо-
ротності дебіторської заборгованості та необхідності 
залучення позикових коштів.

Основними методами впливу на дебіторів є пере-
говори з боржниками, припинення відвантаження 
продукції, зміна умов оплати за продукцію, роботи, 
послуги, застосування штрафних санкцій у вигляді 
нарахування пені або звернення до суду. При цьому 
основні засоби управління дебіторською заборгова-
ністю повинні комплексно застосовуватися на укра-
їнських підприємствах.

Подальших досліджень потребують питання оцін-
ки ризиків виникнення безнадійної та сумнівної за-
боргованості, а також визначення критеріїв вибору 
того чи іншого способу та методу управління дебітор-
ською заборгованістю.
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У статті досліджено проблемні питання підвищення ефективності управління асортиментом. Розглянуто чинники впливу на 
формування асортименту за окремими критеріями. Розроблено послідовну методологію оцінки ефективності управління товар-
ним асортиментом. Запропоновано методику проведення аналізу маркетингового середовища підприємства в залежності від 
етапу управління асортиментом. 
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В статье исследованы проблемные вопросы повышения эффективности управления ассортиментом. Рассмотрены факторы 
влияния на формирование ассортимента по отдельным критериям. Разработана последовательная методология оценки 
эффективности управления товарным ассортиментом. Предложена методика проведения анализа маркетинговой среды пред-
приятия в зависимости от этапа управления ассортиментом.
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ASSORTMENT

This article investigates the problematic issue of increasing the efficiency of inventory management. Examined the factors, that 
influence the formation range for individual criteria. Developed a consistent methodology for evaluating the effectiveness of product range 
management. Suggested the method of analyzing the marketing environment of the enterprise, depending on the stage of inventory 
management.
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rate indicators of fulfillment the assortment plan, economic efficiency optimization.

Постановка проблеми. В сучасних умовах господа-
рювання одним із найголовніших напрямків діяльнос-
ті маркетингу кожного підприємства є асортиментна 
політика. Особливу значимість цей напрямок здобу-
ває у нинішніх конкурентних умовах, коли до товару 
з боку споживача пред’являються підвищені вимоги 
якості й асортименту, і, відповідно, ефективність ро-
боти підприємства залежить від вдалої асортиментної 
політики. Управління товарним асортиментом базу-
ється на затвердженій підприємством товарній політи-
ці та передбачає координацію взаємопов’язаних видів 
діяльності (науково-технічної, техніко-економічної, 
маркетингової тощо). Складність вирішення дано-
го завдання полягає у проблемі об’єднання всіх цих 
елементів для досягнення кінцевої мети – оптимізації 
асортименту з врахуванням визначеної стратегічної 
мети підприємства. Ці обставини обумовлюють необ-
хідність застосування системного комплексного підхо-
ду та, як наслідок, розробки методики оцінки ефек-
тивності системи управління товарним асортиментом 
на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам підвищення ефективності управління товарним 
асортиментом підприємств присвячені праці таких 
зарубіжних та вітчизняних вчених, як: Г. Ассель [2], 
Г.В. Савицька [1], О.Ю. Біленький [3], О.Г. Дени-
сюк, О.В. Задерейко [4], Л.В. Балабанова, В.В. Хо-
лод [5], М.М. Єрмошенко, С.А. Ерохін, А.В. Базилюк 
[6] та ін. Зокрема, Г.В. Савицька у своїх досліджен-
нях розробляла питання структури «оптимального» 
асортиментного портфелю підприємств. О.Ю. Білень-
кий досліджував процес оцінювання ефективності 
системи управління асортиментом на ринку хлібо-

булочних виробів. Механізм управління асортимент-
ною політикою підприємств хлібопекарської галузі 
України розглядали у своїх працях О.Г. Денисюк та 
О.В. Задерейко Свій внесок зробила і Л.В. Балабано-
ва, визначивши способи розрахунку показників пла-
ну по асортименту. Але, незважаючи на дослідження 
різних аспектів формування та оцінювання асорти-
ментної політики хлібопекарських підприємств, де-
які питання залишаються не визначеними у зв’язку 
з відсутністю комплексного підходу до їх розробки. 

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати мету написання статті, яка полягає 
у дослідженні факторів впливу на формування асорти-
менту хлібопекарських підприємств, а також розробці 
методології проведення аналізу маркетингового серед-
овища та оцінки ефективності управління товарним 
асортиментом підприємств хлібопекарської галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хліб 
як товар є стратегічним продуктом для будь-якої 
країни. Використовуючи статистичні дані про чи-
сельність населення України, середню вартість хлі-
бобулочних виробів і середньоденну потребу в хлібі 
на одну людину, можна встановити, що видатки на 
придбання хліба в різних регіонах країни становлять 
до 15% від середньорічного доходу населення.

Ринок хлібобулочної продукції розбудовується ста-
більно. Динаміка розвитку не має різких коливань. 
У цей час на ринку хлібобулочної продукції Микола-
ївської області з різним ступенем ефективності функ-
ціонують підприємства різних форм власності. 

Однією з найважливіших проблем, що стоїть пе-
ред великими промисловими хлібобулочними підпри-
ємствами, є визначення асортименту продукції, що 
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одночасно задовольнятиме попит покупців і приноси-
тиме максимальний обсяг прибутку підприємствам за 
наявних матеріальних, людських та фінансових ре-
сурсів. Ефективність управління асортиментом про-
дукції впливає як на маркетингові позиції підприєм-
ства в цілому, так і на його фінансове становище.

Для споживача оптимальний асортимент – це су-
купність товарів, що максимально задовольняють 
потреби, а для виробника – це набір товарів, реалі-
зація якого дозволяє підприємству досягнути макси-
мально ефективного функціонування.

Структура «оптимального» асортиментного порт-
фелю більшості підприємств включає: ексклюзив-
ний (унікальний) асортимент, обов’язковий (базо-
вий) асортимент, імпульсний (сезонний) асортимент, 
додатковий асортимент. Вчасне оновлення асор-
тименту продукції (послуг) із урахуванням зміни 
кон’юнктури ринку є одним із важливіших індика-
торів ділової активності підприємства та його конку-
рентоспроможності [1, с. 315].

Ефективність управління асортиментом і його 
планування полягають в тому, щоб реалізувати ре-
альні та потенційні можливості підприємства в та-
кому поєднанні виробів, що задовольняє потреби по-
купців на високому рівні та забезпечує підприємству 
достатній прибуток.

Таким чином, управління асортиментом хлібопе-
карських підприємств – це діяльність відповідних 
служб підприємства з аналізу, контролю та ухвален-
ня управлінських рішень в області маркетингу, збу-
ту і виробництва продукції з метою адаптації асорти-
менту до потреб покупців. 

Основними цілями асортиментної політики хлібо-
пекарських підприємств є [2, с. 485]: 1) збільшення 
обсягів реалізації за рахунок оптимізації структури 
асортименту; 2) досягнення конкурентної переваги 
за рахунок більш привабливого асортименту; 3) ви-
хід на нові ринки; 4) зниження витрат, пов’язаних із 
структурою асортименту; 5) оптимальне завантажен-
ня виробничих потужностей; 6) підвищення еконо-
мічної стійкості промислового підприємства шляхом 
формування раціональної асортиментної політики.

Аналізуючи найпоширеніші підходи до роботи з 
асортиментом продукції, О.Ю. Біленький [3, с. 33] 
виділяє наступні напрями аналізу ефективності 
управління асортиментом:

1. Класифікують асортимент: принцип Паретто; 
АВС-аналіз; XYZ-аналіз; синтез АВС і XYZ-аналізу; 
матриця БКГ; матриця Мак-Кінсі; матриця Ансоф-
фа; карта позиціонування; аналіз ЖЦТ.

2. Формують асортимент: методика формування 
асортименту за Чкаловою О. В.; завдання вибору по-
стачальника; формування асортименту з точки зору 
комерційних завдань; методи дистрибуції.

3. Оптимізують асортимент: оптимізація на осно-
ві ранжування ряду товарів; структурні зміни в асор-
тименті; діагностика конкурентного середовища рин-
ку; інтерактивне формування асортименту.

Ефективність підвищення якості продукції під-
приємств харчової промисловості виявляється за дво-
ма основними напрямками [4, с. 98]. По-перше, при 
підвищенні якості харчових продуктів вирішується 
соціальне завдання забезпечення населення високо-
якісними продуктами харчування. По-друге, підви-
щення якості харчових продуктів є важливим чинни-
ком економії суспільної праці, резервом підвищення 
ефективності виробництва, раціонального викорис-
тання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 
і, що є важливим, підвищення конкурентоспромож-
ності продукції. Проблема підвищення якості продук-

ції в хлібопекарській промисловості повинна вирішу-
ватися комплексно – від підвищення вимог до якості 
сировини і технологічних процесів до зовнішнього ви-
гляду й упаковки готової продукції.

Система управління асортиментною політикою 
підприємства є залежною від усіх елементів процесу 
виробництва, від якості роботи на всіх стадіях від-
творення, від ефективного використання всіх видів 
ресурсів та інших факторів. 

Дослідити особливості існуючого асортименту 
хлібобулочних виробів можна з використанням осно-
вних показників, що характеризують асортимент в 
різних аспектах [3, с. 33-34]:

Таблиця 1 
Показники оцінки товарного асортименту 

хлібобулочних виробів

Показник Визначення
Показники, що характеризують асортиментну 

політику підприємства

1. Ширина 

Загальна кількість асортиментних 
груп (товарних ліній) виробника. 
Ширина товарного асортименту ха-
рактеризує кількість запропонованих 
асортиментних груп.

2. Насиченість 
(повнота)

Загальна кількість складових асор-
тименту конкретних товарів. Вона 
характеризує ступінь або щільність 
заповнення марками товару усередині 
товарної лінії.

3. Новизна
Здатність асортименту задовольняти 
потреби, що змінилися за рахунок 
нових товарів

4. Стабільність

Здатність набору товарів задовольняти 
попит на ті самі товари. Особливість 
таких товарів – наявність стійкого по-
питу на них.

5. Раціональність
Здатність набору товарів найменш повно 
задовольняти реально обґрунтовані по-
треби різних сегментів споживачів.

6. Структура 
асортименту

Кількісне співвідношення товарних 
груп, підгруп, видів, найменувань окре-
мих товарів у загальному наборі товарів.

7. Глибина Варіанти пропозиції кожного окремого 
товару в рамках асортиментної групи

8. Гармонійність 
асортименту

Властивість набору товарів різних 
груп, що характеризує ступінь їх 
близькості використання.

Показники фінансових результатів асортиментних 
груп товарів

1. Рівень 
окупності (РО)

Визначення тривалості періоду, протя-
гом якого буде працювати проект для 
покриття витрат на його створення й 
введення.

2.Прибуток 
по товарній 
категорії (П)

Частка в загальному виторгу підпри-
ємства по конкретній групі товарів.

3. Коефіцієнт 
внеску на 
покриття

Внесок кожного найменування про-
дукції на покриття постійних витрат 
підприємства. 

4. Крапка 
беззбитковості 
(ТБ)

Характеризує обсяг продажів, при 
якому виручка від продажів дорівнює 
витратам виробництва.

5. Операційний 
важіль (ОВ)

Це обсяг виробництва, при якому 
одержуваний маржинальний прибуток 
покриває постійні витрати.

6. Запас 
фінансової 
міцності 

Показує величину скорочення обсягу 
продажів до досягнення крапки без-
збитковості.

Показники оптимізації структури асортименту

1. Обмеження за 
обсягом продажів

Фіксування крайніх значень макси-
мально можливого й мінімально необ-
хідного обсягу продажів.

2. Обмеження 
по виробничих 
потужностях

Вибір оптимальної виробничої програми 
повинен ґрунтуватися на знанні попиту 
на конкретні види товарів і послуг.
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Запропонований О.Ю. Біленьким перелік показ-
ників дозволяє зробити комплексну, багатокритері-
альну оцінку існуючого товарного асортименту на 
підприємстві, з погляду його оптимальності як для 
виробництва, так і для вимог ринку.

Основні етапи пропонованої нами методології 
оцінки ефективності управління товарним асорти-
ментом в системі управління маркетингом на підпри-
ємстві представлено на рисунку.

Розрахунок показників виконання плану по 
асортименту можна провести трьома способами  
[5, с. 217]:

1. «Спосіб найменшого відсотка» – при його за-
стосуванні в якості загального відсотку виконання 
плану за асортиментом приймається найменший від-
соток виконання плану серед усіх виробів.

2. «За питомою вагою у загальному переліку на-
йменувань виробів, за якими виконаний план випус-
ку продукції» – базується на розрахунку співвідно-
шення кількості виробів з повним виконанням плану 
та кількості планових позицій. 

3. «За допомогою середнього відсотка виконання 
плану за асортиментом», який передбачає розраху-
нок відношення загального фактичного обсягу ви-
пуску продукції в межах плану та загального плано-
вого обсягу продукції.

Практично всі підприємства з конкурентною пози-
цією, що погіршується, мають слабкий конкурентний 
статус і нерозвинену систему управління товарним 
асортиментом в цілому. Тому, на основі проведеного 
аналізу поточної маркетингової ситуації на ринку й 
дослідження ефективності маркетингу й функціону-
вання системи управління асортиментом, можна зро-
бити висновок, що в умовах конкуренції прослідкову-
ється пряма залежність ефективного функціонування 
підприємства на ринку від ефективності функціону-
вання системи управління асортиментом та в цілому 
від ефективності системи управління маркетингом на 
підприємстві. Наведемо основні з них залежно від ета-
пу управління асортиментом:

1. Аналіз поточної маркетингової 
ситуації: а) регресійний аналіз (ви-
значення залежності відношення по-
купців до виробника хлібобулочної 
продукції залежно від основних по-
казників асортименту); б) дискримі-
нантний аналіз (визначається відно-
шення до виробника шляхом оцінки 
продукції провідних хлібопекарських 
підприємств міста або регіону); в) 
багатомірне шкалування (побудова 
карти сприйняття продукції одно-
го підприємства або підприємств, що 
працюють на ринку області).

2. Планування асортименту:  
а) методи оцінки й аналізу ризиків 
(аналіз реалізації підприємницького 
проекту розробки й впровадження на 
ринок нового товару, сполучений із 
простими ризиками); б) проста екс-
траполяція (визначення кількості 
видів товарів в асортименті мето-
дом експонентного згладжування на 
основі даних фактичної кількості ви-
дів за 5 років).

3. Реалізація асортиментної по-
літики: а) кластерний аналіз (гру-
пування індивідуумів або об’єктів у 
відносно однорідні групи – сегмен-
тування ринку хлібобулочних виро-

3. Обмеження 
по доступності 
ресурсів

Потреба компанії в грошових і матері-
альних ресурсах.

4. Обмеження за 
ціною

Для одержання прибутку ціна товарів 
не може бути встановлена нижче собі-
вартості й вище можливостей покупців.

5. Критерій 
оптимізації 
для розробки 
обмежень

Визначення граничного прибутку, 
який може одержати підприємство від 
виробництва й продажу кожного виду 
продукту.

6. Обмеження по 
товарних запасах

Визначає необхідну кількість поставок 
сировини для безперебійної роботи ви-
робництва.

7. Ритмічність 
реалізації товарів

Показник характеризує безперебій-
ність роботи підприємства без втрат у 
товарообігу.

Регламентуючі показники асортименту
1. Відповідність 
продукції ДСТУ

Показники, що дозволяють визначи-
ти, чи відповідає виріб нормам, стан-
дартам і правилам.

2. 
Органолептичні 
показники

3. Показники 
безпеки

Якісні показники ринкової адекватності товарів

1. Визначення 
сили марки

Ступінь популярності, сприйняття, 
ознайомлення, переваги й лояльності 
марки з боку кінцевих споживачів.

2. Відповідність 
перевагам 
споживачів

Визначення характеристик товару, які 
мають найбільшу важливість для спо-
живачів.

3. Відповідність 
перевагам 
роздрібної 
торгівлі

Оцінка поточного стану положення то-
варів або марок у роздрібній торгівлі 
й аналіз пропонованих вимог до них.

4. Етапи 
життєвого циклу 
товарів (ЖЦТ)

Формування стратегії для товарів, що 
перебувають на різних етапах життє-
вого циклу товарів.

5. Конкуренто-
спроможність 
товару

Виявлення рис і характеристик товару, 
що роблять його унікальним стосовно 
інших товарів, представлених на ринку.

6. Положення в 
матриці БКГ

Визначення стратегічних позицій 
фірми, а також розподіл стратегічних 
ресурсів на найближчу перспективу.

Рис. Методичні засади оцінки ефективності 
системи управління товарним асортиментом 

в системі управління маркетингом на підприємстві
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бів); б) факторний аналіз (визначаються фактори, що 
впливають на ефективність і конкурентоспромож-
ність складових асортименту продукції, для того, 
щоб можна було визначити напрямки їх розвитку).

4. Контроль результатів: а) спільний аналіз (ви-
користовується для визначення найбільш оптималь-
ного співвідношення характеристик товару з погляду 
споживачів. У результаті дослідження можна визна-
чити, які із представлених характеристик товару ма-
ють найбільшу важливість); б) математичне програ-
мування (являє собою сукупність методів вирішення 
багатомірних екстремальних завдань із обмеження-
ми на використовувані ресурси).

Економічну ефективність оптимізації виробничої 
програми хлібопекарського підприємства можна роз-
рахувати за формулою:

 

де F – виторг від реалізації хлібобулочних виро-
бів, грн;

Cik – вартість i-го виду хліба в k-ом місці реаліза-
ції, грн;

Xi – обсяг виробництва i-го виду хліба, т;
i – вид хлібу; k – місце реалізації.
Слід зазначити, що ефективності реалізації асор-

тиментної політики на хлібопекарських підприєм-
ствах можна очікувати лише у випадку врахування 
проблем, з якими може стикнутися підприємство при 
розробці власної асортиментної концепції [6, с. 307]:

– потреби покупців швидко змінюються, тому підпри-
ємство вимушене постійно оновлювати свій асортимент, 
що підвищує вимоги до техніко-технологічної бази;

– на хлібобулочних підприємствах не налагодже-
на система управління асортиментом через склад-
ність прогнозування зміни попиту споживачів і від-
сутність методик оптимізації асортименту;

– відсутні чіткі критерії та інструменти форму-
вання оптимального асортименту хлібопекарських 
підприємств;

– жорстка конкуренція призводить до того, що 
нова продукція не встигає окупити інвестиції в її ви-
робництво та просування.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумову-
ючи вище сказане, можна зазначити, що управлін-

ня асортиментною політикою в умовах нестабільного 
ринкового середовища здійснюється під впливом чи-
сельних факторів. Виявлення й оцінка їх діяльності 
визначається в ході аналізу. Не маючи інформації, 
що надходить під час аналізу, неможливо впливати 
на фактори в необхідному напрямку, а, отже, немож-
ливо керувати діяльністю підприємств. Для досягнен-
ня конкурентних переваг підприємствам хлібопекар-
ської галузі необхідно, з одного боку, розширювати 
асортимент хлібобулочних виробів, що випускають-
ся, а з іншого – шукати нішу, на якій воно могло б 
домінувати. Основними резервами на основі яких по-
винна базуватись якісна та ефективна асортиментна 
політика, є: формування системи управління асор-
тиментом на підприємствах та роботи з персоналом, 
який займається розробкою асортименту продукції, 
впровадження сучасних новітніх методик, що вико-
ристовуються при розробці товарного асортименту за 
критерієм мінімуму ризику. Виходячи з цього, ство-
рення найбільш оптимального переліку продукції, 
що виробляється, дозволить при мінімальних витра-
тах максимізувати прибуток за рахунок зниження 
оновлення продукції. До того ж, реалізація активної 
асортиментної політики дозволить отримати довго-
строковий економічний ефект за рахунок постійного 
моніторингу сегментів ринку.
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В статье представлен авторский подход к классификации трансакционных издержек. Рост трансакционных издержек в про-
цессе взаимодействия экономических субъектов в современной институциональной среде обусловил необходимость класси-
фикации трансакционных издержек для дальнейшего учета, оценки и разработки механизма управления трансакционными из-
держками. В различных научных исследованиях зарубежных и отечественных авторов некоторые классификационные признаки 
даются разрозненно. На основе комплексного подхода автором была предложена классификация трансакционных издержек, 
которая охватывает семь классификационных признаков: уровень управления, сферу взаимодействия, природу возникновения, 
вид контракта, этап заключения сделки, степень выраженности и возможность влияния на процесс формирования. 
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Мартинець В.В. РОЗРОБКА НАУКОВОГО ПІДХОДУ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
У статті представлений авторський підхід до класифікації трансакційних витрат. Зростання трансакційних витрат в процесі 

взаємодії економічних суб’єктів у сучасній інституційному середовищі зумовило необхідність класифікації трансакційних витрат 
для подальшого обліку, оцінки та розробки механізму управління трансакційними витратами. У різних наукових дослідженнях за-
рубіжних та вітчизняних авторів деякі класифікаційні ознаки даються розрізнено. На основі комплексного підходу автором була 
запропонована класифікація трансакційних витрат, яка охоплює сім класифікаційних ознак: рівень управління, сферу взаємодії, 
природу виникнення, вид контракту, етап укладання угоди, ступінь вираженості і можливість впливу на процес формування. 

Ключові слова: трансакційні витрати, інституційне середовище, класифікація, трансакція, контракт, інститути, фірма.

Martynets V.V. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC APPROACH TO CLASSIFICATION OF TRANSACTION COST
In an article is presented authorship approach to the classification of transaction costs. The growth of transaction costs is the process 

of relations economic subjects in the modern institutional environment conditioned the need for classification transaction costs for further 
accounting, estimating and development the mechanism of transaction costs management. In different science researches of foreign and 
native authors some classification signs are presented separately. Based on the complex approach, the author offered the classification 
of transaction costs, that covers seven classification sighs such as: level of management, sphere of interaction, nature of appearance, 
type of contract, stage of consummation of the transaction, degree of manifestation and possibility of impact on the process of formation. 
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Постановка проблемы. В современных условиях 
развития хозяйственных отношений обмен между 
участниками рынка осуществляется посредством за-
ключения контактов, которые сопровождаются зна-
чительными трансакционными издержками. Транс-
акционные издержки оказывают существенное 
влияние на финансовые результаты деятельности 
предприятия. Как показывает практика, острая кон-
куренция и динамичное взаимодействие предприя-
тия с другими экономическими субъектами институ-
циональной среды вызывает рост данных издержек в 
общей структуре совокупных затрат. Следует отме-
тить, что в теории и практике управления трансак-
ционными издержками существует проблема отсут-
ствия единого подхода к формированию понятийного 
аппарата теории трансакционных издержек. Опреде-
ленного внимания требует проблема идентификации 
и классификации трансакционных издержек.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Понятие трансакционных издержек впервые пред-
ложено Р. Коуза в его работах «Природа фирмы» и 
«Проблемы социальных издержек» [4]. Исследова-
ния теории трансакционных издержек продолжил  
О. Уильямсон [10], которые выделил трансакцион-
ные издержки, связанные с использованием спец-
ифических активов. Позднее типология трансакци-
онных издержек рассматривалась в зависимости от 
видов и этапов заключения сделки и нашла отраже-
ние в работах П. Милгрома и Д. Робертса, И.Н. Сара-
евой, С.С. Осмолец, Л.В. Базалиевой [6; 9; 8; 2] и др.

Постановка задания. Целью данного исследова-

ния является разработка научного подхода к клас-
сификации трансакционных издержек как основы 
повышения эффективности принятия решений в про-
цессе заключения сделок.

Изложение основных материалов исследования. 
Общепризнанным является факт происхождения 
термина «трансакционные издержки» от англий-
ского слова «трансакция» (transaction), которое пе-
реводится как «сделка» или «обмен». В работе под 
трансакционными издержками мы будем понимать 
совокупность затрат, которые несут экономические 
субъекты в процессе заключения трансакции (сдел-
ки), связанных с действием рыночного механизма.

Существует многообразие видов трансакционных 
издержек. Рассмотрим типологии трансакционных 
издержек в зависимости от различных классифика-
ционных признаков. 

В зависимости от уровня управления целесоо-
бразно выделить 4 уровня трансакционных издер-
жек: государственный, региональный, отраслевой, 
уровень предприятия, которые мы рассмотрим бо-
лее детально.

1. На уровне государства мы выделяем внутрен-
ние и внешние трансакционные издержки.

2. На уровне региона возникают региональные и 
межрегиональные трансакционные издержки.

3. Отраслевые трансакционные издержки, их ве-
личина и структура зависит от специфики отрасли.

4. На уровне предприятия (фирмы) трансакцион-
ные издержки – это издержки, которые возникают в 
результате взаимодействия фирмы в рыночной среде. 
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К трансакционным издержкам фирмы относят:
4.1. Трансакционные издержки взаимодействия 

«фирма – формальный институт».
4.2. Трансакционные издержки торговой деятель-

ности.
4.3. Трансакционные издержки финансовой дея-

тельности.
4.4. Трансакционные издержки внутрифирменно-

го взаимодействия.
4.5. Внешние издержки.
Под внешними трансакционными издержками 

мы понимаем затраты от рыночных сделок, которые 
не отражаются в цене сделки и положительно или от-
рицательно влияют на третьи лица, которые не берут 
участия в сделках.

Одним из распространённых признаков класси-
фикации трансакционных издержек есть выделение 
трансакционных издержек в зависимости от сферы 
взаимодействия, как внутри фирмы, так и во внеш-
ней среде. 

Ряд исследователей [3; 10; 11] в рамках фирмы 
выделяет следующие трансакционные издержки: из-
держки упущенных возможностей, издержки «ин-
ституционального склероза», издержки статусной 
активности, издержки на поддержку общности убеж-
дений.

Заслуживает внимания подход И.Н. Сараевой к 
классификации трансакционных издержек, которые 
возникают в процессе предпринимательской деятель-
ности [9, с. 154-155]. В своем исследовании И.Н. Са-
раева выделяет шестнадцать этапов предпринима-
тельской деятельности и присущие каждому этапу 
трансакционные издержки.

С.С. Осмолец в своей работе [8, с. 32] трансакци-
онные издержки классифицирует по критерию влия-
ния на результаты хозяйственной деятельности пред-
приятия. Таким образом, трансакционные издержки 
можно разделить на две группы:

1) общехозяйственные трансакционные издерж-
ки, возникающие на уровне административного 
управления. Это издержки доступа к ресурсам и пра-
вам собственности, оппортунистического поведения, 
спецификации и защиты прав собственности;

2) трансакционные издержки, возникающие в 
процессе осуществления хозяйственной деятель-
ности. Это издержки поиска информации, ведения 
переговоров и заключения сделки, измерения, осу-
ществления расчетов.

В зависимости от сферы взаимодействия мы вы-
деляем трансакционные издержки двух типов: 

1. Трансакционные издержки, возникающие в ре-
зультате осуществления сделки между предприяти-
ем-производителем и другими экономическими субъ-
ектами институциональной среды, а именно:

1.1. Трансакционные издержки взаимодействия 
между предприятием-производителем и предприяти-
ем-потребителем.

1.2. Трансакционные издержки взаимодействия 
между предприятием-производителем и предприяти-
ем-поставщиком сырья и материалов.

1.3. Трансакционные издержки взаимодействия 
между предприятием-производителем и института-
ми.

2. Трансакционные издержки, возникающие в ре-
зультате следующих внутрифирменных взаимодей-
ствий:

2.1. Собственник предприятия – менеджмент 
предприятия.

2.2. Менеджмент предприятия – руководители 
подразделений.

2.3. Руководители подразделений – работники.
2.4. Работники – работники.
В целом, трансакционные издержки деятельно-

сти предприятия можно разделить на: единичные, 
условно-постоянные и условно-переменные. Единич-
ные трансакционные издержки – это издержки, свя-
занные с регистрацией предприятия, оформлением 
проектной документации, лицензированием. Струк-
тура и размер условно-постоянных трансакционных 
издержек зависит от специфики деятельности и раз-
меров предприятия. Величина условно-переменных 
трансакционных затрат зависит от фискальной и мо-
нетарной политики государства.

Функционируя в институциональной среде пред-
приятие, заключает различного рода контракты. 
В институциональной теории выделяют три типа 
контрактов: классический, неоклассический, импли-
цитный контракт [7, с. 238-239.]. 

В классическом контракте определены все усло-
вия взаимодействия сторон, он имеет стандартную 
форму. Неоклассический контракт имеет нестандарт-
ную форму и индивидуальный характер для каждой 
сделки. Имплицитный контракт регулирует внутри-
фирменные трудовые отношения.

Следовательно, трансакционные издержки можно 
классифицировать в зависимости от типа контрак-
та: трансакционные издержки классического кон-
тракта, трансакционные издержки неоклассического 
контракта, трансакционные издержки имплицитно-
го контракта. Заключение того или иного типа кон-
тракта будет сопровождаться различными видами 
трансакционных издержек.

Классическим подходом в типологии трансакци-
онных издержек является классификация издержек 
в зависимости от этапа заключения сделки:

– издержки, предшествующие заключению сдел-
ки, зависят от среды заключения сделки и типа кон-
тракта. Эти издержки включают в себя издержки 
поиска информации о рыночной конъюнктуре и по-
тенциальных потребителях;

– издержки на заключение трансакции включают 
затраты на ведение переговоров и заключения транс-
акции, а также издержки измерения и осуществле-
ния расчетов;

– издержки, возникающие, после заключения 
сделки, которые включают: 

– во-первых, затраты связанные с форс-
мажорными обстоятельствами и непредвиденными 
событиями, имеющие место при нарушении условий 
заключения и реализации сделок;

– во-вторых, расходы на улаживание конфликт-
ных ситуаций (платежи за юридические консульта-
ции);

– в-третьих, если стороны не могут самостоятель-
но разрешить возникшие конфликты в процессе осу-
ществления трансакций, они обращаются в судебные 
органы, услуги которых сопровождаются значитель-
ными трансакционными издержками;

– в-четвертых затраты, связанные с «отлынива-
нием» и «вымогательством» (издержки оппортуни-
стического поведения). 

Данного подхода к классификации трансакцион-
ных издержек придерживаются ученые институцио-
нальной экономики: Л.В. Базалиева, П. Милгром и 
Д. Робертс, С.И. Архиреев. 

Л.В. Базалиева [2, с. 82] предлагает классифи-
кацию трансакционных издержек в зависимости от 
этапов совершения предприятием трансакций. Она 
выделяет следующие семь этапов совершения пред-
приятием рыночных трансакций: 1) поиск, накопле-
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ние и анализ информации, которая необходимая для 
осуществления сделки; 2) поиск потенциальных пар-
тнеров для совершения сделки; 3) выбор оптималь-
ного партнера для совершения сделки; 4) проведения 
переговоров, по поводу условий сделки; 5) разработ-
ку и реализация плана действий по защите от оппор-
тунистического поведения потенциальных партнеров 
и контроля по выполнению условий сделки; 6) юри-
дическое оформление сделки; 7) мониторинг реали-
зации сделки. Перечисленные этапы осуществления 
предприятием рыночных трансакций сопровождают-
ся теми или иными трансакционными издержками.

К. Менара [5, с. 30-31] выделяет четыре типа 
трансакционных издержек по осуществлению транс-
акций. 

Первый – это издержки вычленения, обусловлен-
ные различной степенью технологической делимости 
производственных операций.

Второй – информационные издержки, состоящие 
из издержек кодирования, стоимости передачи сиг-
нала, издержки расшифровки, а также издержки по 
обучению использования информационной системы.

Третий – издержки масштаба. Они обусловлены 
существованием системы обеспеченного обмена, тре-
бующего специализированной системы обеспечения 
соблюдения контрактов.

Четвертый – издержки оппортунистического по-
ведения. Их существование обусловлено тем, что 
наказание нарушителя соглашения сопряжено с 
определенными издержками, что делает оппорту-
нистическое поведение достаточно часто предпочти-
тельным способом реализации индивидуальных це-
лей хозяйствующих субъектов.

П. Милгром и Д. Робертс [6] трансакционные из-
держки делят на две категории: на издержки, свя-
занные с координацией и на издержки, связанные с 
мотивацией.

Координационные издержки, в свою очередь, де-
лятся на три подвида, а мотивационные – на два. 
К координационным издержкам относят: издержки 
определения деталей контракта, издержки опреде-
ления партнеров, издержки непосредственной ко-
ординации. Издержки определения партнеров – это 
издержки партнеров, которые поставляют нужные 
услуги или товары (их местоположение, их возмож-
ности выполнить данные контракты, их цены). Из-
держки непосредственной координации. При заклю-
чении сложного контракта возникает необходимость 
создания структуры, в рамках которой осуществля-
ется сведение сторон вместе.

К мотивационным издержкам относят издержки, 
связанные с неполнотой информации и издержки, 
связанные с оппортунизмом.

С.И. Архиреев [1] предлагает расширенную и де-
тализированную классификацию трансакционных 
издержек. На базисном уровне она должна включать 
более крупные единицы – типы трансакционных из-
держек, и виды издержек должны выделяться для 
каждого из типов издержек, связанных с потерями и 
издержек связанных с затратами. 

К трансакционным потерям относятся: издержки 
непредусмотренных событий и действий; издержки, 
связанные с возможным разночтением положений 
контракта, издержки несогласованности законода-
тельства или других нормативных актов, издержки 
отсутствия действительного контроля и принужде-
ния к следованию законодательным нормам, издерж-
ки оппортунистического поведения.

К трансакционным затратам относятся: издержки 
заключения контракта, информационные издержки, 

издержки спецификации и защиты прав собственно-
сти, издержки осуществления расчетов.

При оценке и учете трансакционных издержек, с 
нашей точки зрения, целесообразно их классифици-
ровать на: явные и неявные. Явные трансакционные 
издержки – это издержки, которые отражаются в си-
стеме бухгалтерского учета, соответственное неявные –  
не находят свое отражение в системе бухгалтерского 
учета, а именно издержки оппортунистического по-
ведения. 

Для эффективного управления в системе затрат 
предприятия мы выделяем управляемые и неуправ-
ляемые трансакционные издержки.

На основе проведенных исследований нами пред-
лагается комплексный подход к классификации 
трансакционных издержек (табл. 1).

Таблица 1
Классификация трансакционных издержек

Классификационный 
признак Вид трансакционных издержек

1. В зависимости от 
уровня управления

1.1 трансакционные издержки на 
уровне государства;
1.2 трансакционные издержки на 
уровне региона;
1.3 отраслевые трансакционные 
издержки;
1.4 трансакционные издержки на 
уровне предприятия

2. В зависимости от 
сферы взаимодей-
ствия

2.1 издержки, возникающие в 
результате осуществления сделки 
между предприятием и другими 
субъектами внешней среды;
2.2 трансакционные издержки, 
возникающие внутри предприятия

3. В зависимости от 
природы возникно-
вения

3.1 единичные;
3.2 условно-постоянные;
3.3 условно-переменные

4. В зависимости от 
вида контракта 

4.1 трансакционные издержки 
классического контракта;
4.2 трансакционные издержки не-
оклассического контракта;
4.3 трансакционные издержки 
имплицитного контракта

5. В зависимости от 
этапа заключения 
трансакции

5.1 издержки, предшествующие 
заключению трансакции;
5.2 издержки на заключение 
трансакции;
5.3 издержки, возникающие, по-
сле заключения трансакции

6. По степени выра-
женности

6.1 явные;
6.2 неявные

7. От возможности 
влияния на процесс 
формирования 

7.1 управляемые;
7.2 неуправляемые

Вывод из проведенного исследования. В теории 
управления трансакционными издержками не суще-
ствует единого подхода к классификации и опреде-
лению состава трансакционных издержек. В работе 
проведено обобщение и систематизацию уже суще-
ствующих подходов к классификации трансакцион-
ных издержек. В результате проведенных исследова-
ний предложен авторский подход к классификации 
трансакционных издержек. В отличие от существу-
ющих классификаций, разработанная нами класси-
фикация предоставляет возможность на основе си-
стемного подхода к формированию и управлению 
трансакционными издержками идентифицировать 
данные издержки в зависимости от уровня управле-
ния, сферы обращения, природы возникновения, сте-
пени выраженности, этапа заключения трансакции и 
вида контракта, возможности влияния на процесс их 
формирования.
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Предложенный научно-методический подход к 

классификации трансакционных издержек позволит 
лицу, которое принимает решение о заключении сдел-
ки, облегчить оперирование этими затратами и создаст 
определенную информационную базу для принятия 
эффективных управленческих решений относительно 
целесообразности заключения тех или иных сделок. 
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Постановка проблеми. В процесі виробничо-гос-
подарської діяльності машинобудівне підприємство 
залежить від різноманітних факторів та показників, 
які чинять визначальний вплив на рівень стратегіч-
ної стійкості. При цьому за різних умов ринкового 
середовища та особливостей підприємства значення 
впливу цих чинників може змінюватися. Не виня-
ток становлять і основні фонди, стан яких ідентифі-
кує не лише виробничу спроможність підприємства, 

але і є непрямим фактором успіху чи провалу під-
приємства.

Проведений огляд сучасних методів і моделей 
оцінки стратегічної стійкості показав, що на сьо-
годнішній день увага науковців прикута до аналізу 
основних її складових: виробничої, фінансової, ка-
дрової, інвестиційної, екологічної та управлінською. 
Всі перелічені складові мають вагомий вплив на рі-
вень стійкості, але якщо розглядати машинобудівне 
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підприємство з точки зору його основної функції – 
виробництва, то, звичайно, визначальною є виробни-
ча складова, яка власне і є підґрунтям для функціо-
нування всіх інших компонент.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи дослідження виробничої складової як 
основи стратегічної стійкості зводяться до широкого 
спектра методів та інструментів підвищення її рівня. 
Здебільшого вони засновані на превентивному під-
ході, згідно з яким виникає негайна необхідність за 
рахунок певного індикатора досягти бажаного рівня 
розвитку. 

Теоретичні аспекти вивчення основних фондів та 
їх вплив на виробничу складову стратегічної стійкості 
підприємства закладені такими вітчизняними вчени-
ми, як А.П. Рильков [3], В.П. Лещук [6], Г.А. Семенов 
[7], А.М. Леонов [6], Т.Б. Ігнашкіна [2] та ін. Проте 
існує ціла низка питань в області виробничої стійкості 
та основних фондів, що залишаються поза увагою, а 
отже, потребують більш поглибленого вивчення.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на чисельність досліджень, 
спрямованих на вивчення специфіки виробничої ді-
яльності машинобудівного підприємства, до сьогод-
ні основні фонди розглядаються як один із факторів 
забезпечення виробничої стійкості лише на теоре-
тичному рівні, що ставить під сумнів даний факт. 
Таким чином, виникає потреба у ідентифікації по-
казників основних фондів, які є для виробничої 
складової базовими та встановлення сили їх впливу 
на виробничу складову стійкості машинобудівного 
підприємства.

Постановка завдання. Огляд існуючого науково-
методичного матеріалу щодо визначення сутності ви-
робничої складової та її визначальних показників об-
ґрунтував тему дослідження, його мету і завдання. 

Метою статті є обґрунтування на практичному 
рівні залежності виробничої складової стратегічної 
стійкості машинобудівних підприємств від стану 
основних фондів. Відповідно до мети дослідження 
були поставлені і вирішені такі завдання: аналіз су-
часних методів і моделей оцінки основних фондів; 
визначення кореляційно-регресійної залежності ви-
робничої складової від стану основних фондів; об-
ґрунтування необхідності факту існування отрима-
ної моделі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вико-
ристовуючи категорійний апарат теорії систем, під 
виробничою складовою пропонуємо розуміти елемент 
стратегічної стійкості як неподільну частину систе-

ми, яка характеризується конкретними індикатора-
ми та їх показниками.

Попередні наукові доробки показали, що узагаль-
нюючим індикатором виробничої складової стійкості 
є основні фонди підприємства [5, с. 3]. Головна їх 
задача полягає в забезпеченні виробничого процесу  
[7, с. 213], що, в свою чергу, потребує проведення 
змістовного аналізу та детального науково-практич-
ного дослідження 

У вітчизняній літературі процес аналізу основних 
фондів машинобудівного підприємства проводиться з 
метою відновлення частини основних фондів, що ви-
йшли з ладу [6, с. 228], але кінцевою метою даного 
процесу звичайно є забезпечення ефективного виробни-
цтва в умовах динамічних перетворень та конкуренції.

Отже, виходить, що застосування існуючих еко-
номіко-математичних моделей для аналізу основних 
фондів в їх початковому стані не дасть змогу прослід-
кувати силу впливу на рівень виробничої стійкості, а 
вдосконалення існуючих може призвести до викрив-
лення кінцевих результатів. Ситуація, що склалася, 
вимагає здійснити розробку універсальної моделі за-
лежності рівня виробничої стійкості від стану осно-
вних фондів машинобудівного підприємства.

З огляду на важливість базової моделі для оцін-
ки впливу основних фондів ми пропонуємо вико-
ристовувати систематизований набір факторів, які 
найбільшим чином відповідають цілям моделюван-
ня. Для цього в таблиці 1 проаналізуємо фактори, 
які, на думку вчених, є найбільш вагомими в оцін-
ці впливу стану основних фондів на виробничу стій-
кість машинобудівних підприємств.

За підсумками таблиці 1 виходить, що найбільш 
розповсюдженими факторами впливу основних фон-
дів на виробничу стійкість машинобудівного підпри-
ємства є: виручка від реалізації, чистий прибуток, 
величина виведених основних фондів, термін корис-
ного використання.

Особливу увагу слід звернути на фактори, які, на 
думку вчених, не є вирішальними, проте, на наш по-
гляд, є суттєвими в процесі моделювання впливу на 
стійкість: нарахована амортизація (вказує на величи-
ну накопиченої амортизації на відтворення основних 
фондів) та введені основні засоби (характеризують 
інтенсивність введення основних засобів в діяльність 
підприємства).

Крім того, моделювання залежності, з нашої точ-
ки зору, повинно враховувати такі фактори як вар-
тість майна підприємства (що свідчить про частку 
основних фондів в майні суб’єкта господарювання) 

Таблиця 1
Компарирувальний аналіз впливу факторів основних фондів на виробничу стійкість
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Рильков А.П. [3] × × ×
Коробейнікова О.О. [4] × × ×
Лещук В.П. [5] × ×
Ігнашкіна Т.Б. [2] × × × × ×
Семенов Г.А. [7] × × ×
Городня Т.А. [1] × × × ×

*× – позначка вагомих факторів впливу; сірим кольором позначені фактори, які за результатами дослідження вважаються 
найбільш впливовими 
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та величина основних фондів, що тимчасово не ви-
користовуються (взяті на реконструкцію або ж пе-
ребувають в резерві). А фактор терміну корисного 
використання, навпаки, використовувати не реко-
мендуємо через відмінність за класифікацією виду 
та групи основних фондів.

Аналіз факторів впливу основних фондів на ви-
робничу стійкість (табл. 1), з нашої точки зору, дає 
змогу представити систему найсуттєвіших факторів 
виражених набором показників, які обрано для по-
будови моделі (табл. 2).

Таблиця 2 
Фактори впливу основних фондів на виробничу 
стійкість, виражені через систему показників

Фактори Позначення Показники 
факторного впливу

Нарахована 
амортизація А Коефіцієнт зносу

Чистий прибуток ЧП Рентабельність 
основних фондів

Величина введених 
основних фондів ОФ вед Коефіцієнт 

оновлення

Величина виведених 
основних фондів ОФ вив Коефіцієнт вибуття

Вартість майна 
підприємства М

Частка основних 
фондів у майні 
підприємства

Величина 
основних фондів, 
що тимчасово не 
використовується

ОФ чн
Частка основних 
фондів, що не 
використовуються

Для побудови моделі залежності виробничої скла-
дової стійкості від показників основних фондів необ-
хідно спочатку визначити характер такої залежнос-
ті. З огляду на наявну систему показників вирішено 
використовувати лінійну залежність, яка за свідчен-
ням практиків дає найвищу точність розрахунків.

Враховуючи специфіку діяльності машинобудів-
них підприємств та особливості моделювання для ви-
раження залежності виробничої складової від стану 
основних засобів, ми обрали лінійну багатофакторну 
модель [8, с. 78]. 

Таким чином, базова модель залежності матиме 
наступний вигляд:

Y=f(x
1
,x

2
…x

6
),     (1)

де Y–виробнича складова стратегічної стійкості;
x

1
 – коефіцієнт зносу;

x
2
 – рентабельність основних фондів;

x
3
 – коефіцієнт оновлення;

x
4
 – коефіцієнт вибуття;

x
5
 – частка основних фондів у майні підприємства;

x
6
 – частка основних фондів, що не використову-

ються.
Для аналізу впливу показників основних фондів 

на рівень виробничої складової скористаємося матри-
цею парних та часткових коефіцієнтів кореляції.

Визначення впливу здійснюється за правилом 
максимізації розрахованих парних та часткових кое-
фіцієнтів кореляції за умов [8, с. 125]:

(Ryxnmax, Ryxчmax),     (2)

Ryxnmax – максимальні парні коефіцієнти коре-
ляції;

Ryxчmax – максимальні часткові коефіцієнти ко-
реляції.

Таким чином, на залежність виробничої стійкості 
від стану основних фондів значний вплив здійсню-
ють чинники, відзначені як суттєві на основі крите-
рію максимізації парних та часткових коефіцієнтів 
кореляції виробничої складової з показниками осно-
вних фондів аналізованих підприємств (табл. 3).

Визначення функціональної залежності виробни-
чої складової стратегічної стійкості машинобудівних 
підприємств від стану основних фондів здійснено за 
допомогою кореляційно-регресійного аналізу показ-
ників фінансової звітності машинобудівних підпри-
ємств Кременчуцького регіону з використанням па-
кету даних MS Excel [9].

Як свідчать розрахунки, проведені на основі кри-
терію Фішера, коефіцієнти детермінації сформова-
них моделей з надійністю Р = 0,91 є статистично 
значущими, а отже, математичні моделі залежності 
виробничої складової стійкості машинобудівного під-
приємства адекватні статистичним даним.

Отримані функціональні залежності рівня складової 
стійкості від показників основних фондів машинобудів-
них підприємств Кременчуцького регіону мають вигляд:

ПАТ «Кредмаш»: Y = -0,6459 + 2,3125 × X1 + 
+ 1,2367 × X2 + 0,0280 × X5.

Одержане рівняння залежності свідчить, що най-
більший вплив на виробничу складову стратегічної 
стійкості ПАТ «Кредмаш» чинить коефіцієнт зно-
су (a

1
=2,3125) та рентабельність основних фондів 

(a
2
=1,2367).

ПАТ «КрКЗ»: Y = -1,0431 + 1,4235×X3 +  
+ 2,2367×X4 + 3,0280×X5.

Таблиця 3 
Результати розрахунків парних та часткових коефіцієнтів кореляції виробничої складової 

з показниками основних фондів

ПАТ «Кредмаш»

парні
Ryx1 Ryx2 Ryx3 Ryx4 Ryx5 Ryx6

0,9039 0,8803 0,5301 0,5521 0,6131 0,4897

часткові

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х1х2х3х

4х5)

0,861 0,437 -0,301 0,405 0,789 0,334

ПАТ «КрКЗ»

парні
Ryx1 Ryx2 Ryx3 Ryx4 Ryx5 Ryx6

0,1267 0,0251 0,5827 0,6751 0,8242 0,1941

часткові
Ryx1

(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х1х2х3х

4х5)

ПАТ «КРАЗ»

парні
Ryx1 Ryx2 Ryx3 Ryx4 Ryx5 Ryx6

0,1556 0,5456 0,3786 -0,9725 0,0895 0,6695

часткові

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х2х3х
4х5х6)

Ryx1
(х1х2х3х

4х5)

1,708 0,793 -0,083 1,789 -0,166 1,569
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Дане рівняння вказує, що найбільший вплив 
на виробничу складову стратегічної стійкості ПАТ 
«КрКЗ» має коефіцієнт вибуття (a

4
=2,2367) та частка 

основних фондів у майні підприємства (a
5
=3,0280).

ПАТ «КРАЗ»: Y = -0,2317 + 2,9181×Х2 +  
+ 1,9178×X3-3,7185×X4

З рівняння слідує, що найбільш негативний вплив 
на виробничу складову ПАТ «КРАЗ» здійснює кое-
фіцієнт вибуття фондів (a

4
=-3,7185) і позитивний –  

рентабельність основних фондів (a
2
=-2,9181). 

Обґрунтування результатів дослідження свідчить, 
що результативність виробничої складової визначена 
станом обраних показників, які в свою чергу, є про-
екцією загального впливу основних фондів на дану 
складову. 

Отже, запропонована концепція визначення за-
лежності виробничої складової стратегічної стійкості 
від стану основних фондів, реалізована шляхом ко-
реляційно-регресійного аналізу за допомогою паке-
ту MS Excel може бути застосована для наукової об-
робки звітних даних, що будуть отримані в процесі 
діяльності. Дана модель може застосовуватися для 
машинобудівних підприємств з метою більш повно-
го вивчення закономірностей, які формуються в про-
цесі діяльності та мають вплив на загальний рівень 
стійкості. Також важливо, що запропонована в статті 
модель може бути використана для аналізу впливу 
окремих факторів на результати діяльності підпри-
ємства, та стан його стратегічної стійкості дає мож-
ливість оцінювати наслідки їх змін на перспективу 
та взагалі є підґрунтям для формування стратегії 
розвитку підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, в процесі моделювання залежності виробничої 
складової стратегічної стійкості від стану основних 
фондів ми одержали модель, яка дає змогу не лише 
оцінювати стан основних фондів, але визначає силу 
їх впливу на рівень стійкості. 

Вагомість запропонованої моделі полягає в тому, 
що в конкретний період часу на основі даних фінан-
сової звітності підприємство має змогу ідентифіку-
вати стан основних засобів та прийняти правильне 
рішення щодо подальшої політики підтримки на-
лежного рівня виробничої складової. Крім того, мо-
дель може бути використана і зацікавленими особа-
ми, зокрема майбутніми інвесторами, з метою оцінки 
доцільності вкладення інвестицій тощо.

Важливим напрямом подальших досліджень у 
цьому напрямі є розробка механізму регулювання 

стану виробничої складової стійкості з урахуванням 
стану основних фондів машинобудівного підприєм-
ства.
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Постановка проблеми. Динамізм виробничого по-
тенціалу підприємств обумовлений впливом інно-
вацій, нестабільністю зовнішніх чинників господа-
рювання, кон’юнктурними умовами виробництва. 
Внаслідок впливу цих чинників постійно відбува-
ються певні структурні зрушення всередині вироб-
ничого потенціалу, а також якісні та кількісні зміни 
техніко-економічних показників, які його характе-
ризують. Загалом ефективність функціонування ви-
робничого потенціалу визначає ступінь досягнення 
деякого потенційного результату діяльності підпри-
ємства за визначений період часу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато 
вітчизняних дослідників виділяють виробничий по-
тенціал як центральну ланку загального потенціалу 
підприємства. Дослідженню різноманітних аспектів 
виробничого потенціалу підприємства присвячено 
праці О. Анчишкіна, О. Арєф’євої, А. Архангель-
ського, І. Должанського, О. Добикіна, І. Дежкіна, 
Т. Загорної, І. Рєпіної, О. Федоніна, О. Олексюка, 
Ф. Євдокімова, О. Мізіна та ін. Серед зарубіжних 
вчених на увагу заслуговують роботи І. Ансоффа, 
П. Друккера, Р. Гранта, Д. Пенга, Д. Тееса, Д. Кол-
ліса, Л. Корбетті, Г. Кларідгея та ін. В той же час пи-
танням взаємозв’язку та взаємозалежності елементів 
виробничого потенціалу та їх виміру не приділено 
достатньої уваги, і вони потребують подальшої на-
укової розробки.

Формулювання цілей статті. Окреслити взаємоза-
лежність стратегічного розвитку виробничого потен-
ціалу промислових підприємств від стану та можли-
востей зовнішнього та внутрішнього середовища їх 
діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. З того 
моменту, як Україна стала незалежною державою, 
гірничо-видобувна галузь пройшла певний шлях 
змін та перебудови. Перш за все, галузь було пере-
орієнтовано на зовнішні ринки збуту. І, як наслі-
док, сьогодні приблизно 80% виробленої продукції 
експортується за кордон, забезпечуючи, за різними 
даними, понад 40-48% валютних надходжень від 
експорту, частка металу при цьому складає 33%. 
Завдяки переходу на експортну орієнтацію галузі 
було освоєно випуск продукції згідно з міжнарод-
ними стандартами, здійснено сертифікацію техно-
логічних процесів та якості виготовленої продук-
ції, поліпшено товарний вигляд продукції. Також 
було проведено реконструкцію та модернізацію ви-
робництва, удосконалення обладнання і технології 
металургійного циклу з метою скорочення затрат 
сировинних та енергетичних ресурсів, підвищення 
якості продукції [6]. 

На жаль, зміни, що відбулися в галузі за останні 
десять років, мали не лише позитивні наслідки. 

На сьогоднішній день існує ряд чинників, які 
гальмують розвиток вітчизняної гірничо-металургій-
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ної галузі, а отже, не дають змоги нарощувати під-
приємствам свій виробничий потенціал. Їх умовно 
можливо поділити на чотири групи: економічні, тех-
нічні, організаційні, соціальні. 

Розглянемо економічні чинники: 
- зниження попиту на продукцію на внутрішньо-

му ринку через встановлення обмежень для металур-
гійних підприємств по експорту продукції, а також 
тенденційне скорочення обсягів виробництва чорних 
металів як у світі, так і в Україні; 

- коливання цін на ринку залізорудної сировини; 
- підвищення цін на енергоносії, зростання за-

лізничних тарифів, підвищення митних витрат, що 
обумовлює підвищення собівартості виготовленої 
продукції за зниження попиту на неї як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринках;

- виведення капіталовкладень. 
Найгострішою і злободеннішою для гірничо-мета-

лургійного комплексу є проблема енергозбереження 
оскільки Україна є газодефіцитною країною. 

Загалом українські ГЗК витрачають майже удві-
чі більше енергії, ніж їхні конкуренти, при цьому 
щорічно споживається 6–7 млрд. м3 газу, тоді як 
більшість світових виробників вже давно відмови-
лися від використання цього енергоносія, впрова-
дивши технології пиловугільного палива. А останні 
події на світовому ринку енергоносіїв свідчать про 
те, що ціни на газ зростатимуть і в майбутньому, 
що приведе до неминучого зростання залізорудного 
концентрату і вихідної сировини в цілому. 

Розглянемо технологічні чинники, які значно 
впливають на виробничий потенціал, а особливо у 
частині основних виробничих засобів, і, відповідно, 
гальмують розвиток вітчизняної гірничодобувної  
галузі.

1. Гірничо-збагачувальні комбінати експлуату-
ються понад нормативні терміни – на повне зношен-
ня. Не дивлячись на проведену у 2009 р. індексацію 
вартості основних засобів, яка штучно збільшила 
фондоозброєність працівників підприємств та зна-
чно зменшила ступінь зносу основних засобів, на да-
ний момент об’єми основних засобів, які вибувають 
з використання внаслідок їх морального і фізичного 
зносу, значно перевищують об’єми нових засобів, які 
вводяться в експлуатацію [2]. 

Ступінь зносу та ефективність використання 
основних засобів на криворізьких гірничодобувних 
підприємствах залежно від способу видобутку руди 
наведено у таблицях 1.1. та 1.2. 

Як свідчить інформація таблиці 1.1, ступінь зно-
су основних засобів на гірничодобувних підприєм-
ствах по відкритому видобутку руди є значним, але 
має тенденцію до зменшення. При цьому ефектив-
ність використання основних засобів за аналізований 
період знижувалася, що пояснюється скороченням 
обсягів виробництва продукції на тлі економічної 
кризи, не дивлячись на активізацію інвестиційних 

процесів на цих підприємствах (табл. 1.3), значним 
ступенем їх зносу. 

Ступінь зносу та ефективність використання 
основних засобів на криворізьких підприємствах по 
відкритому видобутку руди наведено в таблиці 1.2.

Як свідчить інформація таблиці 1.2, ступінь зно-
су основних засобів є значним, але також має дина-
міку до зменшення.

Ефективність використання основних засобів ГЗК 
в цілому за аналізований період підвищилася, але 
у 2006-2007 р.р. показник фондовіддачі зменшився 
внаслідок випереджаючих темпів збільшення вартос-
ті основних засобів у порівнянні з темпами зміни об-
сягів виробництва продукції.

2. Головною проблемою підвищення ефективнос-
ті використання основних засобів є відсутність на 
підприємствах інноваційно-інвестиційних програм, 
пов’язаних з оновленням основних засобів через брак 
коштів. Динаміку інвестицій в основний капітал по 
провідних гірничодобувних залізорудних підприєм-
ствах України у 2005-1010 рр. наведено в таблиці 
1.3 [4, с. 135].

Як свідчить інформація таблиці 1.3, упродовж 
аналізованого періоду динаміка інвестицій була по-
зитивною, крім ПАТ «ПівдГЗК», що говорить про 
зростаючі можливості оновлення основних засобів на 
гірничодобувних підприємствах України. 

Але при цьому головною проблемою залишається 
недостатність коштів, спрямованих на підтримання 
гірничо-геологічних умов розробки родовищ. Нині 
багато гірничодобувних підприємств потребує зна-
чних вкладень в розвиток кар’єрів [3].

3. Відсутність розвиненої інфраструктури, зокре-
ма глибоководних портів і дефіцит рухливого складу 
збільшують ризик нестабільних постачань сировини 
на металургійні комбінати та відвантажень готової 
продукції на експорт. 

4. Недостатня оснащеність комбінатів екологічно 
очисними спорудами, для здобуття пільг, згідно умов 
Кіотського протоколу. 

Визначимо організаційні чинники, що гальмують 
розвиток гірничодобувної галузі України: 

- відсутність адекватної та ефективної антикризо-
вої політики з боку уряду; 

- відсутність чітко прописаних, своєчасних зако-
нодавчих і урядових заходів дії на галузь; 

- відсутність пільг на електропостачання і заліз-
ничні перевезення; 

- позбавлення від непрофільних активів; 
- виведення непрофільних активів в аутсорсинги 

і аутстаффінги; 
- реорганізація структури підприємства; 
- глобалізація і поглинання малоефективних під-

приємств; 
- заорганізована дозвільна система, система по-

датків, а також кількість перевірок державних 
контролюючих органів. 

Таблиця 1.1
Ступінь зносу та ефективність використання основних засобів на криворізьких підприємствах

по підземному видобутку руди [1]

Підприємства
Період

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ступінь зносу основних засобів, %

ПАТ «КЗРК» 82,02 81,5 81,8 82,0 82,4 82,7 81,9 80,2

ПАТ «ЄвразСуха Балка» 68,5 64,67 65,78 63,35 62,26 61,1 60,9 60,1

Фондовіддача, грн./грн.

ПАТ «КЗРК» 0,74 0,72 0,73 0,80 0,81 0,72 0,43 0,65

ПАТ «ЄвразСуха Балка» 1,57 1,2 1,33 1,07 0,81 0,72 0,521 0,554
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Розглянемо соціальні чинники, які чинять зна-
чний вплив на трудовий потенціал: 

- вимушені відпустки для робітників; 
- з метою збереження робочих місць персонал 

притягується на низькооплачувану роботу по благо-
устрою, для проведення ремонтних робіт, а також ро-
біт по охороні майна;

- значне скорочення співробітників і, як наслідок, 
безробіття;

- призупинення дій додаткових соціальних пільг 
передбачених генеральними, галузевими угодами, 
колективними договорами;

- природна плинність кадрів; 
- зниження купівельної спроможності населення.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-

ном, оцінка сучасного стану галузі, аналіз особливос-
тей, основних проблемних аспектів діяльності гірни-
чодобувних підприємств України, які уповільнюють 
темпи розвитку їх виробничого потенціалу, дають змо-
гу визначити основні напрями підвищення ефектив-
ності його використання, а отже і підвищити ефектив-
ність господарювання цих підприємств:

1. Модернізація та реконструкція технологічного 
устаткування, упровадження необхідних інновацій з 
метою підвищення якості та скорочення собівартості 
продукції за рахунок зменшення виробничих витрат.

2. Залучення іноземних інвесторів для участі в 
технічному переозброєнні в основних цехах, а також 
для підтримання гірничо-геологічних умов розробки 
родовищ. 

3. Нарощування експортного потенціалу за раху-
нок підвищення якості продукції.

4. Підвищення внутрішнього попиту на продук-
цію за рахунок стимулювання споживання ЗРС ві-
тчизняними металургійними підприємствами.

5. Розробка й реалізація дієвого механізму балан-
сового розподілу й забезпечення підприємств ГМК 
сировинними, паливно-енергетичними й матеріаль-
ними ресурсами в розрізі бюджетного року.

Усі вищенаведені заходи спрямовані на підвищен-
ня ефективності використання виробничого потенці-
алу, що сприяє зростанню продуктивності промисло-
вого виробництва, а отже, нарощуванню його обсягів 
і, відповідно, – нагромадженню інвестиційних ресур-
сів для забезпечення розширеного відтворення, тобто 
динамічного розвитку економічної системи загалом.
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Таблиця 1.2
Ступінь зносу та ефективність використання основних засобів на криворізьких підприємствах

з відкритим видобутком руди [1]

Підприємства
Період

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ступінь зносу основних засобів, %

ПАТ «ПівнГЗК» 66,56 65,33 61,15 55,73 52,18 64,73 64,9 65,0

ПАТ «ЦГЗК» 55,26 51,12 53,41 54,57 55,50 53,19 53,1 52,0

ПАТ «ПівдГЗК» 50,43 52,48 54,20 57,82 56,18 50,47 50,1 49,5

ПАТ «ІнГЗК» 59,85 59,53 56,44 53,98 54,50 56,19 56,3 56,7

Фондовіддача, грн./грн.

ПАТ «ПівнГЗК» 1,4 1,52 1,57 1,43 1,27 2,01 2,03 2,05

ПАТ «ЦГЗК» 1,045 1,22 1,19 1,14 1,18 1,25 1,05 1,24

ПАТ «ПівдГЗК» 0,94 1,04 1,04 1,16 1,17 0,93 0,71 0,89

ПАТ «ІнГЗК» 1,37 1,47 1,22 0,95 0,89 1,19 1,03 1,28

Таблиця 1.3
Динаміка інвестицій в основний капітал по провідних гірничодобувних

залізорудних підприємствах України у 2005-2010 рр., тис. грн. [1]

Назва підприємства
Період Відхилення 2010/2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 +,- %

ПАТ «Криворіжзалізрудком» 91245 79993 101092 150495 64628 218155 126910 139,09

ПАТ «ЄвразСуха Балка» 44820 45693 54485 72412 32438 128267 83447 186,18

Разом по підприємствам
з підземним видобутком руди 136065 125686 155577 222907 97066 346422 210357 154,6

ПАТ «ПівдГЗК» 164151 102920 165254 213446 139719 106268 -57883 -35,26

ПАТ «ЦГЗК» 199080 118955 127569 132669 178248 371727 172647 86,72

ПАТ «ПівнГЗК» 247616 507890 477721 810724 252075 609066 361450 145,97

ПАТ «ІнГЗК» 335400 302011 318451 444191 199877 699364 363964 108,52

ПАТ «Полтавський ГЗК» 338713 303714 429296 1080353 1046639 1122083 783370 231,28

Разом по гірничо-
збагачувальним комбінатам 1284960 1335490 1518291 2681383 1816558 2908508 1623548 126,35

Всього по залізорудних 
підприємствах 1421025 1461176 1673868 2904290 1913624 3254930 1793754 129,6
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У статті розглядаються чинники та тенденції формування соціальної відповідальності підприємств у сфері малого бізнесу. 
Досліджується сутність та складові соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, бар’єри та перспективи їх інноваційного 
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В статье рассматриваются факторы и тенденции формирования социальной ответственности предприятий в сфере ма-
лого бизнеса. Исследуется сущность и составляющие социальной ответственности отечественных предприятий, барьеры и 
перспективы их инновационного развития. Акцентируется внимание на формировании моделей взаимодействия государства и 
субъектов малого бизнеса. 
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Mykolaychuk I.P. INNOVATIVE DEVELOPMENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF SME’s SOCIAL RESPONSIBILITY
In the article factors and tendencies of forming of social responsibility of enterprises are examined of SME’s. Essence and constituents 

of social responsibility of domestic enterprises, barriers and prospects of their innovative development are investigated. Attention on 
forming of models of cooperation of the state and subjects of small business becomes sharp. 

Keywords: social responsibility of business, small business, socialization, principles, social responsibility in a sphere.

Постановка проблеми. Процеси глобалізації 
українського бізнесу та поступова інтеграція Укра-
їни у світову економічну систему ставить перед ві-
тчизняними організаціями нові та все більш складні 
питання, серед яких все далі більше зростає значи-
мість підвищення рівня соціальної відповідальності 
бізнесу. Обґрунтування теоретичних та практичних 
аспектів сутності та еволюціонування заходів з роз-
витку соціальної відповідальності у практиці функ-
ціонування підприємств в Україні показує, що на 
сьогоднішній день ступінь інтеграції соціальної від-
повідальності в розвиток бізнесових функцій зали-
шається на досить низькому рівні. Не зважаючи на 
те, що в закордонній і вітчизняній науковій літера-
турі з’являються нові наукові дослідження з питань 
соціальної відповідальності, доцільно відзначити, що 
наукові розробки щодо її інноваційної концепції та 
єдиного механізму її впровадження в практику ві-
тчизняного малого бізнесу не знайшли достатньої 
уваги в наукових розробках, що обумовило актуаль-
ність та проблематику дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти становлення та розвитку соціальної відпові-
дальності бізнесу в Україні розглядаються у працях 
чисельних науковців, серед яких російські: М. Фрід-
ман, Л. Вітте, І. Бєляєва, М. Ескіндаров, Т. Гріши-
на, М. Стародубська, а також вітчизняні дослідники: 
З. Варналій, В. Воротіна, З. Галушка, О. Гераси-
менко, О. Грішнова, В. Грунтковський, Я. Жаліло, 
А. Колот, І. Комарницький, І. Курило, Е. Лібано-
ва, С. Мельник, А. Мишковська, Ю. Петрушенко, 
О. Редько та багато інших авторів.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Аналіз наукових досліджень показує, що у 
працях зазначених науковців наводиться ґрунтовний 
аналіз практик становлення та розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу, підкреслюється його роль 
та значимість в якості інструменту управління під-

приємствами. Водночас більшість робіт вітчизняних 
вчених представляють собою переважно емпіричні 
дослідження концепції соціальної відповідальності 
у розумінні вітчизняними підприємцями або ж ви-
вчення її окремих проявів на підприємствах. Досить 
велика кількість публікацій приділяється загально-
теоретичним питанням – щодо сутності соціальної 
відповідальності, порівнянню основних підходів та 
моделей, описанню позитивних ефектів використан-
ня принципів соціальної відповідальності [2; 4; 7; 9]. 
Особливістю досліджень у даній сфері є перехід від 
загальних теоретичних констатувань, філософських 
суджень щодо сутності, місця, ролі соціальної відпо-
відальності (СВ) до розроблення управлінських тех-
нологій активізації соціально відповідальної поведін-
ки, обґрунтування впливу соціально відповідальних 
практик на соціально-економічний розвиток органі-
зацій та суспільства в цілому. Водночас недостатньо 
дослідженими в науковому середовищі залишається 
обґрунтування перспектив інноваційного розвитку 
соціально відповідального малого бізнесу. 

Постановка завдання. На основі вищевикладено-
го можна сформулювати дослідження концептуаль-
них засад та перспектив інноваційного розвитку со-
ціальної відповідальності підприємств сфери малого 
бізнесу як теоретичного підґрунтя формування со-
ціальних технологій регулювання вітчизняних соці-
ально-трудових відносин та елементу соціально-від-
повідального суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Керів-
ники вітчизняних підприємств сфери малого бізнесу 
все далі більше усвідомлюють визначальну роль ін-
новацій у впровадженні концепції соціальної відпо-
відальності – як однієї з головних цілей соціально-
економічного розвитку підприємництва. Відповідно, 
набуття підприємствами соціально відповідальних 
рис поступово буде утворювати базис стабільного 
економічного розвитку суспільства.



37ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Розглядаючи сутність та поняття «соціальна від-

повідальність» з різних наукових точок зору, доціль-
но зазначити, що, в першу чергу, під нею розуміють 
процес управління бізнес-процесами – з метою забез-
печення позитивного впливу на суспільство; деякі 
науковці вважають, що соціальна відповідальність – 
це спроба відійти на певну відстань і проаналізувати, 
де і як організація може допомогти у вирішенні соці-
альних та екологічних проблем, розвиваючись сама 
й розвиваючи середовище навколо себе [9], інші до-
слідники вважають, що соціальна відповідальність – 
це відповідальне ставлення будь-якого підприємства 
до свого продукту та послуги, до споживачів, праців-
ників, партнерів; активна соціальна позиція підпри-
ємства, що полягає в гармонійному співіснуванні, 
взаємодії та постійному діалозі із суспільством, учас-
ті у вирішенні найгостріших соціальних проблем [7].

Під соціальною відповідальністю малого бізнесу 
доцільно розуміти його добровільний внесок в розви-
ток суспільства в економічній та соціальній сферах, 
пов’язаний із основною діяльністю підприємства, що 
виходить за межі визначеного законом мінімуму [1].

Самостійність господарювання, ініціативний, твор-
чий, морально-відповідальний підхід до справи ви-
кликає необхідність вирішення цілої низки проблем, 
що пов’язані з інноваційним пошуком ринкових мож-
ливостей, дослідженнями з маркетингу, управління 
фінансами, використання ресурсів, залучення інвес-
тицій та ведення соціально-відповідального бізнесу. 
Орієнтація України на інноваційний розвиток еконо-
міки, без якого є неможливою її успішна інтеграція 
у світову економічну систему, ставить перед вітчиз-
няними підприємствами все далі нові завдання, важ-
ливість яких пов’язана саме із соціальною відпові-
дальністю. На державному рівні – це відповідальність 
перед суспільством і окремо перед кожним громадяни-
ном, а на підприємницькому рівні – відповідальність 
перед самою державою, своїм колективом та спожив-
чим сектором економіки. Підприємницька діяльність 
є елементом загальнокультурного й економічного роз-
витку країни, що має вирішувати конкретні соціальні 
проблеми на підґрунті морально-етичних уявлень про 
цінність підприємництва. Інакше кажучи, підпри-
ємець несе соціальну відповідальність за розпочату 
справу та її розвиток не тільки перед собою, а й перед 
людьми, з якими він веде свій бізнес, та перед сус-
пільством у цілому.

Розглядаючи дану проблему, варто підкреслити, 
що з соціальністю відповідальністю підприємств сфе-
ри малого бізнесу тісно пов’язане поняття соціалі-
зації економіки. Впровадження у практику ведення 
бізнесу інноваційних технологій є одним із головних 
шляхів виходу підприємств з кризового становища, 
але проблеми ефективності інноваційних процесів 
характерні як для сфери виробництва, так і для сфе-
ри споживання, оскільки споживач «диктує» вимоги 
до товаровиробників [8, с. 27]. Соціалізація бізнесу 
є об’єктивною закономірністю вітчизняного суспіль-
ства, що безпосередньо пов’язана із сучасними тен-
денціями інноваційного розвитку технологій, зрос-
танням вимог до процесу та результатів діяльності 
підприємств різних сфер діяльності, а також із сис-
темними перетвореннями форм господарювання.

За дослідженнями науковців до суперечливих 
ознак соціалізації бізнесу, що мають місце в Україні, 
належать такі: 

1) тенденція до поступової концентрації власності 
в одного керівника; 

2) відсутність реальних механізмів участі трудо-
вого колективу в управлінні підприємством, не зва-

жаючи на володіння ним часткою власності після 
проведення приватизації; 

3) узгодження інтересів підприємців з представ-
никами владних інститутів [8, с. 28].

Формування функції соціальної відповідальності 
бізнесу в Україні має власні національні особливос-
ті, специфічні особливості розуміння та власні соці-
альні результати. На вибір форм соціалізації малого 
бізнесу впливають різноманітні фактори: соціально-
економічний стан країни; наявність історичної та 
культурної спадщини, досвіду соціалізації бізнесу; 
менталітет населення, регіональні та місцеві особли-
вості соціального розвитку, моральні переконання 
представників бізнесу; тиск з боку громадськості; 
державні вимоги; прибутковість бізнесу [4].

Національна модель соціальної відповідальності 
малого бізнесу повинна бути зорієнтована на задово-
лення як нагальних потреб суспільства, так, водно-
час, зумовлена специфікою сучасного етапу соціалі-
зації економіки та практикою подолання соціальних 
проблем з метою ефективного функціонування соці-
альної інфраструктури. В цьому аспекті представля-
ють інтерес дослідження І.Ф. Комарницького та З.І. 
Галушки щодо особливостей її специфіки та склад-
ності:

1) внаслідок роздержавлення та приватизації ве-
ликим підприємствам у спадок залишилась розви-
нена соціальна інфраструктура (дитячі садочки, бу-
динки відпочинку тощо), що на сьогоднішній день 
потребує суттєвого відновлення, оскільки вона май-
же не використовувалася за соціальним призначен-
ням та була розпродана або приватизувалася;

2) розвиток СВБ значно залежить від економічної 
ефективності господарської діяльності підприємств, 
кризовий стан яких не спонукає до розширення со-
ціальних заходів, а навпаки, примушує скорочува-
ти кількість робочих місць, відповідно, зменшувати 
розмір заробітної плати та економити на соціальних 
витратах;

3) нединамічний та стихійний розвиток СВБ в 
Україні – без чітко виписаних державних чи вива-
жених корпоративних рішень для її впровадження 
при зводить до того, що у більшості випадків не ви-
значені ті напрямки соціалізації бізнесу, які можуть 
забезпечити максимальну віддачу [4]. 

Серед основних чинників, що перешкоджають ін-
новаційному розвитку малого бізнесу в Україні, до-
цільно віднести такі: 

- відсутність чітко сформульованої та діючої сис-
теми правових актів державної політики у сфері під-
тримки розвитку малого бізнесу;

- зростання адміністративних бар’єрів (реєстра-
ція, ліцензування, сертифікація, системи контролю 
і дозвільної практики, регулювання орендних відно-
син тощо);

- відсутність реальних та дієвих механізмів фі-
нансово-кредитної підтримки;

- податковий тиск і складна система звітності;
- невпевненість підприємців у стабільності умов 

ведення бізнесу;
- нестача фінансових ресурсів для їх вільного пе-

рерозподілу за сферами діяльності малого підприєм-
ства;

- високий рівень конкуренції, що провокує під-
приємців до неетичної практики ведення бізнесу;

- надмірне втручання органів державної влади в 
діяльність суб’єктів господарювання [3].

Завдяки досягненню певної стабільності економіч-
ного розвитку та зростанню рівня життя населення у 
вітчизняному суспільстві в останні роки поступово від-
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бувається зміна суспільних цінностей та пріоритетів. 
Поряд із економічними чинниками все більшу роль у 
підвищенні конкурентоздатності та досягненні висо-
кої продуктивності та прибутковості діяльності малих 
підприємств відіграють такі неекономічні показники, 
як рівень соціального захисту та забезпечення праців-
ників, розробка та реалізація програм підтримки со-
ціальної інфраструктури регіону функціонування під-
приємства, запровадження механізму контролю якості 
виробництва продукції та надання послуг, впроваджен-
ня та ефективне використання екологічно безпечних та 
енергозберігаючих технологій тощо. 

Економічні відносини між державою та суб’єктами 
малого бізнесу можуть характеризуватися однією із 
наступних моделей (рис. 1). 

Моделі 
відносин між 

державою 
і СМБ

Держава нав'язує 
СМБ всі параметри 

відносин 

Держава як 
контролер 

та регулятор 
відносин 
із СМБ

Держава та СМБ -
рівноправні партнери 

на засадах спільної згоди

Держава залишає за 
собою контролюючу 

функцію арбітра СМБ 

Держава як 
захисник 

інтересів СМБ 
від конкурентів 
і зовнішнього 

впливу

Рис. 1. Основні моделі економічних відносин 
між державою та суб’єктами малого бізнесу (СМБ) 

Джерело: складено автором за [3]

Вибір однієї з моделей співпраці СМБ із держа-
вою стає економіко-правовим підґрунтям подальшого 
ефективного інноваційного розвитку підприємства, 
що передбачає прийняття інвестиційних рішень. 
У цьому зв’язку представляють практичний інтерес 
дослідження О. Мишковської, яка пропонує модель 
соціальної відповідальності малого бізнесу (СВМБ) 
на основі формування соціальних проектів, спрямо-
ваних на внутрішнє та робоче середовище підприєм-
ства (працівники, клієнти, постачальники), а також 
здійснення ними дрібної доброчинності [5, с. 129].

Системний підхід до розгляду проблематики 
СВМБ показує, що його основними складовими є су-
купність об’єктів, суб’єктів та принципів. Врахову-
ючи специфіку функціонування підприємств сфери 
малого бізнесу та результати наукових досліджень 
[6, с. 34]), об’єктами СВМБ є: працівники підприєм-
ства; споживачі продукції та послуг; інші громадяни, 
які потребують особливої уваги з боку суспільства –  
діти, інваліди, сироти, вагітні жінки, пенсіонери, 
студенти тощо; соціальна інфраструктура – житлово-
комунальне господарство, транспорт, заклади освіти, 
охорони здоров’я, науки, культури, спорту, еколо-
гічні споруди тощо.

Головними суб’єктами, які забезпечують іннова-
ційну спрямованість СВМБ, належать: суб’єкти під-
приємницької діяльності (фізичні та юридичні осо-
би); органи державної виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування, які активно підтримують 
розвиток соціальної сфери стратегічних зон госпо-
дарювання СМБ для реалізації соціальних проектів; 
об’єднання роботодавців усіх рівнів; профспілки; 
спеціалізовані благодійні фонди, консалтингові ком-
панії, що надають послуги у сфері розробки та реалі-
зації соціальних програм. 

Базуючись на результатах проведених досліджень, 
сформовано принципи соціальної відповідальності 
підприємств ведення малого бізнесу (табл. 1).

Соціальна відповідальність бізнес-організацій –  
як відповідальність осіб, які приймають бізнес-рі-
шення, тісно пов’язана із розвитком соціального 
партнерства, завдяки якому здійснюється зв’язок 
бізнесу з соціальним розвитком суспільства та під 
яким традиційно розуміють відносини у соціально-
трудовій сфері між працівниками і роботодавцями за 
активної участі держави або соціальний діалог, по-
шук компромісу у задоволенні інтересів усіх сторін 
соціально-трудових відносин [9].

Таблиця 1
Принципи соціальної відповідальності 

підприємств малого бізнесу 

№ Перелік 
принципів Зміст

1. Комплексність

передбачає здійснення виваженої 
внутрішньої соціальної політи-
ки підприємства (надання пакета 
соціальних компенсацій, реаліза-
ція освітніх проектів, підготовка 
кадрів)

2. Прозорість ве-
дення бізнесу

передбачає наявність механізму 
вимірювання показників соціаль-
но відповідальної діяльності під-
приємства з метою інформування 
населення та місцевої влади про 
результати фінансування підприєм-
ством соціальних ініціатив

3.
Керованість 
та стабіль-
ність

свідчить про забезпечення якос-
ті управління підприємством за 
рахунок імплементації соціальної 
відповідальності в стратегію його 
розвитку

4.
Екологічність 
роботи підпри-
ємства

свідчить про відповідальне відно-
шення керівників до оточуючого 
середовища та ступінь гармонійної 
інтеграції підприємства в оточуюче 
середовище

5.
Стабільність 
та надійність 
підприємства

передбачає реалізацію стратегії 
стійкого розвитку соціально відпо-
відального підприємства, орієнто-
ваного на формування достатнього 
прибутку з метою впровадження 
соціальних програм підтримки со-
ціально незахищених працівників

6.

Позитивна 
репутація під-
приємства та 
добросовісна 
ділова прак-
тика

пов’язана зі зміною сприйняття 
соціально відповідального підпри-
ємства оточуючими суб’єктами – 
співробітниками, громадськістю, 
державними організаціями

7.

Добровільність 
прийняття 
та реалізації 
соціальних 
зобов’язань

виходять за межі тих, що прописа-
ні в чинному законодавстві (сплата 
податків, дотримання законів, що 
регламентують трудові відносини 
тощо)

8.

Участь персо-
налу в соціаль-
них проектах 
підприємства

забезпечує формування його пози-
тивного іміджу

9. Солідарність

передумова перетворення взаємо-
відносин між суб’єктами підприєм-
ницької діяльності на партнерські 
відносини

10.

Продуктивна 
конкуренція 
та нарощуван-
ня інноваційно-
го потенціалу

обумовлює реальність будь-якого 
контракту, який передбачає зма-
гальність його учасників

11. Довіра

сприяє економічному зростанню й 
ефективному функціонуванню еко-
номіки, соціальному партнерству й 
демократичній стабільності

Сформовано автором за джерелами [1; 2, с. 42; 10])
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Все далі більш важливою управлінською пробле-

мою стає перетворення соціальної відповідальності 
малих підприємств у інноваційну стратегію свого 
бізнесу, а також щоденну практику їх ефективно-
го функціонування, що інтегрується в стратегію їх 
ефективного організаційного розвитку в сучасній 
практиці функціонування малого бізнесу. Стриж-
нем його ефективного функціонування в сьогоден-
ній практиці залишається проблема поєднання со-
ціальної відповідальності та громадської довіри. З 
метою формування профілю соціально відповідаль-
ного підприємства йому необхідно відповідати низ-
ці таких вимог: забезпечення безпеки робочих місць, 
збереження кваліфікованих фахівців, підтримка 
взаємовідносин з некомерційними та громадськими 
організаціями, розвиток та підтримка благодійних 
програм, енергозбереження та утилізація відходів, 
захист оточуючого середовища тощо.

Аналіз чисельних практик реалізації підприєм-
ствами принципів соціальної відповідальності пока-
зує, що інноваційний розвиток та ефективне функ-
ціонування малого бізнесу в сучасних економічних 
умовах потребує значної уваги з боку держави через 
сукупність методів економічної інноваційно-інвес-
тиційної політики. Водночас, за результатами до-
слідження, у практиці вітчизняного малого бізнесу 
не використовується цілий ряд практик соціальної 
відповідальності, що є традиційними в її європей-
ській моделі: урахування культурної специфіки спо-
живача, використання системи соціального марку-
вання продукції, зворотній зв’язок зі споживачами, 
надання інформації про якість і безпеку продукції, 
застосування принципів оцінки життєвого циклу 
продукту, моніторинг впливу результатів роботи під-
приємств на довкілля, уникнення використання ге-
нетично модифікованих продуктів тощо [4]. 

Ґрунтуючись на сучасних тенденціях інновацій-
ного розвитку малого бізнесу в Україні, основними 
заходами його підтримки можуть стати: зміни в по-
датковій політиці (скорочення податків, поширення 
спрощеного оподаткування, запровадження податко-
вих пільг); надання технічної допомоги та консал-
тингових послуг; надання довгострокових позик, 
субсидій, грантів, гарантування кредитів, забезпе-
чення пільгового страхування, фінансова підтримка 
тощо; встановлення контрактних відносин між дер-
жавою та приватними підприємствами; розробка різ-
них програм розвитку персоналу тощо.

Ґрунтуючись на проведеному дослідженні, доціль-
но відзначити, що основним напрямом інноваційного 
розвитку СВМБ є надання працівникам соціального 
пакету (соціальне страхування, виділення коштів 
на лікування, відпочинок, оздоровлення, послуги 
мобільного зв’язку, часткове вирішення житлових 
проблем тощо). Все далі більше при пошуку роботи 
претенденти на посади звертають увагу на можли-
вість отримання соціального пакету на підприємстві 
та соціального захисту, що може стати вирішальним 
критерієм при прийнятті рішення про вибір роботи. 

Розроблення внутрішніх програм розвитку соціаль-
ної відповідальності стає сьогодні для малих підпри-
ємств чим далі більш важливим завданням, спрямо-
ваним на підвищення відповідальності керівників 
перед працівниками та їхніми родинами, сприяння 
підтриманню здорового соціального середовища со-
ціальними, екологічними програмами, дотримання 
чинних законів про працю та охорони довкілля. 

Висновки з проведеного дослідження. У підсум-
ку проведеного дослідження можна зробити такі ви-
сновки: в сучасних умовах все далі більше зростає 
роль соціалізації підприємств у сфері малого бізнесу 
та вирішення складних соціальних питань; розвиток 
малого бізнесу сприяє економічному зростанню дер-
жави завдяки впровадженню ефективних моделей їх 
взаємодії; все далі більше зростає необхідність впро-
вадження принципів соціальної відповідальності під-
приємств у сфері малого бізнесу. Участь підприємств 
сфери малого бізнесу в економічному зростанні є 
беззаперечною та актуальною на даному етапі соці-
ально-економічного розвитку суспільства. Водночас 
перспективами подальших наукових досліджень є 
обґрунтування ролі держави в інноваційних техно-
логіях розвитку соціальної відповідальності малого 
бізнесу та розробка інноваційних стратегій їх впро-
вадження.
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Постановка проблеми. Питання безпеки та якості 
харчових продуктів є актуальною проблемою в бага-
тьох країнах світу. У сучасних умовах якість (і в тому 
числі екологічна безпечність) продукції, виробленої 
аграрним сектором, стає одним з основних факторів 
його внутрішньої та зовнішньої конкурентоспромож-
ності. В зв’язку з цим розвивається культура еколо-
гічного або органічного сільського господарства, тобто 
без використання хімікатів і трансгенних продуктів. 

Розвиток органічного виробництва є досить акту-
альним на сьогодні через низку явних екологічних, 
економічних та соціальних переваг, що притаманні 
цій сфері діяльності. Вимоги до екологічного сіль-
ського господарства включають не тільки питання 
дотримання екологічних норм чистоти продуктів, а 
й навколишнього середовища. Воно забезпечує зба-
лансований стан екосистеми, що є запорукою сталого 
розвитку економічної і соціальної сфери всього сус-
пільства. Екологічні продукти харчування не справ-
ляють негативного впливу на навколишнє середовище 
і здоров’я населення, а навпаки, сприяють йому. Еко-
логічне сільське господарство економічно ефектив-
ніше за традиційне за рахунок усунення втрат сіль-
ськогосподарської продукції при замкненому циклі 
виробництва, вивільненні величезних обсягів природ-
них резервів без скорочення фонду споживання.

Виробництво органічної сільськогосподарської 
продукції у світі за останні роки стрімко зростає. На 
даний час 37,2 млн га земель у всьому світі викорис-
товуються для органічного виробництва. Австралія, 
Нова Зеландія та Океанія є регіоном з найбільшою 
площею органічних земель сільськогосподарського 
призначення – 12,2 млн га, за нею йдуть Європа – 
10,6 млн га, Латинська Америка – 6,8 млн га, Азія –  
3,7 млн га, Північна Америка – 2,8 млн га та Аф-
рика – більш, ніж 1 млн га. Технології органічного 

землеробства стрімко поширюються в країнах Євро-
пейського Союзу. Так, за період із 1985 по 2012 рік 
кількість органічних господарств у країнах ЄС зрос-
ла з 6058 до більше ніж 240000, а площа земель ор-
ганічного землеробства – зі 172 тис. га до 9,5 млн га, 
що становить 5,4% земель сільськогосподарського 
призначення [15, с. 8].

Попит на органічну продукцію в основному фор-
мується у країнах, які досягли певного рівня еко-
номічного розвитку і де утворився прошарок на-
селення, яке не тільки вірить у корисність такого 
продовольства для людського організму, але й здатне 
платити вищу ціну за його екологічну чистоту. Від-
повідно, найрозвиненішими є ринки органічних про-
дуктів країн Північної Америки і Західної Європи. 

Щодо України, то вона має потенціал для вироб-
ництва органічної сільськогосподарської продукції, 
реалізації її на експорт та внутрішнього споживання. 
З’являється попит на екологічно чисту продукцію у 
населення, але ринок органічних продуктів харчуван-
ня ще тільки починає формуватися. Все ще відсутнє 
виробництво згідно з органічними стандартами тва-
ринницької продукції. Переробка органічної продук-
ції та виробництво органічних продуктів харчування 
також знаходяться на початковій стадії розвитку. 
Відсутність національного органу сертифікації, мар-
кетингового досвіду реалізації органічної продукції, 
високі ціни на неї, недостатня обізнаність спожива-
чів, обмеженість товарного асортименту стримують 
розвиток пропозиції такої продукції з боку вітчизня-
них виробників. Розвиток органічного сільського гос-
подарства буде сприяти покращенню економічного, 
соціального та екологічного стану в Україні, комп-
лексному розвитку сільської місцевості, поліпшенню 
здоров’я населення та стати одним із факторів поси-
лення економічних зв’язків з країнами ЄС.
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Аналіз останніх наукових досліджень і публіка-

цій. В умовах глобалізаційних процесів в Україні та 
світі невирішеними залишаються безліч теоретич-
них, практичних питань органічного сільського гос-
подарства. 

Дослідженню стану, проблем та перспектив роз-
витку органічного сільськогосподарського вироб-
ництва продукції присвячені наукові праці таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених, як Г. Антонюк, 
В. Артиш, Р. Безус, Н. Берлач, В. Вовк, В. Гарма-
шова, Т. Дудар, В. Кисіль, М. Кобець, М. Крапивко, 
Б. Кружель, Є. Милованова, О. Рудницької, П. Бар-
бері, Х. Кахілуото, Р. Штейнер, та ін. Україна є 
важливою аграрною країною світу, яка має великий 
потенціал у виробництві та споживанні органічних 
продуктів харчування. Попит на українську орга-
нічну продукцію постійно зростає на внутрішньому 
та зовнішньому ринках. Тому дослідження стану та 
розвитку органічного виробництва в нашій країні 
обумовлює актуальність обраної теми статті. Значна 
частина питань, пов’язаних з розвитком органічного 
сільського господарства, ще потребує подальшого до-
слідження і вирішення.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформувати дослідження, яке полягає в ана-
лізі стану органічного виробництва в світі, його роз-
виток в Україні, визначенні економічних, екологіч-
них та соціальних переваг органічного сільського 
господарства, а також визначені основних проблем, 
що перешкоджають розвитку органічного сільського 
господарства в системі євроінтеграційних процесів в 
Україні та перспектив розвитку цього ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. За ви-
значенням Міжнародної федерації органічного сіль-
ськогосподарського руху (IFOAM) «Органічне сіль-
ське господарство – виробнича система, що підтримує 
здоров’я ґрунтів, екосистем і людей. Воно залежить 
від екологічних процесів, біологічної різноманітнос-
ті та природних циклів, характерних для місцевих 
умов, при цьому уникається використання шкідли-
вих ресурсів, які викликають несприятливі наслід-
ки. Органічне сільське господарство поєднує в собі 
традиції, нововведення та науку з метою покращен-
ня стану навколишнього середовища та сприяння 
розвитку справедливих взаємовідносин і належного 
рівня життя для всього вищезазначеного» [1, с. 1].

При цьому методі господарювання заборонено 
використання хімічно синтезованих мінеральних 
добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів, ге-
нетично модифікованого насіння та активно вико-
ристовуються натуральні препарати з метою збіль-
шення родючості ґрунту, резистентності рослин та 
тварин до хвороб [2, с. 9]. 

Органічне сільське господарство ґрунтується на 
принципах, які є основою для його розвитку. Вони 
відображають ті можливості, які органічне сільське 
господарство може дати світу та бачення шляхів по-
ліпшення сільського господарства в глобальному 
масштабі. Отже, це:

• принципи здоров’я – органічне сільське гос-
подарство повинне підтримувати та поліпшувати 
здоров’я ґрунту, рослини, тварини, людини та пла-
нети як єдиного й неподільного цілого;

• принципи екології – органічне сільське госпо-
дарство має ґрунтуватися на принципах природних 
екологічних систем і циклів, працюючи, співіснуючи 
з ними та підтримуючи їх;

• принципи справедливості – органічне сільське 
господарство має базуватися на відносинах, що га-
рантують справедливість з урахуванням інтересів на-

вколишнього середовища та життєвих можливостей;
• принципи турботи – управління органічним 

сільським господарством повинне мати поперед-
жувальний і відповідальний характер для захисту 
здоров’я й добробуту як нинішніх і прийдешніх по-
колінь, так і довкілля.

Ці принципи повинні використовуватися як єди-
не ціле [3, с. 2].

Починаючи з січня 2014 р., в Україні вступив у 
дію підписаний 03 жовтня 2013 р. Закон України 
№ 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сіль-
ськогосподарської продукції та сировини» [19]. Зако-
ном визначаються правові та економічні основи ви-
робництва та обігу органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини, заходи контролю та нагля-
ду за такою діяльністю і спрямовані на забезпечен-
ня справедливої конкуренції та належного функці-
онування ринку органічної продукції та сировини, 
покращення основних показників стану здоров’я 
населення, збереження навколишнього природного 
середовища, раціонального використання ґрунтів, 
забезпечення раціонального використання та від-
творення природних ресурсів, а також гарантуван-
ня впевненості споживачів у продуктах та сировині, 
маркованих як органічні [1, с. 4].

Поки в Україні не розроблені відповідні підзакон-
ні акти, вітчизняні виробники проходять процедуру 
органічної сертифікації свого виробництва за діючи-
ми міжнародними стандартами, частіше за все це 
норми Європейського Союзу.

Державною цільовою Програмою розвитку села 
на період до 2015 р. задекларовано довести обсяг 
частки органічної продукції у загальному обсязі ва-
лової продукції сільського господарства до 10 відсо-
тків, передбачається стимулювання ведення органіч-
ного сільського господарства, унормування розвитку 
органічного землеробства та створення системи його 
сертифікації.

Ще одним документом, що акцентує увагу на 
органічному секторі, є Стратегія розвитку аграрно-
го сектору економіки на період до 2020 р., схвале-
на розпорядженням Кабінету Міністрів України за 
№ 806-р. В стратегії серед пріоритетних напрямів 
досягнення стратегічних цілей вказано і забезпечен-
ня продовольчої безпеки держави шляхом сприян-
ня розвитку органічного землеробства, насамперед, в 
особистих селянських і середніх господарствах. 

Україна, маючи значний потенціал для виробни-
цтва органічної сільськогосподарської продукції, її 
експорту, споживання на внутрішньому ринку, до-
сягла певних результатів щодо розвитку власного 
органічного виробництва. Так, площа сертифікова-
них сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних 
під вирощування різноманітної органічної продук-
ції, складає більше чверті мільйона гектарів, а наша 
держава займає почесне двадцять перше місце сві-
тових країн-лідерів органічного руху. Частка серти-
фікованих органічних площ серед загального об’єму 
сільськогосподарських угідь України складає майже 
0,7% (табл. 1) [1, с. 5]. 

Протягом 2002–2012 рр. спостерігалася стійка 
тенденція до зростання площ органічних сільсько-
господарських угідь в Україні та сертифікованих ор-
ганічних господарств, причому темпи росту кількос-
ті органічних господарств перевищують темпи росту 
площ органічних сільськогосподарських угідь. Така 
динаміка може свідчити про певні процеси перероз-
поділу ринку у цій сфері та що новоутворені органіч-
ні господарства зазвичай невеликі підприємства, які 
вирощують органічну продукцію на незначних пло-
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щах і несуттєво примножують основний фонд орга-
нічних сільськогосподарських угідь.

Протягом 2002-2012 рр. спостерігалася стійка 
тенденція до зростання площ органічних сільсько-
господарських угідь в Україні та сертифікованих ор-
ганічних господарств, причому темпи росту кількос-
ті органічних господарств перевищують темпи росту 
площ органічних сільськогосподарських угідь. Така 
динаміка може свідчити про певні процеси перероз-
поділу ринку у цій сфері та що новоутворені органіч-
ні господарства зазвичай невеликі підприємства, які 
вирощують органічну продукцію на незначних пло-
щах, і несуттєво примножують основний фонд орга-
нічних сільськогосподарських угідь.

Протягом 2002-2012 рр. спостерігалася стійка 
тенденція до зростання площ органічних сільсько-
господарських угідь в Україні та сертифікованих ор-
ганічних господарств, причому темпи росту кількос-
ті органічних господарств перевищують темпи росту 
площ органічних сільськогосподарських угідь. Така 
динаміка може свідчити про певні процеси перероз-
поділу ринку у цій сфері та що новоутворені органіч-
ні господарства зазвичай невеликі підприємства, які 
вирощують органічну продукцію на незначних пло-
щах і несуттєво примножують основний фонд орга-
нічних сільськогосподарських угідь.

Нині в Україні під органічними культурами  
зайнято 272 850 тис. га. У світі 37,2 млн га сертифі-
кованих органічних земель, а в Європі – 10,6 млн га. 
При цьому Україна займає перше місце в східноєв-
ропейському регіоні щодо сертифікованої площі ор-
ганічної ріллі, спеціалізуючись переважно на вироб-
ництві зернових, зернобобових та олійних культур. 
Відповідно до структури сертифікованих органічних 
сільськогосподарських угідь 76,4% займає рілля, 
21,3% – пасовища, 1,8% – перелоги і 0,5% – багато-
річні насадження [13, с. 7].

Світовими лідерами серед країн світу за площею 
земель, зайнятих під органічним виробництвом, є 
Австралія, Аргентина, Китай та Бразилія. До регі-
онів з найбільшими площами сільськогосподарських 
земель, що обробляються органічно, відносяться Ав-
стралія та Океанія (понад 12 млн га), Європа (понад 
8 млн га) та Латинська Америка (понад 8 млн га) 
[15, с. 10]. По відношенню до загальної площі сіль-
ськогосподарських угідь, найбільші частки сільсько-
господарських земель, що обробляються органічно, 
знаходяться на Фолклендських островах (37%), у 
Ліхтенштейні (30%) та в Австрії (16%) [4, с. 152]. 

Загалом в Європі знаходиться 23% усіх органіч-
них світових сільськогосподарських земель та на-
лічується чотири країни, де понад 10% усіх земель 
сільськогосподарського призначення знаходиться під 
органічним сільськогосподарським виробництвом: 
це Ліхтенштейн (30%), Австрія (16%), Швейцарія 
(11,1%) та Швеція (10,8%). Найбільші площі земель, 
зайнятих під органічне виробництво в Європі, мають 
Іспанія (1,1 млн га), Італія (1 млн га) та Німеччина 
(0,9 млн га). У Східноєвропейському регіоні перше 
місце за кількістю сертифікованих угідь органічного 
сільського господарства займає Україна, де організо-
вано переважно виробництво зернових, зернобобових 
і олійних культур [5, с. 161]. 

Протягом 2002–2012 рр. спостерігалася стійка 
тенденція до сертифікованих органічних господарств 
як у світ,і та і в Україні (табл. 2).

На початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 
31 господарство, що отримало статус «органічного», 
то в 2012 р. нараховувалось вже 164 сертифікованих 
органічних господарства, в світі 1,6 млн виробників 
[5, с. 162].

Більшість українських органічних господарств 
розташовані в Одеській, Херсонській, Полтавській, 
Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопіль-

Таблиця 1 
Динаміка показників, які характеризують розвиток органічного виробництва в Україні 

Показники
Рік

2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Площа сільськогосподарських угідь, 
тис. га 41800,4 41722,2 41625,8 41596,4 41576,0 41557,6 41536,3

Загальна площа органічних 
с.-г. угідь, га 164449 241980 269984 270193 270226 270320 272850

Частка площі органічних  
с.-г. угідь, % загальної площі 
сільськогосподарських угідь

0,39 0,58 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66

Темпи приросту загальної площі 
органічних с.-г. угідь - 1,008 1,080 1,000 0,999 1,000 1,009

Кількість господарств, шт. 31 72 118 121 142 155 164

Темпи приросту кількості 
господарств - 1,028 1,282 1,025 1,173 1,091 1,058

Джерело: складено та розраховано автором за даними [1]

Таблиця 2 
Кількість сертифікованих органічних господарств у деяких європейських країнах, в т.ч. в Україні

Країна
Рік

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Естонія 369 583 746 810 1013 1220 1259 1277 1356 1431 *

Німеччина 14703 15628 16476 16603 17020 18703 19813 21047 21942 22506 *

Польща 1787 1977 2304 3760 7183 11887 14888 17092 20578 23430 *

Чехія 654 654 810 836 829 1318 1946 2665 3517 3904 *

Україна 31 69 70 72 80 92 118 121 142 155 164

Середній розмір 
органічного 
господарства в 
Україні, га

5305 3472 3429 3361 3025 2716 2288 2242 1903 1744 1700

Джерело: [2]
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ській, Житомирській областях. Українські сертифі-
ковані органічні господарства – різного розміру – від 
кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до 
понад десяти тисяч гектарів ріллі [1, с. 4].

Європейською країною з найбільшою кількістю 
підприємств, які займаються виробництвом органіч-
ної продукції, є Італія (понад 44 тис. виробників). 
Продукція органічного виробництва у Швейцарії за-
ймає 35% ринку продуктів харчування, у Німеччині 
та Австрії – 25% [5, с. 163]. 

Близько 80% вітчизняної органічної продукції 
експортується в розвинені країни. Це переважно зер-
нові, бобові та олійні культури. Решту продукції ре-
алізують на внутрішньому ринку за звичайними ці-
нами (18%), і тільки 2% реалізується з позначкою 
«органічний продукт» [6, с. 7]. 

Обсяг виробництва органічної продукції постійно 
зростає. Так, у 2006 році обсяг ринку складав 250 
тис. євро, у 2012 році він становить 6,4 млн євро. 
Незважаючи на постійне зростання, прогнозова-
не міжнародними організаціями, зростання обсягів 
виробництва органічних продукції у 2012 році до 
9,8 млн євро не виправдалося [7, с. 5]. 

Сучасний внутрішній споживчий ринок органіч-
них продуктів в Україні почав розвиватись з початку 
2000-х років, склавши: у 2007 році – 500 тис. євро, 
в 2008 році – 600 тис. євро, у 2009 – 1,2 млн євро, 
у 2010 – 2,4 млн євро, у 2011 р. цей показник зріс 
до 5,1 млн євро, у 2012 році – до 7,9 млн євро, а у 
2013 р. – до 12,2 млн євро [1, с. 3].

З такими показниками Україна займає 20 місце 
у світі. Світовою тенденцією сільськогосподарського 
виробництва є зростання обсягів виробництва орга-
нічної продукції. Проте і досі ринок продуктів ор-
ганічного виробництва в Україні перебуває на стадії 
становлення.

Органічна продукція більш поширена й популяр-
на в тих країнах і регіонах, де вищий рівень роз-
витку. Обсяги споживання органічної продукції 
в Україні надзвичайно низькі й становлять лише 
5,1 млн євро (0,11 євро на одну особу). Для порівнян-
ня, у Данії – 138,60 євро на одну особу, Швейцарії –  
131,50 євро на одну особу, Австрії – 103,80 євро 
на одну особу, Швеції – 75,40 євро на одну особу, 
Німеччині – 70,70 євро на одну особу, Голландії – 
35,80 євро на одну особу, Італії – 25,00 євро на одну 
особу, Норвегії – 23,79 євро на одну особу. А в Фін-
ляндії, де всього 170 тис. га зайняті в органічному 
виробництві, споживання на одну особу становить 
15 євро [6, с. 7]. 

Максимальний попит на органічну продук-
цію спостерігається у населення віком 40-49 ро-
ків (4,58 млн чол.) та сім’ї з дітьми до 7 років 
(7,25 млн чол.). Це пояснюється, насамперед, кра-
щим матеріальним становищем першої групи людей 
і відповідальним ставленням до свого здоров’я. По-
купці органічної продукції розраховують на високу 
якість та свіжість продуктів, кращі смакові якості 
органічної продукції, відсутність генетично модифі-
кованих організмів. Окрім того, в світі стає все біль-
ше екологічно грамотних людей, які прагнуть дбати 
про довкілля й тому обирають органічну продукцію 
як таку, під час виробництва якої не завдається шко-
ди природному середовищу [5, с. 162]. 

Розвиток ринку органічних продуктів у світі міг 
би розвиватися й швидшими темпами, якби не такий 
стримуючий фактор як порівняно висока вартість 
органічних товарів і продуктів. Ціни на органічну 
продукцію зазвичай набагато вищі, ніж на звичай-
ну. Наприклад, за європейськими стандартами, на-

цінка на органічні продукти й товари, є виправда-
ною у розмірі 20-30%. А в Україні та деяких інших 
країнах світу в окремих випадках вартість органіки 
може бути на 50-300 % вище, ніж неорганічних ана-
логів [5, с. 20]. 

Значну частку вартості органічної продукції скла-
дають витрати на доставку до кінцевого споживача. 
Органічні продукти мають обмежений термін збе-
рігання, вимагають спеціальної переробки та тран-
спортування. На високу ціну впливає ненасиченість 
ринку такою продукцією та довгі ланцюжки посе-
редників. Також у ціну закладається вартість серти-
фікації, інспекції та премія за вищу ризикованість 
виробництва [6, с. 8]. 

Таблиця 3 
Цінова ситуація на ринку органічної продукції

Вид 
продукції

Ціна на продукцію, 
грн./кг

Перевищення 
ціни органічної 
продукції, раззвичайна органічна

Хліб 5-7 24-30 3-6

Молоко 8-12 16-20 2-3

Цукор 10-12 60-80 6

Курятина 30-32 80-120 3-6

Яйця курячі, 
10 шт.

7-12 30-38 4-5

Яблука 7-10 16-20 2-3

Картопля 6-9 20-25 2-3

Помідори 9-12 40-55 4-5

Мед 60-80 130-200 2-3

Джерело: [8]

Ринок органічної продукції у світі зростає. 
В Україні частка продажів органічної продукції поки 
що не перевищує 1-2% від загального обсягу с/г про-
дукції. Для порівняння: в Європі це співвідношення 
становить 5%, причому зростання споживання орга-
нічної продукції становить 8-11% на рік [9, с. 1]. 
В середньому ціна на органічну продукцію у 2-6 рази 
вища, ніж на звичайні харчові продукти. Проте саме 
натуральність і органічність продукції є однією із 
конкурентних переваг на ринку, якою користуються 
більшість виробників продуктів харчування в Укра-
їні [7, с. 9].

Перевагами на шляху ефективного формування 
попиту та пропозиції є: 

• високі ціни на сертифіковану органічні продукцію;
• відсутність фінансової підтримки з боку держави;
• обмежені асортимент вітчизняної органічної 

продукції;
• високі тарифи на послуги сертифікованих ком-

паній;
• відсутність надійної гарантії збуту продукції;
• недовіра до органічної продукції, слабка еколо-

гічна свідомість споживачів;
• низька купівельна спроможність населення  

[6, с. 8].
Переваги органічного агровиробництва перед тра-

диційним мають два аспекти – це, перш за все, пе-
реваги самих органічних продуктів харчування та 
переваги власне органічних методів господарювання.

Органічне виробництво має цілу низку економіч-
них, екологічних та соціальних переваг, а також цей 
метод завдяки виробництву та споживанню власне 
органічних харчових продуктів позитивно впливає 
на здоров’я населення.

Екологічні переваги органічного виробництва по-
лягають у тому, що воно:
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• зберігає довкілля в процесі виробництва;
• сприяє збереженню та відновленню біорізнома-

ніття в агроландшафтах;
• сприяє збереженню та відтворенню родючості 

ґрунтів;
• сприяє застосуванню зелених добрив та методів 

біологічної боротьби зі шкідниками;
• оберігає від забруднення водні джерела і атмос-

ферне повітря через обмеження застосування синте-
тичних агрохімікатів [11, с. 2].

Економічні переваги органічного виробництва по-
лягають у тому, що при впровадженні сучасних тех-
нологій вирощування сільськогосподарських куль-
тур та розведення худоби згідно із принципами та 
вимогами органічного виробництва, при подальшому 
розвитку внутрішнього ринку в Україні в середньо-
строковій перспективі зростатиме прибутковість ви-
робництва органічної продукції та її конкурентноз-
датність.

Це відбуватиметься шляхом: поступового зростан-
ня природної продуктивності агроценозів та ґрунтів в 
умовах органічного аграрного виробництва; суттєво-
го зниження виробничих витрат завдяки відмові від 
застосування дорогих хімікатів та зменшення енер-
гоємності виробництва, зокрема витрат на пальне та 
мастильні матеріали; підвищення самодостатності та 
скорочення залежності виробників від невигідних 
умов зовнішнього фінансування – банківських кре-
дитів і виплат з них.

Соціальні переваги органічного виробництва по-
лягають у створенні додаткових робочих місць у 
сільській місцевості й нових перспектив для малих 
та середніх фермерських господарств, збільшенні 
життєздатності сільських громад тощо. Наприклад, 
у Франції, де 4,5% ферм та 3,6 % сільськогосподар-
ських земель є органічними, в органічних фермах за-
йнято 2,4 найманих середньорічних працівника, тоді 
як у традиційних – 1,5 [11, с. 1]. Органічне вироб-
ництво базується на екстенсивних технологіях виро-
щування культур та розведення худоби, що потребує 
більших затрат праці, а значить, збільшує потребу у 
робочій силі та через це збільшує зайнятість населен-
ня у сільській місцевості [6, с. 7].

Слід також вести мову про переваги органічних 
продуктів для українських споживачів.

Органічні продукти є більш привабливими для 
споживачів, оскільки вони:

• корисні для здоров’я та екологічно безпечні;
• мають кращу якість і вищі смакові якості;
• не містять у собі генетично модифікованих ор-

ганізмів;
• не містять токсичних та шкідливих речовин 

(важкі метали, пестициди, нітрати, ітрити не пере-
вищують ГДК);

• не містять шкідливих залишків штучних сти-
муляторів росту, лікарських препаратів та антибіо-
тиків, що не дозволяються в органічному рослинни-
цтві та тваринництві;

• не містять хвороботворних мікроорганізмів, па-
разитів та алергенів;

• зберігають поживні речовини та натуральний 
склад при переробці, оскільки використовуються 
лише натуральні методи переробки, натуральні речо-
вини та матеріали для пакування, не дозволяються 
синтетичні речовини при переробці (ароматизатори, 
консерванти, добавки, тощо).

Перехід сільськогосподарських товаровиробни-
ків на органічні методи господарювання може бути 
можливим лише за умови їхнього усвідомлення пе-
реваг органічного виробництва порівняно з тради-

ційним. Органічне виробництво швидше має пере-
ваги у цілому для суспільства, а не для конкретного 
виробника органічної продукції. Тому для забез-
печення ефективності органічного виробництва по-
трібна державна підтримка у вигляді субсидій для 
економічного стимулювання впровадження органіч-
ного агровиробництва землекористувачами та зем-
левласниками шляхом:

• надання податкових і кредитних пільг та від-
шкодувань фізичним і юридичним особам, які здій-
снюють за власний кошт впровадження органічного 
агровиробництва та переробку органічної продукції;

• звільнення землевласників та землекористувачів, 
що виробляють органічну продукцію від плати за зем-
лю, за земельні ділянки, на яких організовано вироб-
ництво або переробку органічної сертифікованої про-
дукції згідно із відповідним сертифікатом, виданим 
уповноваженим органом сертифікації, акредитований 
у відповідному органі державної влади [10, с. 12].

В Україні дуже доцільно впровадження органіч-
ного сільського господарства, тому що це прияє:

• відтворенню родючості ґрунтів та збереженню 
навколишнього середовища; 

• розвитку сільських територій та підйому рівня 
життя сільського населення; 

• підвищення ефективності та прибутковості 
сільськогосподарського виробництва;

• зебезпеченню споживчого ринку здоровою якіс-
ною продукцією;

• зміцненню експортного потенціалу держави;
• необхідністю поліпшення іміджу України як 

виробника та експортера високоякісної здорової ор-
ганічної продукції;

• забезпеченню продовольчої безпеки в Україні;
• поліпшенню загального добробуту громадян 

держави [10, с. 13].
Органічне сільське господарство є методом ін-

тенсивного сільського господарства, заснованим на 
ефективному використанні всього комплексу міс-
цевих умов і ресурсів. Така форма господарюван-
ня може бути надзвичайно сприятлива для сталого 
соціально-економічного та екологічного розвитку, 
оскільки відрізняється низьким рівнем собівартості і 
високою економічною ефективністю. Ринок продук-
ції органічного сільського господарства (натуральної 
продукції) є дуже перспективним і недостатньо роз-
виненим, тому відкриває перед виробниками та екс-
портерами широкі горизонти.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. Україна –  
це аграрна країна, продовольче забезпечення якої на 
внутрішньому ринку та на ринку споживачів кра-
їн-сусідів зростає з кожним роком. Аграрії дбають 
про високу врожайність зернових, олійних та зерно-
бобових культур, ефективно впроваджують нові тех-
нології, підвищують якість та безпечність сільсько-
господарської продукції. Україна, маючи значний 
потенціал для виробництва органічної сільськогоспо-
дарської продукції, її експорту, споживання на вну-
трішньому ринку, досягла певних результатів щодо 
розвитку власного органічного виробництва. Хоча 
український ринок залишається дуже малим, країна 
є лідером за обсягами експорту органіки в країни ЄС 
та США. Сприятливий клімат та родючі ґрунти при-
ваблюють іноземних інвесторів, які хочуть вкладати 
гроші в дрібні фермерські господарства по вирощу-
ванню органічних продуктів.

Враховуючи наявність великих площ родючих і 
екологічно чистих ґрунтів – в умовах зростання по-
питу на органічну продукцію в Європейському Со-
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юзі та інших країнах світу – Україна має перспек-
тиви розвитку експортного потенціалу, посилення 
економічних зв’язків за одночасного використання 
технологій, що сприяють збереженню і відновленню 
якісних характеристик ґрунтів, покращенню еконо-
мічного, соціального та екологічного стану країни.

Подальшим напрямом дослідження стане визна-
чення можливостей України щодо імпортозаміщення 
та експорту продукції органічного виробництва.
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Постановка проблеми. Перехід України до ринко-
вої моделі господарювання та входження її у світо-
вий торговельний простір ставить високі вимоги до 
уміння керівників управляти підприємством у рин-
ковій економіці за наявності великої кількості кон-
курентів, які вже мають відповідний досвід і прак-
тику управління підприємством в цих умовах. Тому 
однією з найважливіших є проблема управління су-
часним підприємством у нових, ринкових умовах, 
які швидко змінюються. Очевидно, традиційні мето-
ди управління виявляються недієздатними в нових 
для країни умовах. Необхідно не тільки визначитися 
з відповідним підходом до управління підприємства-
ми, але й сформувати механізм його дії, механізм 
управління функціонуванням підприємств.

Нові економічні умови становлення ринкового 
механізму в ринкових умовах призвели до того, що 
більше половини всіх авіапідприємств України вна-
слідок загальної економічної кризи виявилася еконо-
мічно неспроможними та постали перед необхідністю 
примусової санації. Підставою для виникнення такої 
ситуації частіше за все стають прорахунки в страте-
гічних планах і в наборі тактичних заходів, які не 
повною мірою дозволяють авіапідприємству знайти 
успішний вихід з кризової ситуації. Тому розгляд 
проблем механізму управління ІБС авіапідприємств 
є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми ефективності методів управління на підприєм-
ствах досліджували такі вчені: О. Ареф’єва, І. Тим-
ошенко, С. Мочерний, В. Нємцов, Ф. Хміль, а також 
М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоурі та інші.

Основним призначенням механізму управління 
авіапідприємством є створення ефективного авіапід-
приємства в умовах невизначеності бізнес-середови-
ща. Бізнес-середовище впливає на авіапідприємство, 
тому йому необхідно визначити чіткі орієнтири своєї 
діяльності, тобто визначити мету функціонування. 
У процесі здійснення обраної мети на об’єкт управ-

ління впливають ті або інші фактори. Отже, від того, 
як швидко авіапідприємство зможе оцінити ці умови 
і врахувати їхній вплив на свою діяльність, багато в 
чому залежить ефективність функціонування об’єкта 
управління – авіапідприємства.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
розкритті складових внутрішнього економічного ме-
ханізму функціонування інтегрованих бізнес-струк-
тур авіапідприємств та заходів щодо вдосконалення 
управління розвитком авіапідприємства в умовах ін-
тенсивного розвитку ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нега-
разди у практиці управління пояснюються, насампе-
ред, тим, що при прийнятті управлінських рішень 
керівники бачать певну проблему, відокремлену від 
безлічі інших сторін діяльності авіапідприємства.

Роль чинника управління, управлінської структу-
ри, управлінської філософії авіапідприємства в умо-
вах сучасного виробництва значно зросла, оскільки 
посилення позицій у конкурентній боротьбі на сьо-
годні залежить від якості управління. У цьому ви-
падку починають діяти важелі механізму управління 
авіапідприємством – засоби, що приводять систему в 
стан, який відповідає умовам поставленої мети.

Механізм функціонування системи управлін-
ня передбачає чітке формулювання мети діяльності 
авіапідприємства в основному бізнес-процесі та на 
різних рівнях своєї ієрархії, що дозволяє керівни-
ку спрямовувати діяльність авіапідприємства і від-
стежувати її результати. Тому на рівні окремого 
авіапідприємства система цілей подається у вигляді 
інтересів контактних груп, що використовують ре-
зультати його діяльності і здатні впливати на при-
йняття управлінських рішень, а також змінювати 
умови господарської діяльності. До числа контак-
тних груп прийнято виносити акціонерів, найманих 
робітників, керівників, державу, суспільні організа-
ції, місцеві органи влади і громадськість. Від здат-
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ності задовольнити їхні інтереси залежать результа-
ти діяльності авіапідприємства.

Метою механізму управління ефективною діяль-
ністю авіапідприємства є забезпечення зростання його 
ринкової вартості, тобто всі прагнення авіапідприєм-
ства, аналітичні методи і прийоми менеджменту по-
винні бути спрямовані на досягнення однієї загальної 
мети: допомогти максимізувати свою вартість, базую-
чи процес прийняття управлінських рішень на пріо-
ритетних факторах-показниках, здатних вплинути на 
збільшення вартості авіапідприємства.

Механізм управління функціонує на основі таких 
принципів: керованості, гнучкого реагування авіапід-
приємства на зовнішні і внутрішні, органічного по-
єднання інтересів акціонерів, споживачів, партнерів і 
кредиторів; ієрархії цілей усередині авіапідприємства.

Цей механізм формується на основі поєднання і 
взаємодії його основних елементів: контролю, плану-
вання, комунікації, координації і мотивації, шляхом 
реалізації вищезазначених принципів. Основними 
інструментами механізму управління є оцінка управ-
ління ефективної діяльності і важелі управлінського 
впливу на систему забезпечення розвитку і ефектив-
ної роботи авіапідприємства.

Економічний механізм функціонування інтегро-
ваної бізнес-структури являє систему економічних 
методів та важелів, що. по-перше, забезпечують зо-
внішні зв’язки ІБС і створюють відповідні умови 
отримання доходу по-друге, сприяють розвитку ви-
робничих відносин усередині ІБС. У першому ви-
падку його принципи цілком визначаються осо-
бливостями господарського механізму суспільства 
(домінуючою формою власності на засоби виробни-
цтва існуючими системами ціноутворення, оподатку-
вання, планування тощо), а в другому випадку – осо-
бливостями виробничих відносин в ІБС [5].

Економічний механізм є складовою господарсько-
го механізму. Це сукупність взаємозалежних ва-
желів і методів планового впливу на виробництво, 
обмін, розподіл і споживання продуктів [3]. Його 
формують економічні ресурси і способи їх взаємодії 
для реалізації певних економічних процесів.

Внутрішній економічний механізм забезпечує 
функціонування інтегрованої структури, організацію 
та координацію управління його елементами. Він діє 
через економічні інтереси та складається з комплек-
су економічних способів, методів, нормативів, показ-
ників, за допомогою яких реалізуються об’єктивні 
економічні закони. Традиційно вважається, що 
структура цього механізму визначається через: фор-
мування вертикальних зв’язків між підрозділами та 
координаційним центром і горизонтальних зв’язків 
між окремими учасниками інтеграційного процесу; 
систему планування діяльності інтегрованої струк-
тури; систему оцінки та контролю за результатами 
діяльності бізнес-одиниць; дію мотиваційного меха-
нізму функціонування.

Формування вертикальних зв’язків між учасни-
ками інтегрованої структури проявляється у наяв-
ності замкнутого циклу виробництва: сировина по-
слідовно переробляється в готовий продукт, який є 
результатом діяльності всіх елементів інтеграційно-
го процесу. Горизонтальні зв’язки утворюються між 
суб’єктами господарювання учасниками інтеграцій-
ного об’єднання, які працюють на одній технологіч-
ній стадії виробництва.

Система планування діяльності включає визна-
чення цілей і завдань інтегрованої структури на пер-
спективу, вибір оптимальних шляхів їх досягнення з 
урахуванням ресурсного потенціалу авіаформування.

Зростання ролі планування в інтеграційному про-
цесі пов’язане з обмеженістю ресурсів, зміною роз-
мірів інтегрованої структури, комплексністю вироб-
ничих завдань.

Значення системи планування полягає в наступ-
ному: передбачення майбутніх критичних ситуацій; 
розробка альтернативних варіантів розвитку інтегро-
ваної системи; поліпшення координації дій в авіа-
формуванні; раціоналізація розподілу ресурсів; по-
кращення контролю в структурі та ін.

Система оцінки та контролю за результатами ді-
яльності інтегрованої структури включає в себе кілька 
рівнів: рівень самого авіаформування та рівень учас-
ників інтеграційного процесу. Контроль дає змогу ке-
рівництву переконатися у правильності управлінських 
рішень. Він проводиться у кілька етапів: 1) визначення 
об’єкта контролю; 2) розробка плану проведення та ви-
значення відповідальних осіб; 3) одержання інформації 
про досягнуті результати і співставлення їх з відповід-
ними нормативами; 4) узагальнення результатів контр-
олю та коригування діяльності.

Об’єктами контролю на рівні авіаформування є: 
активи і майно акціонерів, виробничі ресурси, готова 
продукція, ін.

Об’єктами контролю на рівні учасників інтегра-
ційного процесу є усі господарські операції, які вони 
здійснюють.

Система мотивації на рівні суб’єкта господарю-
вання має ґрунтуватися на певних вимогах: відповід-
ність рівня оплати праці з її результатами та визна-
ння внеску кожного працівника в загальний обсяг 
виробництва; забезпечення належних умов безпеки 
праці, охорони здоров’я та зростання добробуту всіх 
працівників; створення умов і забезпечення можли-
востей для зростання фахової майстерності, підви-
щення кваліфікації та перекваліфікації; створення у 
колективі сприятливого психологічного клімату, ат-
мосфери довіри й адекватних двосторонніх відносин 
між керівниками і працівниками [2].

Основними показниками дієвості економічного 
механізму є показники ефективності функціонуван-
ня інтегрованої структури.

Наддержавний рівень економічного механізму 
проявляється через встановлення цін та умов тор-
гівлі на міжнародних ринках, коливання валютних 
курсів та вартості активів на міжнародних біржах.

Державне регулювання та система державної під-
тримки відображає державний рівень економічного 
механізму,

Державне регулювання інтегрованих структур – 
це створення сприятливих умов для розвитку еко-
номічних відносин у пріоритетних для держави на-
прямах, за рахунок нормативно-правової бази, що 
регулюють економічну діяльність суб’єкта господа-
рювання. Воно включає: нормативно-правове забез-
печення, встановлення цін, тарифів, пільг, квот, на-
кладання штрафів, санкцій та ін.

Нормативно-правове забезпечення об’єднує такі 
напрями:

- юридичні норми з окремих питань розвитку ін-
тегрованих структур та регіону функціонування;

- конституційні норми та закони, що регламенту-
ють діяльність суб’єктівгосподарювання;

- підзаконні акти та інші установчі документи, 
що безпосередньо регламентують створення та діяль-
ність ІБС авіапідприємств;

- програми регіонального розвитку;
- методологію інтегральної оцінки соціально-еко-

номічного розвитку інтегрованих структур та регі-
онів.
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Державна підтримка має бути присутня на усіх 
стадіях інтеграційного процесу. На початку форму-
вання інтегрованої структури держава повинна спри-
яти формуванню статутного капіталу та створенню 
сприятливих умов для діяльності організації.

Система державної підтримки інтегрованих 
структур включає пільгове кредитування суб’єктів 
господарювання, цільові державні субсидії, державні 
закупівлі та замовлення на продукцію (роботи, по-
слуги), податкове стимулювання, страхування ризи-
ків та ін.

Для визначення економічного механізму функці-
онування ІБС. слід розглядати окремо його складові 
[1; 4; 6; 7]:

1. Основою економічного механізму керування 
авіакомпанією є ринковий механізм конкуренції й 
ціноутворення, традиційний механізм відтворення 
факторів виробництва (механізм самоокупності і ме-
ханізм самофінансування).

Основу ринкового механізму конкуренції й ці-
ноутворення становлять конкурентне середовище й 
конкурентні стратегії учасників ринку (продавців і 
покупців). Конкурентне середовище визначається 
формою ринку (олігополія. монополія і їхні модифі-
кації). Конкуренція продавців за збут своїх товарів 
при перевищенні пропозиції над попитом і конкурен-
ція покупців за покупку потрібного товару при пере-
вищенні попиту над пропозицією утворюють меха-
нізм цін, що встановлює ціну рівноваги. Конкурентні 
стратегії визначаються факторами попиту та пропо-
зиції. Динаміка попиту та пропозиції під впливом 
різних факторів породжує процес безперервної адап-
тації авіапідприємств і споживачів їхнього продукту 
до кон’юнктури ринку. Держава регулює ринок, під-
тримуючи сумлінну конкуренцію, забороняючи не-
сумлінну конкуренцію й обмежуючи монополістичну 
діяльність.

2. Механізм відтворення факторів виробництва 
покликаний забезпечити безперервну самоокупність 
авіапідприємства. Він включає механізми оплати 
праці, відтворення виробничих запасів і відтворен-
ня основних виробничих фондів (капіталу). Перехід 
до ринкової економіки супроводжується деградацією 
механізму відтворення капіталу (механізмів оборот-
них коштів й амортизації), що зажадало створення 
специфічного механізму неспроможності (банкрут-
ства) авіапідприємств. Останній покликаний відно-
вити дієздатність механізму самоокупності, або здій-
снити ліквідацію збиткового авіапідприємства, що 
перетворилося в неплатоспроможного боржника.

3. Акціонерний механізм реалізується шляхом 
нагромадження акціонерного капіталу і його інвес-
тування в розвиток, а також шляхом реінвестування 
прибутку. Нагромадження капіталу досягається емі-
сією акцій і ростом їхнього курсу на вторинному рин-
ку в результаті ефективної діяльності акціонерного 
товариства. Частка прибутку; який реінвестується у 
розвиток, визначається інвестиційною політикою ак-
ціонерного товариства, що залежить від сформованої 
структури акціонерної власності (розподілу акцій се-
ред акціонерів). Якщо вирішальну роль у керуванні 
акціонерним товариством грає угруповання акціоне-
рів, зацікавлене в одержанні доходів у перспективі, 
то пріоритет при розподілі прибутку буде віддавати-
ся його реінвестуванню в розвиток: якщо вирішаль-
на роль належить угрупованню, зацікавлено^в одер-
жанні поточних доходів, пріоритет буде віддаватися 
оплаті дивідендів на шкоду розвитку.

4. Акціонерний механізм успішно діючого акці-
онерного товариства підсалюється механізмом по-

зикових коштів, що реалізується через традиційний 
механізм інвестиційного кредитування, та механіз-
ми лізингу й венчурного (рнзнкового) фінансування, 
а також шляхом випуску акціонерним товариством 
власних облігацій. Областю венчурного фінансуван-
ня є ризикові підприємства, що висувають і готові 
реалізувати перспективні ідеї й проекти. Лізинг яв-
ляє собою своєрідну форму інвестицій, при якій лі-
зингодавець фінансує інвестиції лізпнгоотрюгувача, 
видаючи йому кредит не коштами, а майном (осно-
вним капіталом, так для авіакомпаній таким майном 
є повітряні судна (літаки)). Випуск облігацій ком-
панії розрахований на масового інвестора може ста-
ти ефективним механізмом розвитку тільки успішно 
діючих акціонерних авіапідприємств, що володіють 
можливостями забезпечення позики й високим імі-
джем.

5. Механізми державного регулювання діяльності 
авіакомпанії мають економічну, організаційно-адмі-
ністративну. правову й політичну природу В еконо-
мічному механізмі, на етапі реформування економі-
ки, найважливіше значення мають:

- політика приватизації, під впливом якої 
складається й розвивається акціонерне підприємни-
цтво й формується акціонерний механізм керування;

- участь держави в капіталі акціонерних авіаком-
паній з метою забезпечення державних пріоритетів у 
найважливіших виробництвах;

- антимонопольна політика, спрямована на ство-
рення конкурентного ринку й на формування ринко-
вого механізму конкуренції ціноутворення.

Незважаючи на те, що трансформація форм влас-
ності дозволяє акціонерним авіапідприємствам само-
стійно здійснювати фінансування науково-технічно-
го розвитку виробництва, обов’язкового складового 
економічного механізму керування розвитком зали-
шається механізм державної підтримки. Це обумов-
люється рядом обставин. По-перше, тривалістю пері-
оду, протягом якого окупаються витрати. Саме в цей 
період авіапідприємства потребують фінансової під-
тримки, компенсуючи надалі витрати держави під-
вищенням податкових відрахувань за рахунок росту 
ефективності виробництва По-друге, викликані ви-
могами ринку радикальні перетворюючі нововведен-
ня (перехід до нового життєвого циклу технології, 
зміни технологічної спеціалізації) є капіталоміст-
кими і вимагають концентрації великих ресурсів. 
Держава зацікавлена в таких нововведеннях, тому 
що їхня реалізація веде до підйому виробництва на 
якісно новий рівень. По-третє, постіндустріальна 
епоха що наступає, характеризується створенням 
нових технологій і продуктів, розрахованих на при-
щеплювання нових потреб. Тривалість інноваційно-
го циклу таких виробництв збільшується, тому що 
в нього включається етап визнання нової продукції. 
У той же час перехід виробництва на рівень постін-
дустріальної епохи створює широкі можливості для 
включення економіки держави у світове народне гос-
подарство.

Механізми державної підтримки науково-техніч-
ного розвитку виробництва різноманітні. Основу цих 
механізмів становлять бюджетне фінансування на-
уки, освіти й раціональна система податків.

Функціонування ІБС як системи господарюю-
чих елементів забезпечується через його внутрішній 
економічний механізм. Складові внутрішнього еко-
номічного механізму: 1) організаційно-економічну 
система або формування вертикальних зв’язків між 
підрозділами й адміністративним центром та гори-
зонтальних зв’язків між окремими підрозділами; 
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2) система внутрішньогосподарського ринку; 3) сис-
тема планування діяльності підрозділів; 4) система 
контролю й оцінки діяльності підрозділів дає змогу 
визначити причини відхилень, місце їх виникнення 
і вжити відповідних заходів щодо усунення недолі-
ків і поширення позитивних результатів; 5) система 
матеріальної відповідальності підрозділів; 6) мотива-
ційний механізм.

При внутрішньому економічному механізмі мож-
на виділити економічні форми функціонування під-
розділів [1]. 

1. Підрозділи – центри втрат. Ці підрозділи виго-
товляють, як правило, продукцію внутрішньогоспо-
дарського призначення, їх діяльність досить жорстко 
регламентується, а ефективність оцінюється за по-
казниками витрат. Це передусім підрозділи техноло-
гічної спеціалізації, яким притаманні зв’язки в меж-
ах технологічної послідовності обробки.

2. Підрозділи – центри прибутку Підрозділи, що 
є центрами прибутку; виготовляють або кінцеву про-
дукцію, яку реалізують на ринку, або проміжну про-
дукцію внутрішньогосподарського призначення, яку 
передають іншим підрозділам за внутрішніми плано-
во-розрахунковимп цінами і створюють таким чином 
розрахунковий умовний прибуток як частину при-
бутку підприємства. Як правило, це підрозділи пред-
метної та змішаної спеціалізації.

Не менш суттєву роль при формуванні економіч-
ного механізму відіграє розмір ІБС. Якщо малим 
підприємствам більш притаманне централізоване 
управління з прямим плановим регулюванням його 
діяльності, то на великих підприємствах (особливо 
в умовах динамічного зовнішнього середовища) мо-
жуть застосовуватись договірні форми регулювання 
діяльності підрозділів, а предметно-спеціалізовані 
підрозділи, що є суб’єктами ринку, взагалі мають 
широку свободу поведінки.

За рахунок внутрішньої спеціалізації та коо-
перування великі підприємства на відміну від ма-
лих мають більші можливості підвищувати загаль-
ний рівень кваліфікації персоналу, завантажувати 
обладнання, зменшувати витрати на складські та 
транспортні операції, рекламу та ін. Концентрація 
фінансових і людських ресурсів у великих корпора-
ціях дає змогу останнім здійснювати внугрішньофір-
мову диверсифікацію капіталу з однієї галузі еконо-
міки в іншу, що поряд з тими перевагами, які вони 
мають за рахунок концентрації ресурсів, дає їм мож-
ливість існувати навіть у найбільш несприятливих 
для економіки періодах.

Вибір тієї чи іншої форми функціонування еко-
номічного механізму ІБС значною мірою залежить 
також і від того, яку ринкову політику проводить ін-

тегрована бізнес-структура, яких стратегічних цілей 
вона намагається досягти: чи визначити та захопити 
нову ринкову нішу, чи забезпечити стабільну діяль-
ність, чи не звертати увагу на зміну ринкових умов 
функціонування.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, економічний механізм може мати різні режи-
ми функціонування: від жорсткого адміністративно 
управління з високою централізацією прийняття рі-
шень до повного саморегулювання в умовах вільного 
ринку. Вибір режиму функціонування внутрішнього 
економічного механізму визначається кількома чин-
никами, а саме: призначенням продукції, розмірами 
підприємства та розмірами його підрозділів [3].

Проведений аналіз діючого механізму управлін-
ня ІБС авіапідприємств засвідчує недостатню ефек-
тивність державного регулювання національного 
ринку авіаційних перевезень, оскільки цьому рин-
ку притаманні такі риси, як монополізм, нестабіль-
ність, низька конкурентоспроможність, відсутність 
внутрішнього потенціалу для розвитку основних 
його учасників – національних авіакомпаній. Як на-
слідок, на сьогодні український авіаційний ринок, 
включаючи як вітчизняні авіакомпанії, так і аеро-
порти, ще не в повній мірі готовий до роботи в умо-
вах «відкритого неба», а адаптовані до європейських 
стандартів нормативно-правові акти не враховують 
стан ринку авіаційних послуг в Україні та потреби 
національних компаній.
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РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  
ЗА МЕТОДОМ ВИТРАТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Розглянуто підходи до порівняння витрат на виробництво електричної енергії з використанням різних видів енергетичних 
технологій. Серед найбільш поширених та простих у використанні виокремлено підхід Міжнародного агентства з відновлюваної 
енергетики, з поділом витрат на інвестиційні, експлуатаційні та витрати на паливо, а також підхід вітчизняних фахівців з Інституту 
відновлюваної енергетики НАН України, з поділом витрат на інвестиційні, експлуатаційні, витрати на паливо та екологічну скла-
дову. Зазначено необхідність більш детального врахування екологічної складової, що отримала назву екстернальних (зовнішніх) 
витрат, та обов’язковість врахування ліквідаційних витрат, що пов’язані з виведенням електричної станції з експлуатації. Розро-
блено формулу для розрахунку загальних витрат на виробництво електроенергії за методом витратної ефективності.

Ключові слова: енергетичні технології, витратна ефективність, екстернальні витрати, ліквідаційні витрати, екологічна скла-
дова, дисконтування грошових потоків.

Нараевский С.В. РАСЧЕТ ОБЩИХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО МЕТОДУ ЗАТРАТНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рассмотрены подходы к сравнению затрат на производство электрической энергии с использованием различных видов 
энергетических технологий. Среди наиболее распространенных и простых в использовании выделены подход Международ-
ного агентства по возобновляемой энергетике, с разделением расходов на инвестиционные, эксплуатационные и расходы на 
топливо, а также подход отечественных специалистов из Института возобновляемой энергетики НАН Украины, с разделением 
расходов на инвестиционные, эксплуатационные, расходы на топливо и экологическую составляющую. Указана необходимость 
более детального учета экологической составляющей, получившей название экстернальных (внешних издержек) и обязатель-
ность учета ликвидационных расходов, связанных с выводом электрической станции из эксплуатации. Разработана формула 
для расчета общих затрат на производство электроэнергии по методу расходной эффективности.

Ключевые слова: энергетические технологии, расходная эффективность, экстернальные расходы, ликвидационные 
расходы, экологическая составляющая, дисконтирования денежных потоков.

Naraievs’kyj S.V. CALCULATION OF CUMULATIVE EXPENDITURES OF ELECTRICITY GENERATION BY THE METHOD 
COST EFFECTIVENESS

This paper considers approaches to compare the cost of production of electricity using a variety of energy technologies. Among the 
most common and easy-to-use approach are allocated the International Renewable Energy Agency, dealt with the division of costs of 
investment, operating and fuel costs, as well as the approach of national experts from the Renewable Energy Institute of the National 
Academy of Sciences of Ukraine, dealt with the division of costs of investment, operation, fuel and ecological components. The author 
notes the necessity of a more detailed account of the ecological component, called externalities (external costs) and the necessity of 
consideration of liquidation expenses related to the withdrawal of the power station from operation. The authors have developed a 
formula to calculate the cumulative expenditures of production of electricity by the method cost effectiveness.

Keywords: energy technologies, cost effectiveness, externalities costs, liquidation costs, ecological component, discounted cash flows.

Постановка проблеми. При розробці та затвер-
дженні Енергетичної стратегії України на період до 
2030 року [1], а в подальшому доопрацювання Енер-
гетичної стратегії та прийняття її оновленого варі-
анту [2], спеціалісти у галузі енергетики визначали 
пріоритетні напрями розвитку енергетичної галузі у 
складі економіки України. Не дивлячись на залучен-
ня широкого кола спеціалістів до розробки цього до-
кументу, оновлена Енергетична стратегія України на 
період до 2030 року зазнала значних критичних за-
уважень [3]. Одним з важливих проблемних питань 
є те, що при її розробці, та й взагалі, при розбудові 
потужних енергетичних об’єктів, порівнянню різних 
видів енергетичних технологій за техніко-економіч-
ними показниками приділяється недостатньо уваги. 
При наведенні конкретних показників вартості елек-
троенергії не зазначається, яким чином вони були 
розраховані. Значна частина витрат, які прямо чи 
опосередковано лягають на споживача, в багатьох 
випадках не включаються до собівартості електро-
енергії, що веде до спотворення ситуації, знижуючи 
конкурентні показники одних видів технологій та, 
навпаки, завищуючи показники інших.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну 
увагу порівнянню різних видів енергетичних техно-
логій приділяє Міжнародне агентство з відновлюва-

ної енергії (International Renewable Energy Agency – 
IRENA). Ця установа розробила формулу для оцінки 
вартості електроенергії, отриманої завдяки викорис-
танню енергії вітру [4, с. 9], енергії сонця (фотоволь-
таїка [5, с. 9], або концентроване сонячне випроміню-
вання [6, с. 9]), гідроенергії [7, с. 9] чи спалювання 
біомаси [8, с. 11]. Ця формула поділяє витрати на 
інвестиційні, експлуатаційні та витрати на паливо. 
Недоліком зазначеного підходу є відсутність витрат 
пов’язаних із забрудненням навколишнього середо-
вища. Вітчизняні фахівці запропонували порівняння 
витрат при виробництві зазначеного обсягу електро-
енергії на тепловій електростанції (ТЕС) та вітровій 
електростанції (ВЕС) [9, с. 267-269; 10, с. 99-102]. 
Недоліком у цьому випадку є відсутність ліквідацій-
них витрат, а вони при виведенні з експлуатації ТЕС 
будуть значними. У разі залучення до порівняльно-
го аналізу енергетичних технологій атомної електро-
станції (АЕС) результати були б ще більш далекі від 
реальності, оскільки ліквідаційні витрати при виве-
денні з експлуатації АЕС можуть бути наближеними 
до інвестиційних, або навіть перевищувати їх.

Постановка завдання. Ціллю статті є розробка 
комплексної системи (виведення математичної фор-
мули) для оцінювання як альтернативних, так і тра-
диційних технологій отримання електричної енергії. 
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Завданнями статті є наступне: розподіл витрат, що 
пов’язані з виробництвом електроенергії на окремі 
складові; обґрунтування важливості врахування у 
собівартості електроенергії екстернальних (зовніш-
ніх) витрат, які в переважній більшості пов’язані 
із забрудненням навколишнього середовища; враху-
вання ліквідаційних витрат, які, в окремих випад-
ках, співставні чи навіть перевищують інвестиційні 
витрати; обґрунтування важливості дисконтування 
грошових потоків, оскільки тривалість періоду вве-
дення в експлуатацію електричних станцій на основі 
різних технологічних процесів може становити від 
декількох місяців (вітрова та сонячна енергетика) до 
восьми – десяти років і навіть більше (теплова, атом-
на та гідроенергетика), тривалість періоду експлуа-
тації та ліквідації, також може суттєво відрізнятися. 
Методологічну основу дослідження становлять мето-
ди порівняльного аналізу, витратної ефективності, 
дисконтування грошових потоків та логічного уза-
гальнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгля-
даючи подальший розвиток електроенергетики дер-
жави чи її окремого регіону, варто провести порівнян-
ня всіх доступних технологій отримання електричної 
енергії та вибрати найбільш економічно доцільний. 
Проводячи порівняльну характеристику різних ви-
дів технологій отримання електричної енергії (як тра-
диційних, так і альтернативних), необхідно охопити 
якомога більший перелік показників. Показники, що 
обираються для проведення оцінювання, мають поді-
лятися не лише на дві частини, інвестиційні та по-
точні, а охоплювати увесь життєвий цикл проекту з 
виробництва електроенергії, від початку проектуван-
ня та будівництва електростанції, далі період її екс-
плуатації і, нарешті, період зупинки електростанції 
та виведення її з експлуатації. Тобто важливим є вра-
хування ліквідаційних витрат і включення їх у собі-
вартість електроенергії. Особливо важливим ця скла-
дова витрат є для атомної енергетики, де вона може 
бути близькою чи навіть перевищувати інвестиційні 
витрати [9, с. 25-26; 10, с. 26-28].

Серед міжнародних організацій, що працюють 
у сфері енергетики, таких, як Міжнародне енерге-
тичне агентство (The International Energy Agency –  
IEA), Міжнародна агенція з атомної енергетики 
(International Atomic Energy Agency – IAEA), Єв-
ропейське енергетичне співтовариство (European 
Energy Community – EEC) та інші, найбільшу ува-
гу порівнянню різних видів енергетичних техноло-
гій приділяє Міжнародне агентство з відновлюваної 
енергії. Така ситуація обумовлена тим, що зазначена 
установа розробляє єдині стандарти для альтернатив-
ної енергетики та сприяє їхньому просуванню на сві-
товий енергетичний ринок.

Міжнародне агентство з відновлюваної енергії 
розробило єдину формулу для оцінки вартості елек-
троенергії, отриманої за рахунок різних видів аль-
тернативних технологій: вітроенергетика [4, с. 9], 
сонячна енергетика (фотовольтаїка [5, с. 9], або кон-
центроване сонячне випромінювання [6, с. 9]), гідро-
енергетика [7, с. 9], спалювання біомаси [8, с. 11]. 
Розроблена формула поділяє витрати на інвестицій-
ні, експлуатаційні та витрати на паливо.
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де LCOE – середній рівень вартості електроенер-
гії;

І
t
 – інвестиційні витрати за рік;

M
t
 – витрати на обслуговування та експлуатацію 

за рік;
F

t
 – витрати на паливо за рік;

E
t
 – виробництво електроенергії за рік;

r – ставка дисконтування;
n – економічне життя системи.
Окрім альтернативної енергетики, цю формулу 

можна використовувати для розрахунку вартості 
електроенергії отриманої завдяки традиційним тех-
нологіям. Зокрема, у тепловій енергетиці наразі ви-
користовуються технології, що забезпечують спільне 
спалювання вугілля і різних видів біомаси. Таким 
чином досягається економія за рахунок більш деше-
вої вартості біомаси, у разі її місцевого походження 
(виключаються або значно скорочуються транспортні 
витрати на доставку палива), порівняно з вугіллям. 
Для окремих видів альтернативних технологій (ві-
троенергетика, сонячна енергетика, мала гідроенер-
гетика) паливна складова буде відсутня, що додатко-
во підвищує їх конкурентні показники.

Формула розроблена Міжнародним агентством з 
відновлювальної енергетики враховує дисконтування 
грошових потоків. Це необхідно: на етапі інвестуван-
ня, оскільки терміни будівництва електростанцій, 
особливо в традиційній енергетиці (теплові та атом-
ні), може досягати десяти років, а в окремих випад-
ках навіть більше; на етапі корисної експлуатації, 
який має тривати 20-30 років, а після капітального 
ремонту бути подовжений; на етапі ліквідації (термін 
виведення атомної станції з експлуатації може пере-
вищувати 10 років) [9, с. 26-28; 11, с. 30].

Суттєвим недоліком вищезазначеного підходу 
є відсутність екологічної складової, що призводить 
до зниження показників альтернативних технологій 
отримання енергії, де такі витрати в багатьох випад-
ках низькі або майже відсутні та, навпаки, завищує 
показники традиційної енергетики, яка здійснює 
значних негативний вплив на навколишнє природне 
середовище.

Вітчизняні фахівці з Інституту відновлюваної 
енергетики НАН України провели порівняльну оцін-
ку виробництва електроенергії на ТЕС та ВЕС вико-
ристовуючи метод витратної ефективності. Сутність 
цього методу полягає у співставленні витрат при 
реалізації альтернативних проектів. Для теплової 
електростанції витрати поділили на чотири групи 
(інвестиційні, експлуатаційні, паливні, екологічна 
складова), а для вітрової електростанції – на дві гру-
пи (інвестиційні, експлуатаційні) [9, с. 267-269; 10, 
с. 100-101].

Таким чином, сума витрат без екологічних 
складових розраховується за наступної формулою 
[9, с. 267-269; 10, с. 100-101]:

S
o
=I+O+П,     (2)

де S
o
 – сума витрат без екологічних складових;

І – інвестиції;
О – експлуатаційні витрати;
П – вартість палива.
Загальна сума витрат розраховується за наступ-

ною формулою [9, с. 267-269; 10, с. 100-101]:

S=S
o
+П

с
+П

s
+П

N
,     (3)

де S – загальна сума витрат;
П

с
 – витрати, пов’язані з викидами парникових 

газів;
П

s
 – витрати, пов’язані з викидами діоксиду сірки;

П
N
 – витрати, пов’язані з викидами оксидів азоту.

Наявність лише двох складових витрат у вітро-
вої електростанції обумовлено відсутністю паливної 
та екологічної складових. Органічне паливо вітрова 
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електростанція у своїй роботі не використовує. Еко-
логічна складова включає лише викиди парникових 
газів, діоксиду сірки (SO

2
) та оксидів азоту (NOX), 

які вітрова електростанція, відповідно, також не 
продукує.

Перевагою цього підходу є врахування екологіч-
ної складової, а недоліком є неврахування витрат на 
ліквідацію об’єкту після завершення його корисної 
експлуатації [9, с. 267-269; 10, с. 99-102].

Для повного охоплення життєвого циклу електро-
станції з виробництва електроенергії та об’єктивного 
відображення витрат для різних видів технологій до-
цільно розподілити витрати на п’ять складових: ін-
вестиційні, експлуатаційні, паливна складова, екс-
тернальні та ліквідаційні.

Екстернальні (зовнішні) витрати мають включа-
ти такі параметри як життя і здоров’я людини [9, 
с. 249-250]. У першу чергу, йдеться про забруднення 
навколишнього середовища. Варто, щоб суспільство 
змушувало підприємців (у нашому випадку власни-
ка електростанції) сплатити всі витрати пов’язані з 
його діяльністю, як внутрішні, так і зовнішні. Це 
потребує створення механізму керування викидами 
шкідливих речовин [12, с. 27-29].

Витрати на паливо мають враховувати не лише 
кошти необхідні для закупівлі палива, а й витрати 
пов’язані з подальшою утилізацією відпрацьованого 
палива. Для ТЕС – це зола та шлак, а для АЕС – це 
відпрацьовані ядерні відходи, які потребують кон-
сервації та подальшого тривалого зберігання.

Враховуючи високу забрудненість навколишнього 
середовища в промислових центрах та місцях видо-
бутку корисних копалин в Україні, питанню еколо-
гії повинна приділятись достатня увага. Екологічна 
складова має враховуватись на етапі видобутку ко-
рисних копалин (шкідливі речовини та викиди в ат-
мосферу, відновлення земель після завершення видо-
бутку корисних копалин), у процесі їх переробки чи 
використання (зола, шлак, викиди в атмосферу), а 
також під час подальшого зберігання, переробки чи 
утилізації.

Характерною особливістю технології виробни-
цтва енергії на ТЕС та АЕС є безперервне скидання 
величезної кількості тепла в навколишнє природне 
середовище – ріки, озера, ставки та інші водоохоло-
джуючі басейни, а також в атмосферу. Це спричиняє 
труднощі при розміщенні електростанцій, що спору-
джуються, оскільки виникає необхідність виділення 
додаткових площадок землі для розміщення відпо-
відних гідротехнічних споруд. Так, площа необхідна 
для розміщення електростанції на одиницю потуж-
ності становить: для АЕС 0,45 – 0,67 га/МВт; для 
ТЕС 0,2 – 1,15 га/МВт; для вітрової електростанції 
(ВЕС) 0,2 га/МВт [10, с. 98]. Окрім виділення до-
даткових земельних ділянок, спорудження гідротех-
нічних споруд потребує значних капітальних витрат.

Крім «теплового забруднення» навколишнього 
середовища, працюючі на органічному паливі ТЕС 
споживають величезну кількість кисню з атмосфе-
ри, безупинно викидаючи в неї гази, золу, а також 
шкідливі для рослинного та тваринного світу окис-
ли сірки й азоту. Це створює значні екологічні про-
блеми, для вирішення яких потрібні значні витрати 
на будівництво та експлуатацію спеціальних приро-
доохоронних технічних споруд, що також потребує 
державного екологічного контролю та регулювання.

При побудові потужних гідроелектростанцій 
(ГЕС) значними будуть втрати земель від затоплення 
їх водосховищами, додаткові витрати на переселення 
населення та перенесення житлових споруд, а також 

інших інфраструктурних об’єктів.
До основних переваг використання відновлюваль-

них енергетичних ресурсів слід віднести їхню еко-
логічну чистому, що сприяє поліпшенню ситуації у 
навколишньому середовищі. Використання віднов-
люваних ресурсів не призводить до змін у енергетич-
ному балансі планети. Зникає потреба у видобутку, 
переробці, транспортуванні палива, а в подальшому 
відсутні проблеми пов’язані з утилізацією та захоро-
ненням шкідливих відходів.

Формула розрахунку собівартості одиниці елек-
троенергії (середніх витрат на одиницю виробленої 
електричної енергії) у такому випадку набуде на-
ступного виду:

LCOE =
∑ Іt + Mt + Ft

(1 + r)t
n
t=1

∑ Et
(1 + r)t

n
t=1

C =
∑ Іt + Mt + Ft + Extt + Lt

(1 + r)t
n
t=1

∑ Et
(1 + r)t

n
t=1

,     (4)

де C – собівартість одиниці електроенергії;
І
t
 – інвестиційні витрати за рік;

M
t
 – експлуатаційні витрати за рік;

F
t
 – витрати на паливо за рік;

Ext
t
 – екстернальні витрати за рік (екологічна 

складова);
L

t
 – ліквідаційні витрати за рік;

E
t
 – обсяг виробництва електроенергії за рік;

r – ставка дисконтування;
n – тривалість дії проекту;
t – порядковий номер (рік) дії проекту.
Такий підхід розрахунку вартості електричної 

енергії надасть можливість більш об’єктивно оціню-
вати інвестиційні проекти у енергетичній галузі та 
виявить їхню реальну вартість. Так, при порівнян-
ні витрат на виробництво електроенергії з урахуван-
ням екстернальних витрат собівартість виробництва 
електроенергії буде становити: ТЕС (вугільна) – 8,5-
16 центів/кВт∙год, ТЕС (газова) – 4,9 – 7,8 центів/
кВт∙год, ВЕС 2,9 – 5,0 центів/кВт∙год [9, с. 252; 10, 
с. 101–102]. Враховуючи подальше зростання цін на 
традиційні енергоносії та розвиток нових техноло-
гій, у альтернативній енергетиці конкурентні позиції 
останньої будуть продовжувати зростати.

Висновки з проведеного дослідження. Проана-
лізовано існуючі підходи Міжнародного агентства 
з відновлюваної енергії та вітчизняних фахівців до 
порівняння різних видів технологій для виробни-
цтва електричної енергії. Перевагами підходу, що 
пропонують співробітники Міжнародного агент-
ства з відновлювальної енергії, є можливість його 
використання як для альтернативних, так і для 
традиційних технологій виробництва електроенер-
гії, а одними з основних недоліків є відсутність в 
переліку витрат екологічної складової та витрат, 
пов’язаних з ліквідацією енергетичного об’єкту 
після завершення терміну його корисного викорис-
тання. Перевагами підходу вітчизняних фахівців 
до порівняльного аналізу енергетичних техноло-
гій є врахування екологічної складової, хоча вона 
не відображає всіх витрат, пов’язаних з негатив-
ним впливом енергетичного об’єкту на навколиш-
нє природне середовище, а серед недоліків, знову 
ж, слід звернути увагу на відсутність у розрахун-
ку ліквідаційних витрат, пов’язаних з виведенням 
об’єкту з експлуатації.

Запропоновано власний підхід до розрахунку ви-
трат на виробництво електроенергії з можливістю 
використання різних видів енергетичних технологій. 
Витрати запропоновано поділяти на п’ять складо-
вих: інвестиційні, експлуатаційні, витрати на пали-
во, екстернальні (зовнішні, що враховують негатив-
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ний вплив на навколишнє природне середовище та 
здоров’я людей), ліквідаційні.

Подальші наукові дослідження слід зосередити на 
аналізі отриманих результатів при практичному ви-
користанні запропонованої формули для порівняння 
наявних традиційних технологій виробництва елек-
троенергії з найбільш перспективними альтернатив-
ними технологіями.
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У статті розглянуто тенденції та пропорції розвитку світових процесів злиттів та поглинань. Досліджена динаміка, структура 
українського ринку злиттів та поглинань та її відповідність світовим тенденціям. Проаналізовані основні чинники активності ринку 
злиттів та поглинань. Виявлено закономірності впливу українського ринку злиттів та поглинань на стан товарного ринку.
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В статье рассмотрены тенденции и пропорции развития мировых процессов слияний и поглощений. Исследована динамика, 

структура украинского рынка слияний и поглощений и ее соответствие мировым тенденциям. Проанализированы основные 
факторы активности рынка слияний и поглощений. Выявлены закономерности влияния украинского рынка слияний и поглоще-
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This paper deals with trends and proportions of the global processes of mergers and acquisitions. The dynamics of the structure of 

Ukrainian market of mergers and acquisitions, and its relevance to global trends are investigated. The basic factors of activity of mergers 
and acquisitions are analyzed. Regularities of Ukrainian market of mergers and acquisitions on market conditions are discovered. 
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Постановка проблеми. Злиття та поглинання в 
умовах зростання конкуренції на більшості товарних 
ринків є пріоритетними стратегіями зовнішнього 
зростання корпорацій. Активність процесів злиттів 
і поглинань визначається низкою економічних, полі-
тичних та специфічних факторів і характеризуються 
відповідною динамікою, галузевими та географічни-
ми тенденціями, які впливають як на стан економіки 
окремих країн, так і світової економіки в цілому. 

Практика інтеграційних процесів підтвердила не-
однозначність впливу злиттів та поглинань на стан 
економік країни. Такі процеси, з однієї сторони, при-
зводять до зростання конкурентоспроможності кор-
порацій за рахунок зростання як її ринкової влади, 
так і зростання потенціалу корпорації, а з іншого, 
можуть вплинути на зниження конкуренції на рин-

ку. Отже, з огляду на можливість негативного впли-
ву на стан ринків відповідної продукції та незначний 
досвід національної політики регулювання даних 
процесів, потребує уваги та аналізу сучасні тенден-
ції та закономірності динаміки світових злиттів та 
поглинань.

Аналіз останніх досліджень. Процеси злиття та 
поглинання не є новими для економічної науки, од-
нак більшість наукових досліджень стосується роз-
криття сутності цих понять [1], їх мотивів [6], дослі-
дженню стану світових ринків злиттів та поглинань 
[3], аналізу галузевих тенденцій українського ринку 
[2; 4], аналізу методик оцінки ефективності злиттів 
та поглинань [6]. Залишаються мало дослідженими 
питання відповідності національної динаміки злит-
тів та поглинань корпорацій світовим тенденціям. 
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Постановка завдання. Дослідити динаміку проце-
сів злиттів та поглинань в Україні, її відповідність 
світовим тенденціям та вплив на розвиток економіки 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
даними Антимонопольного комітету України в уго-
дах концентрації власності в Україні найбільшу 
кількість із них становлять угоди, пов’язані з при-
дбанням акцій (часток, паїв). Так, серед загальної 
кількості угод, на які отримані дозволи Антимоно-
польного комітету, угоди пов’язані з придбанням 
прав власності в 2013 році становили 655 угод, або 
84,1% від загальної кількості угод концентрації. На 
відміну від попередніх, активність угод злиття ак-
тивів є незначною, і в післякризовий період розви-
тку економіки України найвищою була в 2012 році 
(31 угода або 4,13% від загальної кількості угод 
концентрації).

За еволюцію розвитку процесів злиттів та погли-
нань в період 2002–2013 років пік зростання всіх видів 
концентрації суб’єктів мав місце в 2008 році (рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість угод концентрації  
суб’єктів господарювання  

(за даними Антимонопольного комітету)

Означена з 2002 року тенденція поступового зрос-
тання кількості угод концентрації шляхом придбан-
ня акцій (часток, паїв) характеризує форму про-
цесів набуття прав власності в Україні, а з іншого 
боку, є демонстрацією відсутності в країні значних 
структурних зрушень у сферах економіки. З огляду 
на юридичне оформлення кількість організаційних 
процедур, обсяг зобов’язань учасників угоди та її фі-
нансове забезпечення, придбання акцій є найлегшим 
серед усіх способів концентрації суб’єктів господарю-
вання. Окрім того, воно зазвичай не супроводжуєть-
ся інформаційним розголошенням факту укладання 
угоди, а відповідно і зміни власності. Все перерахо-
ване вище зумовлене статусом учасників таких угод, 
що визначає їх кількість та вартість, адже придбан-
ня акцій характерне як для великих, так і середніх 
підприємств.

Злиття підприємств як спосіб концентрації 
суб’єктів господарювання пов’язане зі складними 
юридичними процедурами набуття прав власності на 
новоутворене підприємство та супроводжується зна-
чними організаційними процесами та фінансовими 
витратами, що є частковим поясненням незначної 
кількості таких угод серед існуючих видів концен-
трації.

За десятирічну історію еволюції способів злиттів 
та поглинань в Україні слід відзначити різноспря-
мованість їх динаміки. Так, якщо кількість угод 
придбання акцій постійно зростає, то кількість угод 
злиття має тенденцію до зменшення. Поясненням та-
ких тенденцій є структурна сформованість та завер-
шеність процесів формування власності в Україні. 
Пік активності процесів формування власності вели-

ких організаційних структур в Україні припадає на 
кінець ІХ – початок ХХ сторіччя, що пояснює змен-
шення кількості угод злиттів в Україні.

Активність процесу злиття та поглинання підтри-
мується сьогодні процесами перерозподілу власності 
в Україні, які зумовлені економічними, політичними 
причинами та особистими інтересами власників [2].

Про результативність злиттів та поглинань можна 
говорити на основі динаміки їх показників. З пози-
цій різних рівнів виміру результативність злиттів та 
поглинань можна оцінити на мікро- та макрорівні. 

Злиття та поглинання як процеси макрорівневої 
економіки впливають на зміни структури її учасни-
ків та стан відповідного ринку.

Стан ринку характеризується станом конкуренції 
на ринку, кон’юнктурою ринку, обсягами товарного 
наповнення ринку.

Щодо стану конкуренції на відповідних ринках, 
то слід відзначити, що в Україні мають місце різні 
типи ринків. За даними Антимонопольного коміте-
ту України конкурентні ринки становлять 46% в за-
гальній структурі типів ринків (табл. 1). В загаль-
ному обсязі реалізованої продукції продукція, що 
виробляється на підприємствах з ознаками ринкової 
влади, становить 54%, із яких 26% припадає на під-
приємства з ознаками домінування.

Таблиця 1
Структура ринків України

Тип ринку
на 

початок 
2010 р.

на 
початок 
2011 р.

на 
початок 
2012 р.

на 
початок 
2013 р.

Ринки
з конкурентною 
структурою

48,3 49,8 49,2 45,7

Ринки з ознаками 
домінування 30,7 27,6 25,9 29,9

Олігопольні 
ринки 12,5 15,4 17,7 16,9

Монополізовані 
ринки 8,5 7,2 7,2 7,5

Попри певну неспівставність даних у зв’язку з на-
бранням чинності з 01.01.2012 року Національним 
класифікатором України, слід відзначити відносне 
зростання частки олігопольних ринків, які форму-
ються як наслідок реалізації процесів злиттів та по-
глинань. Найбільш олігопольними є ринки продукції 
гірничо-металургійного комплексу та агропромисло-
вого виробництва.

Ринки зі значним домінування окремих під-
приємств сформовані у більшості видів промисло-
вої діяльності: паливно-енергетичному комплексі 
(32,8%), АПК (29,7), гірничо-металургійному комп-
лексі (15,7%), машинобудуванні (32%), транспорті і 
зв’язку (57,3%), торгівлі (31,95).

Про зростання ринкової влади на певних ринках 
свідчить зростання частки 10 найбільших підпри-
ємств в обсягах реалізованої продукції. Так, в 2012 
році частка 10 найбільших підприємств в обсягах 
реалізованої продукції становила 22% і порівняно з 
2008 роком збільшилась на 3%.

У макроекономічному вимірі процеси злиттів та 
поглинань вважаються результативними у випадку 
їх позитивного впливу на формування пропозиції 
товарних ринків та реалізацію стратегії імпортоза-
міщення виробництва. Щодо зміни стану товарних 
ринків України в процесі еволюції різних форм кон-
центрації виробництва, то можна зробити висновок 
про переваження розвитку промисловості України за 
рахунок цінового фактора (табл. 2).
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З урахуванням падіння обсягів промислового ви-

робництва в 2009 році на 22%, в 2010 та 2011 роках 
розвиток промисловості був спрямований на досяг-
нення темпів виробництва кризового 2008 року.

Отже, на підставі проведених співставлень можна 
зробити висновок про те, що злиття та поглинання 
виступають як способи реалізації стратегії забезпе-
чення функціонування відповідних ринків.

Слід зауважити, що з позицій макроекономічної ре-
зультативності доцільність будь-яких реструктуриза-
цій в економіці України, в т.ч. і з допомогою злиттів 
та поглинань, можна розглядати з наступних позицій:

1) забезпечення товарності відповідних ринків. 
Дану стратегію реалізують підприємства масового 
попиту з переважанням традиційних видів продук-
ції, але з незначними нормами рентабельності вироб-
ництва (харчова, паливно-енергетична, АПК тощо);

2) забезпечення інноваційно-технологічного роз-
витку економіки країни. Така стратегія впрова-
джується підприємствами машинобудування, ме-
талургійної, хімічної промисловості, виробництво 
транспорту, які орієнтовані на мінливість промисло-
вого та споживчого попиту та які демонструють най-
вищий рівень інноваційних розробок та їх експорт;

3) бюджетоутворення. Такі види промислової ді-
яльності формують левову частку надходжень до 
державного бюджету. До таких відносяться: вироб-
ництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових ви-
робів, машинобудування, добування корисних копа-
лин, крім паливно-енергетичних; 

4) містоутворення. До даних видів економічної ді-
яльності відносяться галузі добувної промисловості, 
цукрова, оброблення деревини, металургійна про-
мисловість. Процеси реструктуризації в даних галу-
зях промислової діяльності підтвердили залежність 
не лише доходів населення в місцях розташування 
підприємств даних видів діяльності, але наявність 
самих населених пунктів. Практика підтвердила, що 
ліквідація цукрових заводів у невеликих населених 
пунктах України призвела до їх зубожіння. 

З огляду на вищенаведену класифікацію видів 
економічної діяльності слід відмітити, що на сьогод-

ні найвищою є активність процесів перерозподілу 
власності за участю підприємств, які забезпечують 
потреби кінцевого споживання. 

Активність злиттів та поглинань в Україні 
має хаотичну динаміку. За період 2003-2013 ро-
ків найвища активність злиттів та поглинань мала 
місце в 2005 році – 7,7 млрд дол., в 2007 році – 
15,6 млрд дол., в 2013 році – 8 млрд дол. (табл. 3).

Сумарний обсяг угод укладений на суму, яка по-
кривала від 1 до 11% ВВП України. Для порівнян-
ня слід зауважити, що обсяги злиттів та поглинань 
у світі становили в 2012 році 3,1% світового ВВП. 
Найвищі світові теми зростання угод злиттів та 
поглинань мали місце в 1999 році (10,36% ВВП),  
у 2000 році (10,62% ВВП), у 2007 році (8,36%) 
(рис. 2).
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Рис. 2. Співвідношення між обсягом угод злиттів 
та поглинань та ВВП в Україні та світі, %

Отже, на основі порівняння обсягів угод злиттів 
та поглинань в Україні та світі можна зробити висно-
вок про відповідність українського ринку угод світо-
вому та його достатність для економіки України.

За даними рис. 2 еволюція ринку світових злиттів 
та поглинань чітко окреслює циклічний характер їх 
розвитку. Причинами «розірвання» циклу зростання 
хвилі злиттів та поглинань є фінансові кризи (2002 
та 2008 років).

Фінансова криза вплинула на зменшення актив-
ності злиттів та поглинань через зменшення попиту 
та можливостей доступу до фінансових ресурсів.

Таблиця 2
Індекси промислової продукції

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Індекс цін виробників промислової 
продукції 125,8 110,3 123,0 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8

Індекси промислової продукції 113,2 103,1 107,6 94,8 78,1 111,2 107,6 98,2

За даними Державної служби статистики України
Таблиця 3

Обсяг злиття та поглинання в Україні

Роки ВВП у фактичних 
цінах, млн. грн.

Обсяг злиття та поглинання в Україні
Відсоток до ВВП, %

млрд. дол. млн. грн.*

2003 267344 1,73 9225,57 3,45

2004 345113 2,6 13829,92 4,01

2005 441452 7,7 39460,19 8,94

2006 544153 4,9 24745,00 4,55

2007 720731 15,6 78780,00 10,93

2008 949864 3,69 19435,97 2,05

2009 913 345 7,5 58434,29 6,40

2010 1 082 569 4,52 35869,10 3,31

2011 1 302 079 5,43 43263,87 3,32

2012 1 411 238 2 15982,06 1,13

2013 1 454 931 8 63944,00 4,39

* за офіційним курсом НБУ

Складено за даними Державної служби статистики України та інвестиційних компаній
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У періоди кризи відзначається зростання величи-
ни кредитних ставок, що впливає на зростання вар-
тості фінансування придбання активів, що обмежує 
можливості злиттів та поглинань. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою 
низькі кредитні ставки є індикатором зниження 
ділової активності. У такі періоди розвитку еконо-
мік країн світу стимулювання попиту на кредитні 
кошти відбувається шляхом зниження процентної 
ставки. Таку ситуацію слід розглядати як один із 
способів формування «мильних бульок», або переду-
мов майбутньої економічної кризи. Так, за даними 
рис. 3, Лондонська міжбанківська ставка пропозиції 
(London Interbank Offered Rate) демонструвала най-
нижчі значення в 1992-1993 роках (середина 90-х – 
початок азійського кризи), 2001-2003 рр. (середина 
90-х – криза на ринку нерухомості США та Євро-
пи), з 2009 року і донині (є свідченням зародження 
нової кризи). Період 2009-2014 років вирізняється 
значним зниженням ставки Лібор порівняно з по-
передніми періодами. Причинами такого зниження 
стало падіння ділової активності в США та Британії 
як країнах, чиї банки найбільше впливають на фор-
мування ставки Лібор.
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Рис. 3. Динаміка ставки Libor (%) та обсягів 
злиттів та поглинань (млрд. дол.)

Отже, загальне падіння ділової активності в розви-
нутих економіках вплинуло на обсяги світових злит-
тів та поглинань (частка розвинутих країн в обсягах 
світових злиттів та поглинань становить більше 60%), 
що і є поясненням циклічності тенденцій світових 
злиттів та поглинань та відносної їх незалежності від 
динаміки процентних ставок на ринку позичань.

На фоні зниження величини процентної ставки за 
кредитами у країнах з розвиненою ринковою еконо-
мікою, корпорації з країн з економікою, що розви-
вається, в яких спостерігається стабільне економічне 
зростання, використовуючи позики європейських та 
американських банків, розширюють свою присутність 
у розвинених країнах світу, збільшуючи тим самим 
свою частку у світових обсягах злиттів та поглинань.

Що ж до співвідношення між вартістю кредитуван-
ня та обсягами злиттів та поглинань в Україні, то слід 
відзначити паралельність динаміки. Так, при знижен-
ні величини середньозваженої процентної ставки за 
кредитами зростає обсяг злиттів та поглинань. 
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Рис. 4. Динаміка середньозваженої процентної 
ставки за кредитами в Україні та національними 

обсягами злиттів та поглинань 

Однак, зважаючи на відмінності між ставками 
кредиту в Україні та розвинених країнах світу (Єв-
ропи, США, Японії), більшість крупних українських 
угод злиттів та поглинань фінансується за рахунок 
позичань у європейських та американських банків, 
що і пояснює відносну сталість динаміки обсягів 
українських злиттів та поглинань. 

Зважаючи на незначні обсяги операцій з корпо-
ративними правами та незначну їх кількість, одна 
крупна угода може вплинути на формування за-
гальної суми угод. Так, у 2005 році угода з продажу 
93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь» компанії Mittal 
Steel Germany становила 64% річного обсягу злиттів 
та поглинань, в 2008 році угода з продажу ВАТ «Ук-
ртелеком» становила 25% річного обсягу злиттів та 
поглинань [2].

У післякризовий період розвитку економіки від-
бувається становлення нової системи економічних 
відносин, результатом якої є нові тенденції попиту 
на ринку товарів та послуг, які обумовлюють нові 
тенденції попиту на ринку придбання промислових 
активів та формують нову кількість та обсяги злиттів 
та поглинань.

Для підтвердження масштабності злиттів та по-
глинань в Україні у порівнянні з показниками її еко-
номічного розвитку варто звернутися до статистики 
іноземного інвестування в Україну, яка ведеться на-
копичувальним підсумком з 1996 року і включає 
вартість капіталу/прав власності нерезидента у сумі 
не менше 10% вартості статутного капіталу підпри-
ємства-резидента або не менше 10% голосів в управ-
лінні підприємства-резидента.

Доцільність такого порівняння обумовлена де-
кількома фактами: 1) іноземний інвестор набуває 
прав власності на українські активи через придбан-
ня пакетів акцій, 2) більшість видів інвестування в 
Україну здійснюється резидентами України через 
офшорні зони, 3) найкрупніші угоди фінансуються 
за рахунок кредитування іноземних банків; 4) най-
крупніші злиття та поглинання пов’язані з інозем-
ним капіталом. 
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Рис. 5. Обсяги прямих іноземних інвестицій  
та злиттів і поглинань в Україні, млн. дол.

Отже, на основі порівняння обсягів прямих іно-
земних інвестицій та обсягів злиттів і поглинань в 
Україні можна зробити висновок про значну частку 
обсягів злиттів та поглинань національних корпора-
цій іноземними інвесторами у формуванні обсягів та 
динаміки прямих іноземних інвестицій в Україну.

Висновки. Процеси злиттів та поглинань, які ак-
тивізувалися на початку ХХ сторіччя, не втрачають 
своєї активності і донині. У світі відбуваються по-
стійні процеси перерозподілу власності. Про достат-
ність обсягів злиттів та поглинань для економіки 
країни можна судити на основі порівняння світових 
та національних співвідношень вартості угод злиттів 
та поглинань та ВВП. Дослідження показали відпо-
відність українських обсягів угод світовим пропорці-
ям, а в деякі періоди часу – навіть їх перевищення, 
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що підтверджує повну сформованість в Україні рин-
ку перерозподільних процесів власності. 

Попри свою достатність для економіки України 
процеси злиття та поглинання суттєво не вплинули 
на зміни стану відповідних ринків. Вони забезпечу-
ють їх функціонування на сталих тенденціях розви-
тку. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Гончарова О.М. Ринок злиттів та поглинань в сучасних умовах /  

О.М. Гончарова // Теоретичні та прикладні питання економіки. –  
2012. – Випуск 27, Т.1 . – С. 279–286.

2. Марченко В.М. Галузеві особливості злиттів та поглинань в 

Україні / В.М. Марченко // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2014. – № 1. – С. 65–69.

3. Марченко В.М. Еволюція світових злиттів та поглинань /  
В.М. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 
2013. – № 11(150). – С. 17–20.

4. Назаренко Т.В. Практика злиття та поглинання: галузевий ас-
пект / Т.В. Назаренко // Економічний простір. – 2011. – № 52/2. –  
С. 89–94.

5. Сулевський В.В. Злиття та поглинання як фактор підвищен-
ня вартості підприємств. Електронний ресурс. / В.В. Сулев-
ський – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/
ekhp/2011_4/st12.pdf.

6. Ясінська Т.В. Мотиви та економічні наслідки угод злиття та по-
глинання підприємств / Т.В. Ясінська, І.С. Процик // Науковий 
вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.12. – С. 298–301.

УДК 658:338.1

Охотніков А.В.
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства

Київського національного торговельно-економічного університету

СИСТЕМА ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ  
КОМЕРЦІЙНИМИ КОНТРАКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено теоретичні питання обґрунтування та розробки системи цільових показників ефективності управління комерцій-
ними контрактами підприємства. Обгрунтовано основні показники цільової ефективності управління комерційними контрактами 
підприємства, що характеризують економічні та комерційні параметри контрактних відносин. Розроблено методичне забезпечен-
ня оцінки ефективності управління комерційними контрактами на підприємстві.

Ключові слова: управління комерційними контрактами, цільові показники ефективності, система цільових показників ефек-
тивності управління комерційними контрактами, економічні показники ефективності, комерційні показники ефективності, показ-
ник EBITDA, рентабельність оборотних активів, операційний грошовий потік, фінансовий цикл, умови Інкотермс 2010.

Охотников А.В. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ 
КОНТРАКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исследованы теоретические проблемы обоснования и разработки системы целевых показателей эффективности управления 
коммерческими контрактами предприятия. Обоснованы основные показатели целевой эффективности управления коммерчески-
ми контрактами предприятия, которые дают характеристику экономических и коммерческих параметров контрактных отношений. 
Разработано методическое обеспечение оценки эффективности управления коммерческими контрактами на предприятии.

Ключевые слова: управление коммерческими контрактами, целевые показатели эффективности, система целевых показа-
телей эффективности управления коммерческими контрактами, экономические показатели эффективности, коммерческие по-
казатели эффективности, показатель EBITDA, рентабельность оборотных активов, операционный денежный поток, финансовый 
цикл, условия Инкотермс 2010.

Okhotnikov A.V. THE SYSTEM OF TARGET INDICATORS OF MANAGEMENT EFFICIENCY OF COMMERCIAL CONTRACTS 
OF AN ENTERPRISE

The theoretical problems of system of target indicators of management efficiency of commercial contracts of an enterprise are 
researched. There are basic parameters of the target efficiency of commercial contracts that describe the economic and commercial 
settings of contractual relations. There is methodical guidelines for evaluating the effectiveness of management of commercial contracts 
of an enterprise. 

Keywords: management of commercial contracts, target indicators, system of target indicators of management efficiency of 
commercial contracts, economic efficiency indicators, commercial efficiency indicators, EBITDA, return on current assets, operating 
cash flow, financial cycle, Incoterms 2010.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку економічних відносин контрактної взаємодії 
між підприємствами вдосконалення системи і прак-
тики управління комерційними контрактами підпри-
ємства є одним з напрямків стратегічного розвитку 
підприємства. Параметри фінансово-господарської 
діяльності безпосередньо залежать від ефективного 
функціонування системної моделі управління комер-
ційними контрактами, тому пріоритетним завдан-
ням економічного управління є забезпечення оцінки 
ефективності управління комерційними контракта-
ми підприємства. Для цілей такої оцінки має бути 
розроблена адекватна система оціночних показників, 

що характеризуватиме ступінь досягнення цільо-
вих значень ефективності управління комерційними 
контрактами підприємства та результативності фі-
нансово-господарської діяльності в цілому. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публіка-
цій та виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблематиці сучасних концепцій 
управління на основі багатоцільових моделей ефек-
тивності присвятили свої дослідження М. Браун,  
Р. Каплан, П. Нівен, М. Мейер, Д. Нортон, Н.-Г. Оль-
ве, увага науковців в переважній більшості концен-
трується на стратегічному управління та забезпечен-
ні конкурентоспроможності підприємства. У той же 
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час невирішеними залишається широке коло про-
блем методичного забезпечення економічного управ-
ління на основі ключових показників ефективності, 
в тому числі комерційної складової контрактних від-
носин підприємства з контрагентами.

Окремі теоретичні питання управління виробни-
чою діяльністю на основі системи показників ефек-
тивності досліджені в роботах Р. Акоффа, І. Ансоффа 
та С. Оптнера.

Проблемам систематизації та комплексної по-
будови методик оцінки ефективності фінансово-
господарської діяльності присвячені дослідження  
В.А. Анташова, А.А. Воронова, М.І. Баканова, А.Д. 
Шеремета. Використання їх висновків та пропозицій 
може сприяти комплексному врахуванню факторів 
впливу на значення основних показників ефектив-
ності управління комерційними контрактами та ре-
зультативності фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 

Існуючі методичні підходи дозволяють здійснюва-
ти оцінку комерційних зв’язків підприємства в окре-
мих аспектах, залишається не вирішеною проблема 
створення комплексної системи оціночних показни-
ків ефективності управління комерційними контр-
актами. Актуалізується необхідність оцінки ступеня 
досягнення значень цільових параметрів управління 
комерційними контрактами та їх впливу на резуль-
тативність фінансово-господарської діяльності під-
приємства в цілому.

Мета статті полягає в обґрунтуванні й розробці 
системи цільових показників ефективності управлін-
ня комерційними контрактами підприємства.

Результати дослідження. Для вирішення пріори-
тетного завдання – обґрунтування цільової ефектив-
ності управління комерційними контрактами під-
приємства – необхідно створити та імплементувати в 
системну модель управління комерційними контрак-
тами на підприємстві базову систему оціночних показ-
ників ефективності даної діяльності. В науці існують 
різні концептуальні підходи до побудови комплек-
сних систем оцінки основних параметрів фінансово-
господарської діяльності підприємства, залежно від 
цілей здійснюваного оцінювання та особливостей гос-
подарської діяльності та середовища її здійснення. 
В західній науковій традиції та бізнес-практиці роз-
повсюджене використання «Збалансованої Системи 
Показників» (Balanced Scorecard) в якості основного 
інструмента оцінки ефективності управління систе-
мами [1]. В свою чергу, П. Нівен запропонував фор-
мувати на підприємстві структури оціночних показ-
ників ефективності для кожного рівня управління, 
для кожного функціонального підрозділу та окремих 
керівників [2]. Найбільш суттєвою перевагою засто-
сування збалансованої системи оціночних показників 
є можливість забезпечити комплексність оцінки [3], 
що, на нашу думку, відповідає вимогам складних ба-
гатоаспектних трансакцій з управління комерційни-
ми контрактами підприємства.

В проекції концептуальних підходів збалансова-
ної системи показників на системну модель управ-
ління комерційними контрактами підприємства 
можна розробити дерево основних цільових показни-
ків ефективності моделі та карти показників ефек-
тивності для основних центрів управління комер-
ційними контрактами та їх керівників. В системній 
моделі управління комерційними контрактами під-
приємства можна виділити два основні функціональ-
ні центри управління комерційними контрактами: 
управління збуту та управління постачання. Вищий 
рівень управління в даній системі представлений 

комерційним директором, на рівня якого частково 
здійснюється стратегічне управління комерційними 
контрактами та узгоджуються цілі основних функці-
ональних центрів управління.

На нашу думку, основні показники необхідно 
об’єднати відповідно алгоритмам їх оцінки та побу-
дувати систему цільових показників ефективності 
(ЦПЕ) системної моделі управління комерційними 
контрактами підприємства. З метою оптимізації про-
цесів обґрунтування ЦПЕ запропоновано сформува-
ти основні вимоги до них в рамках системної моделі 
управління комерційними контрактами:

- обмежена кількість показників з метою прове-
дення узагальненої оцінки;

- вимірність показників – можливість їх пред-
ставлення в кількісній оцінці;

- обґрунтованість ваги кожного показника, що 
має відбивати значення його впливу на ефективність 
управління комерційними контрактами та результа-
ти фінансово-господарської діяльності підприємства 
в цілому;

- забезпечення регулярності здійснення оцінки на 
основі запропонованих показників.

Окрім зазначених вимог до оціночних показників, 
М. Панов наголошує на важливості взаємозв’язку 
між показниками в системі оцінки для можливос-
ті оцінити вплив окремих факторів на результативні 
значення ключових показників ефективності [4].

Нами запропоновано систему ЦПЕ системної мо-
делі управління комерційними контрактами підпри-
ємства, використання якої має забезпечити комплек-
сну оцінку ефективності управління комерційними 
контрактами підприємства та можливості для пла-
нування умов комерційних контрактів на основі ці-
льової ефективності. Однією з основних цілей, що 
вирішується в запропонованій системі ЦПЕ, є моде-
лювання взаємозв’язку між параметрами ефектив-
ності управління комерційними контрактами та ре-
зультативністю фінансово-господарської діяльності 
підприємства в цілому. 

Цільові показники ефективності структуровані на 
дві групи, що характеризують економічні та комер-
ційні параметри фінансово-господарської діяльності 
підприємства (табл. 1). Необхідно відмітити, що за-
пропонована система оцінювання є гнучкою та може 
бути адаптована до особливостей фінансово-господар-
ської діяльності підприємства, окрім того коефіцієн-
ти значущості кожного цільового показника ефек-
тивності можуть бути визначені експертним шляхом 
відповідно організації бізнес-процесів управління ко-
мерційними контрактами. В запропонованій системі 
ЦПЕ питома вага економічних показників складає 
60%, а комерційних – 40%. Також обґрунтовано 
систему оцінки цільової ефективності основних цен-
трів управління комерційними контрактами підпри-
ємства: комерційний директор, управління збуту, 
управління постачання (табл. 1). 

Для ЦПЕ, що віднесені до групи економічних за-
даються цільові значення, що можуть відповідати 
значенням відповідних показників, що закладають-
ся в бізнес-план підприємства на відповідний період. 
Найбільш доцільним вбачається планування та здій-
снення оцінки на основі системи ЦПЕ щоквартально 
та щорічно, що відповідає періодичності контролю 
основних показників фінансово-господарської діяль-
ності підприємства їх узгодження з плановими на 
основі розробки актуалізованих бізнес-планів [5].

Безпосередньо в методиці проведення розрахун-
ків досягнення цільового значення ефективності сис-
темної моделі управління комерційними контракта-
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ми може бути реалізовано два принципові підходи. 
В першому випадку може розраховуватись значення 
показника та порівнюватись з цільовим, якщо досяг-
нуто цільового значення показника, то в загальній 
оцінці ефективності системної моделі додається його 
відсоткова частка, в разі недосягнення цільового зна-
чення показника його вклад в загальну оцінку скла-
дає 0%. При реалізації даного підходу максимальне 
значення ефективності системної моделі управління 
комерційними контрактами підприємства на основі 
системної оцінки ЦПЕ складає 100%. Обгрунтування 
ваги кожного показника в загальній оцінці дозволяє 
в найбільш повній мірі врахувати вплив різних фак-
торів на ефективність та результативність фінансово-
господарської діяльності підприємства та забезпечити 
збалансованість загальної оцінки [6]. У другому ви-
падку розраховується значення показника та оціню-
ється рівень досягнення цільового значення. Наступ-
ний етап в оцінці передбачає зважування відсоткової 
частки конкретного показника на коефіцієнт-рівень 
досягнення цільового значення. На третьому етапі від-
бувається сумування всіх зважених на відповідні рів-
ні досягнення цільових значень відсоткових часток. 
Для управління збуту в системі оцінки ЦПЕ у групі 
економічних параметрів запропоновано використати 
наступні показники: чистий дохід від реалізації, пері-
од обороту дебіторської заборгованості, період обороту 
готової продукції та обсяг витрат на збут. 

Для управління постачання запропоновано на-
ступні економічні показники: собівартість сирови-
ни, період обороту кредиторської заборгованості, 
період обороту матеріальних запасів, обсяг неліквід-

них запасів. Економічні цільові показники ефектив-
ності комерційного директора, що характеризують 
ефективність всієї моделі управління комерційними 
контрактами підприємства інтегрують в собі ефек-
тивність основних центрів управління комерційними 
контрактами – управління збуту та управління по-
стачання: EBITDA, рентабельність оборотних акти-
вів, операційних грошовий потік, фінансовий цикл 
(табл. 1). Відсоткові частки кожного економічного 
показника системи ЦПЕ визначені експертним шля-
хом та можуть бути адаптовані до вимог системної 
моделі управління комерційними контрактами на 
конкретному підприємстві.

Цільові показники ефективності групи економіч-
них показників характеризують результати реаліза-
ції комерційних контрактів, управління оборотними 
активами, зокрема дебіторською заборгованістю та 
запасами в системі управління комерційними контр-
актами, рівень оптимальності структури формування 
активів. На вищому рівні управління комерційними 
контрактами підприємства, центр якого представле-
ний комерційним директором, ЦПЕ характеризують 
взаємозв’язок ефективності управління комерційни-
ми контрактами підприємства з результативністю 
фінансово-господарської діяльності, рівень ділової 
активності, формування ресурсів для здійснення опе-
раційної діяльності та обслуговування комерційних 
контрактів.

Показники цільової ефективності, що віднесені до 
другої групи (див. табл. 1) характеризують комерцій-
ні аспекти управління комерційними контрактами 
підприємства. Для управління збуту до групи комер-

Таблиця 1
Система цільових показників ефективності управління комерційними контрактами підприємства

Групи ЦПЕ Центр управління комерційними контрактами

Управління збуту 
(начальник управління)

Управління постачання 
(начальник управління)

Комерційна служба 
(комерційний директор)

ЦПЕ Вага ЦПЕ Вага ЦПЕ Вага

1. Економічні

60%

1.1 Чистий дохід від ре-
алізації
1.2 Період обороту дебі-
торської заборгованості
1.3 Період обороту гото-
вої продукції
1.4 Витрати на збут

25%

15%

10%

10%

1.1 Собівартість сировини
1.2 Період обороту креди-
торської заборгованості
1.3 Період обороту матері-
альних запасів сировини
1.4. Обсяг нелікві

25%
15%

10%

10%

1.1 EBITDA
1.2 Рентабельність обо-
ротних активів
1.3 Операційний грошо-
вий потік
1.4 Фінансовий цикл

10%
15%

15%

20%

2. Комерційні

40%

2.1 Частка ринку (%)
2.2 Якість контрактної 
взаємодії з покупцями 
(експертна бальна оцін-
ка) 100 балів
2.2.1 Рівень довіри 

2.2.2 Жорсткість умов 
комерційних контрактів
2.2.3 Можливості техно-
логічної адаптації
2.2.4 Рівень зацікавле-
ності
2.2.5 Рівень відповідаль-
ності
2.2.6 Технічні можливос-
ті адаптації
2.2.7 Організаційні мож-
ливості адаптації 
2.2.8 Лояльність в розпо-
ділі ризиків
2.2.9 Механізми вирішен-
ня конфліктів
2.2.10 Рівень вертикаль-
ної інтеграції
2.3 Диверсифікація кана-
лів збуту
2.4 Мінімізація функцій 
і ризиків зі збуту

10%
10%

10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10%

10%

2.1 Частка поставок на 
тендерній основі (%)
2.2 Якість контрактної 
взаємодії з постачальни-
ками (експертна бальна 
оцінка) 100 балів
2.2.1 Рівень довіри 

2.2.2 Жорсткість умов ко-
мерційних контрактів
2.2.3 Можливості техно-
логічної адаптації
2.2.4 Рівень зацікавле-
ності
2.2.5 Рівень відповідаль-
ності
2.2.6 Технічні можливості 
адаптації
2.2.7 Організаційні можли-
вості адаптації 
2.2.8 Лояльність в розпо-
ділі ризиків
2.2.9 Механізми вирішен-
ня конфліктів
2.2.10 Рівень вертикальної 
інтеграції
2.3 Диверсифікація кана-
лів постачання 
2.4 Мінімізація функцій і 
ризиків з постачання

10%

10%

10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10 
балів
10%

10%

2.1 Частка ринку (%)
2.2 Частка поставок на 
тендерній основі (%)
2.3 Якість контрактної 
взаємодії з покупцями 
(експертна бальна оцін-
ка) 100 балів
2.4 Якість контрактної 
взаємодії з постачальни-
ками (експертна бальна 
оцінка) 100 балів
2.5 Диверсифікація ка-
налів збуту
2.6 Мінімізація функцій 
і ризиків зі збуту
2.7 Мінімізація функцій 
і ризиків з постачання

5%
5%

5%

5%

5%

5%

5%
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ційних показників віднесено: частка ринку, якість 
контрактної взаємодії з покупцями, диверсифікація 
каналів збуту, мінімізація функцій і ризиків зі збу-
ту. Для управління постачання до комерційних пара-
метрів віднесено: частка поставок на тендерній осно-
ві, якість контрактної взаємодії з постачальниками, 
диверсифікація каналів постачання, мінімізація 
функцій і ризиків постачання. Оціночні показники, 
що розроблені для здійснення оцінки на рівні управ-
ління комерційного директора, складаються з показ-
ників управління збуту та управління постачання зі 
скорегованими відсотковими частками.

Для цілей оцінки ефективності управління комер-
ційними контрактами пропонуємо оцінювати рівень 
диверсифікації як відношення обсягу діяльності до 
кількості постачальників чи покупців продукції від-
повідно, тобто в даній логіці розрахунку результат 
диверсифікації означає обсяг діяльності підприєм-
ства з реалізації продукції чи постачання сировини, 
що залежить від одного контрагента. Чим менший 
обсяг діяльності залежить від контрактної взаємодії 
з одним контрагентом, тим більший рівень диверси-
фікації каналів збуту чи постачання. Для управління 
збуту для цілей оцінки диверсифікації за обсяг ді-
яльності можна прийняти чистий дохід від реаліза-
ції, для управління постачання – собівартість сиро-
вини, що закуповується. 

Мінімізація функцій і ризиків (див. табл. 1) має 
передбачати оптимізацію умов контрактної взаємо-
дії, що формалізуються мовою комерційних контр-
актів відповідно до міжнародних правил тлумачення 
найбільш широко використовуваних умов укладання 
комерційних контрактів у світовій практиці «Інко-
термс» (International commerce terms) [7]. Зміст Інко-
термс 2010 формально закріплює можливість вико-
ристання даних умов як для зовнішньоекономічних 
комерційних контрактів так і для внутрішніх комер-
ційних контрактів. Основним інструментом управ-
ління комерційними контрактами в сфері мінімізації 
функцій і ризиків підприємства є умови Інкотермс. 
В умовах поставки товарів відповідно Інкотермс 2010 
формально закріплюється перехід ризиків, перехід 
права власності та розподіл витрат між контраген-
тами [7]. Відповідно даним правилам запропонова-
но здійснювати оцінку мінімізації функцій і ризиків 
підприємства в системі оцінки ЦПЕ на основі аналізу 
умов укладання комерційних контрактів. 

Якість контрактної взаємодії з покупцями та по-
стачальниками в системі ЦПЕ для управління збуту 
та постачання відповідно, запропоновано оцінювати 
експертним методом. Для цього виділено 10 крите-
рії оцінки (див. табл. 1), максимальна сума складає 
100 балів, кожний критерій оцінюється за шкалою 
від 0 до 10 балів. В системі ЦПЕ відсоткова частка 
якості контрактної взаємодії складає 10%, що має 
дорівнювати 100 балам. Оцінювання якості контрак-
тної взаємодії може здійснюватись суб’єктами управ-
ління комерційними контрактами на підприємстві 
або на основі опитування контрагентів, можлива 
комбінація даних підходів. Запропонований перелік 
критеріїв оцінки якості контрактної взаємодії не є 
вичерпним та може бути доповнений, виходячи з осо-
бливостей організації контрактної взаємодії суб’єкта 
фінансово-господарської діяльності з контрагентами. 
Загалом критерії якості контрактної взаємодії мають 
характеризувати рівень зацікавленості контрагентів 
у взаємодії на основі комерційних контрактів, мож-

ливості адаптуватися до вимог один одного та інсти-
туційні та організаційно-економічні механізми реа-
лізації контрактної взаємодії.

Висновки і пропозиції. З метою забезпечення 
комплексної оцінки ефективності управління ко-
мерційними контрактами на підприємстві має бути 
розроблена система цільових показників. Основними 
центрами управління комерційними контрактами 
підприємства, що є функціональною базою для роз-
робки системи цільових показників ефективності є: 
управління збуту, управління постачання та комер-
ційний директор. Важливим є забезпечення моделлю 
прийняття ефективних рішень центрами управління 
комерційними контрактами в умовах нестабільного 
та динамічного інституційного середовища.

Система оцінки цільових показників ефектив-
ності системної моделі управління комерційними 
контрактами підприємства покликана забезпечити 
регулярний контроль основних параметрів фінансо-
во-господарської діяльності, оцінку досягнення цілей 
і виконання задач в системі управляння комерцій-
ними контрактами, оцінку ефективності діяльнос-
ті центрів управління комерційними контрактами. 
Структура системи цільових показників ефективнос-
ті передбачає поділ на економічні та комерційні па-
раметри, що характеризують відповідні аспекти фі-
нансово-господарської діяльності підприємства. 

Управління комерційними контрактами на осно-
ві системної моделі з використанням системи оцінки 
ЦПЕ має сприяти формуванню оптимального скла-
ду цільових показників ефективності управління 
комерційними контрактами, на основі оцінки яких, 
суб’єкти управління будуть здатні оперативно при-
ймати управлінські рішення для максимізації ре-
зультативності фінансово-господарської діяльності. 

Застосування методичних рекомендацій до оцінки 
ефективності управління комерційними контрактами 
на основі системи цільових показників ефективнос-
ті передбачає можливість використання експертного 
методу та адаптацію системи до цілей здійснюваної 
оцінки та особливостей організації контрактних від-
носин суб’єкта фінансово-господарської діяльності у 
детермінованому інституційному середовищі.
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації у сві-
товій економіці неминуче торкаються сфери освіти, 
яка все частіше розглядається з економічних ринко-
вих позицій як вид високоприбуткової послуги. На 
сьогодні у світі, в умовах глобалізації, стрімко розви-
вається інтернаціоналізація освіти та навчання, все 
більше студентів навчається за кордоном. За дани-
ми Організації економічного і соціального розвитку 
(ОЕСР) в системі вищої освіти у світі за межами сво-
їх країн навчається близько 2,8 млн студентів. Пе-
редбачається, що до 2025 р. їх кількість зросте до 
7,2 млн осіб. 

Незважаючи на неоднозначність і ризики від-
далених наслідків комерційного підходу до освіти, 
сьогодні українські науковці розглядають експорт 
освітніх послуг як найважливіший напрямок соці-
ально-економічного розвитку, одне з головних засо-
бів підтримки конкурентоспроможності держави й 
особистості, забезпечення національної безпеки, що 
ставить перед ними завдання дослідження освітньої 
міграції з точки зору економічного та соціального ас-
пекту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми освітньої міграції є досить актуальними, чим під-
тверджується значна кількість публікацій та дослі-
джень в даному напрямку. Дану тематику на різних 
рівнях досліджували А. Гриненко, В. Журавський, 
О. Кратт, В. Куценко, Л. Курій, Л. Семів, В. Філатов 
та інші науковці [1-7]. 

Але, незважаючи на досить значну кількість на-
укових досліджень освітніх міграційних процесів, у 
сучасній літературі приділяється недостатньо ува-

ги проблемам економічної та соціальної оцінки на-
слідків освітньої міграції окремих регіонів і, саме з 
країн СНД.

Постановка завдання. На основі викладеного ме-
тою статті є проведення оцінки економічних та со-
ціальних ефектів від підготовки в Україні іноземних 
студентів країн СНД Азійського регіону.

Актуальність розглянутих у статті питань обу-
мовлена зростанням освітньої міграції в Україні. 
В останні три роки спостерігається стійка тенденція 
щодо збільшення контингенту іноземних студентів, 
які здобувають вищу освіту в Україні. У 2013/2014 
навчальному році у вищих навчальних закладах 
(ВНЗ) України навчалося понад 69 тис. іноземних 
студентів. Сьогодні Україна входить до 20 держав-
лідерів у галузі міжнародної освіти. Фінансові вли-
вання в економіку країни з боку іноземних студен-
тів третій рік поспіль збільшуються на 500 млн. грн. 
Так, за 2012-2013 навчальний рік іноземні студенти 
заплатили за своє навчання 4,3 млрд. грн.

Лідером експорту освітніх послуг у наступний час 
є США. У 2012/13 навчальному році кількість іно-
земних студентів, які здобувають вищу освіту у США 
досягла рекордного рівня у 819,6 тис. студентів – це 
на понад 55 тис. більше, ніж рік тому. За підрахун-
ками міністерства торгівлі США, за 2012/2013 рік 
американська економіка отримала 24,7 млрд. дол. 
від навчання і проживання іноземних студентів. До 
найпоширеніших спеціальностей, які обирають іно-
земці, відносяться: «бізнес та менеджмент» (майже 
180 тис. студентів), «інженерна справа» (154,2 тис.), 
«математика та комп’ютерні науки» (77,6 тис.). Се-



62 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 3. 2014

ред країн, з яких в Америці навчається найбіль-
ше студентів, входять Китай (235,6 тис.), Індія 
(96,8 тис.), Південна Корея (70,6 тис.), Саудівська 
Аравія (44,6 тис.) та Канада (27,4 тис.).

Ураховуючи світові тенденції у сфері експорту 
освітніх послуг та перехід української економіки 
до інноваційно-соціально-орієнтованого типу розви-
тку, слід постійно нарощувати конкурентні перева-
ги країни в науці, освіті та високих технологіях. За 
таких умов освітня політика стає одним із головних 
важелів інноваційного розвитку країни, а розширен-
ня експорту освітніх послуг стає прибутковим видом 
економічної діяльності, яскравим показником її со-
ціального і культурного майбутнього, у тому числі 
через підвищення рівня та якості освіти.

В українських вищих навчальних закладах на-
вчаються іноземні студенті майже зі 146 країн сві-
ту. Більше всього іноземних студентів приїздить з 
Китаю (6,7 тис.), Російської Федерації (4,5 тис.), 
Індії (2,7 тис.), Йорданії, Пакистану, Ірану, Сирії, 
Малайзії, Нігерії та ін. Серед українських міст ліде-
рами у залученні іноземних студентів є м. Харків – 
12,0 тис., Київ – 8,0 тис., Одеса – 5,0 тис., Луганськ –  
близько 3,5 тис. осіб. Зазначимо, що раніше більше 
всього іноземних студентів навчалося у столиці. Але 
на сьогодні простежується тенденція вибору навчан-
ня іноземними студентами саме регіональних ВНЗ. 
Це пов’язано, по-перше, із значно нижчою вартістю 
освітніх послуг, а, по-друге, – більш високим рівнем 
безпеки іноземців. 

До першої п’ятірки українських ВНЗ, де більше 
всього навчається іноземців входять: Луганський 
державний медичний університет – 1900 осіб, До-
нецький національний медичний університет – 
1500 осіб, Харківський національний університет 
ім. В.М. Каразіна – 1300 осіб, Вінницький національ-
ний медичний університет – 1200 осіб та Національ-
ний авіаційний університет – 1200 осіб. Як видно із 
наведеного переліку, у фаховому розрізі превалюють 
медичні університети. Крім цього, достатньо вели-
ким попитом користуються інженерні та економічні 
спеціальності, напрями підготовки з менеджменту і 
фінансів, соціальних наук та лінгвістики [8].

До основних чинників, які визначають вибір іно-
земними студентами країни та навчального закладу, 
належать: наявність викладання предметів на між-
народних мовах, авторитет країни, репутація ВНЗ, 
вартість навчання та мешкання, гнучкість програм 
та порівнянність кваліфікаційних вимог, географіч-
ні, торговельні та історичні зв’язки між країнами, 
активна державна політика в просуванні національ-
них освітніх інститутів освіти у глобальному про-
сторі, а також заходи щодо організаційного, мето-
дичного та соціально-педагогічного супроводження 
іноземних студентів.

Серед міжнародних організацій, які мають най-
більший вплив на вирішення питань, пов’язаних з 
прийомом на навчанням іноземних громадян, про-
відна роль належить ЮНЕСКО та Раді Європи, а в 
останнє десятиріччя – відповідній Європейській Ко-
місії.

За даними МОН України вартість освітніх послуг 
для іноземних студентів коливається в залежнос-
ті від ВНЗ в межах від 12,0 тис. грн. до 35,0 тис. 
грн. за рік (1,5-4,5 тис. дол. США). Розмір плати за 
навчання визначається самостійно вищим учбовим 
закладом, але зазвичай вартість навчання для іно-
земців приблизно на 30% більша, ніж для українців- 
контрактників, інформують у МОН. Врахуймо й 
суми, що їх додатково отримує економіка – студенти 

платять за проживання, комунальні послуги, продук-
ти харчування, одяг, екскурсії і так далі. Ефекти від 
експорту освітніх послуг являють собою суму вкладів 
в економіку, а також позитивних екстерналій (зокре-
ма, екстерналії для інноваційної системи, місцевого 
малого бізнесу, для ринку робочих місць) [9]:

1. Ефект від оплати навчання.
2. Ефект від поточного споживання.
3. Ефект від часткової зайнятості іноземних сту-

дентів.
4. Ефект від додаткової зайнятості власних гро-

мадян.
5. Ефект від натуралізації (коли іноземний сту-

дент стає постійним жителем України, отримуючи 
вид на проживання або громадянство).

6. Ефект від згладжування наслідків демографіч-
них хвиль.

7. Ефект мультикультурного середовища.
8. Множинні ефекти повернення.
Слід відмітити, що оскільки іноземні студенті 

країн СНД Азійського регіону практично усі повер-
таються після навчання у свої країни, ефект від на-
туралізації практично відсутній. 

Дані для розрахунку економічного ефекту від під-
готовки в Україні іноземних студентів з країн СНД 
Азійського регіону наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Кількість іноземних студентів 

з країн СНД Азійського регіону (осіб)

Заклад освіти Форма 
навчання

Навчальний рік

2011/12 2012/13 2013/14

ВНЗ 
Харківської 

області

денна 5860 6700 7200

заочна 700 1500 1800

Усього 6560 8200 9000

ВНЗ України

денна 12800 16960 20800

заочна 1530 3920 7110

Усього 14330 20880 27910

Оскільки у 2013/14 навчальному році на Україні 
навчалося близько 69 тис. іноземних громадян, пи-
тома вага студентів з країн СНД Азійського регіону 
склало 40,4%.

Динаміка змін кількості іноземних студентів ден-
ної та заочної форм навчання у ВНЗ України по на-
вчальних роках наведено на рисунку 1.
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Рис. 1. Динаміка змін кількості іноземних студентів 
денної та заочної форм навчання у ВНЗ України

Аналіз абсолютних змін та темпів змін кількос-
ті іноземних студентів денної та заочної форм на-
вчання показує, що з 2011/12 по 1013/14 навчальні 
роки спостерігається значне збільшення континген-
ту іноземних студентів. Так, в 2012/13 навчальному 
році кількість студентів в ВНЗ України збільшилася 
на 6 тис. 550 осіб, тобто на 45,7% в порівнянні з 
2011/12 навчальним роком. У 2013/14 навчально-
му році в порівнянні з 2012/13 навчальним роком 
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кількість іноземних студентів збільшилася з 20 тис. 
880 осіб (2012/13 навч. рік) до 27 тис. 910 осіб, тобто 
на 7 тис. 30 осіб, темп росту склав 33,7%.

Слід також відзначити, що за аналізований період 
спостерігається значне зростання студентів заочної 
форми навчання. Так, в 2012/13 навчальному році 
кількість студентів заочної форми навчання збільши-
лася по Україні с 1530 осіб до 3920 осіб, тобто на 
2390 студента, темп росту склав 156,2%, а в 2013/14 
навчальному році кількість студентів заочної форми 
навчання збільшилася на 3190 осіб, тобто на 81,4% в 
порівнянні з 2012/13 навчальним роком.

Динаміку змін структури чисельності іноземних 
студентів денної та заочної форм навчання у ВНЗ 
України наведено на рисунку 2.
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Рис. 2. Динаміка змін структури чисельності 
іноземних студентів денної та заочної 

форм навчання у ВНЗ України

Як бачимо з рисунка 2, за аналізований пері-
од кількість іноземних студентів заочної форми 
навчання в структурі збільшується. Так, якщо в 
2011/12 навчальному році студентів заочної фор-
ми навчання було 10,7% в структурі, то в 2013/14 
нав чальному році кількість студентів заочної форми 
навчання займає 25,5% в структурі студентів, які 
навчаються. 

Розрахуємо економічний ефект від оплати інозем-
них студентів за навчання. Ефект оцінюється як су-
купна сума оплати навчання в нашій країні інозем-
ними громадянами в рік.

Згідно з Постановою КМУ від 26 лютого 1993 р. 
№ 136 «Про навчання іноземних громадян в Украї-
ні» міністерствам, відомствам і навчальним закладам 
відповідно до п. 5 цієї Постанови «…рекомендується 
передбачати при укладанні угод (договорів, контрак-
тів) компенсацію за навчання іноземних громадян у 
вільно конвертованій валюті відповідно до курсу до-
лара США у розмірі не менше, ніж:

– на підготовчому факультеті (відділенні) – 1 тис.
доларів США на рік;

– на основному факультеті – 1,5 тис. доларів 
США на рік;

– навчання в аспірантурі та стажування – 2,5 тис. 
доларів США на рік;

– підвищення кваліфікації – 300 доларів США на 
місяць».

Таким чином, нижня границя прямого доходу 
(оплата за навчання) (ПД) від експорту освітніх по-
слуг у країни СНД Азійського регіону по ВНЗ Украї-
ни у 2013-2014 навчальному році в Україні склав 
(приймаємо у розрахунках курс валюти 8,2 грн. за 
1 долар США.) більш 343 млн. 290 тис. грн.

Розраховані значення ефекту від оплати за на-
вчання у аналізованому періоді, а також аналіз змін 
наведені у таблиці 2. 

Як бачимо з таблиці 2, по ВНЗ України у 2013/14 
навчальному році в порівнянні з 2012/13 навчаль-
ним роком дохід збільшився на 86 млн. 469 тис. грн., 
темп росту склав 33,7%. При цьому темп росту дохо-
ду від заочної форми навчання (81,4%) значно випе-
редив темп росту доходу від денної форми навчання 
(22,6%). 

Також будемо пам’ятати, що додатковий дохід 
навчальним закладам країн-реципієнтів приносить 
платне навчання на язикових курсах, які ми тут не 
оцінюємо, плюс підготовчі курси для вступу, плюс ви-
трати на підручники, книги, методичні матеріали й 
інше – усе, що пов’язане із самим процесом навчання. 

Розрахунок економічного ефекту від поточного 
споживання. Ефект оцінюється як сукупна сума ви-

Таблиця 2
Розраховані значення ефекту від оплати за навчання (тис. грн., %) 

Форма 
навчання

2011/12 
навчаль-
ний рік

2012/13 навчальний рік 2013/14 навчальний рік

Сплата за 
навчання, 
тис. грн.

Сплата за 
навч., тис. 

грн.

Абс. відх., 
тис. грн.

Темп 
змін, %

Сплата за 
навч., тис. 

грн..

Абс. відх., 
тис. грн.

Темп 
змін, %

ВНЗ 
Харківської 

області

денна 72078 82410 10332 14,3 88560 6150 7,5

заочна 8610 18450 9840 114,3 22140 3690 20,0

Усього 80688 100860 20172 25,0 110700 9840 9,8

ВНЗ України

денна 157440 208608 51168 32,5 255840 47232 22,6

заочна 18819 48216 29397 156,2 87453 39237 81,4

Усього 176259 256824 80565 45,7 343293 86469 33,7

Таблиця 3
Економічний ефект від поточного споживання іноземними студентами (тис. грн., %)

Форма 
навчання

2011/12 
навчальний рік

2012/13 
навчальний рік 2013/14 навчальний рік

Сплата за поточне 
споживання 

тис. грн.

Сплата за поточне 
споживання 

тис. грн.

Сплата за поточне 
споживання 

тис. грн.

Абс. зміни
тис. грн.

Темп змін,
%

ВНЗ 
Харківської 

області

денна 124935,2 142844,0 153504,0 10660,0 7,5

заочна 3157,0 6765,0 8118,0 1353,0 20,0

Усього 128092,2 149609,0 161622,0 12013,0 8,0

ВНЗ України

денна 272896,0 361587,2 443456,0 81868,8 22,6

заочна 6900,3 17679,2 32066,1 14386,9 81,4

Усього 279796,3 379266,4 475522,1 96255,7 25,4
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трат на харчування, проживання, розваги (дозвілля), 
одяг, побутові покупки, транспорт, медицину інозем-
ними громадянами, що навчаються в Україні, у рік. 
По підрахунках Центру соціологічних досліджень 
Міністерства освіти й науки РФ в 2003/04 навчаль-
ному році витрати іноземних студентів на харчуван-
ня, дозвілля, плату за проживання, одяг, побутові 
покупки й транспорт в 1,7 рази були більше ніж їхні 
витрати на оплату навчання. Можна припустити, що 
в Україні спостерігаються ті ж пропорції у витратах 
іноземних студентів за проживання.

Якщо припустити, що до 2014 року пропорція 
не змінилася, то в 2013/14 навчальному році іно-
земні громадяни країн СНД витрачали близько 
21,3 тис. грн. за рік (близько $2,6 тис./рік). 

Таким чином, в 2013–2014 навчальному році 
іноземні громадяни країн СНД, що навчаються в 
Україні, витратили на поточне споживання близько 
475 млн. 522 тис. грн. (см. табл. 3). 

Тут враховано, що студенти заочної форми на-
вчання проживають в Україні період, приблизно 
більше одного місяця і витрачають, за даними опи-
тування, приблизно 4,5 тис. грн. (550 доларів США).

Ефект від часткової зайнятості іноземних студен-
тів оцінюється як сумарний дохід від додаткових по-
даткових надходжень у бюджет.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 травня 2013 р. № 437 про «Порядок видачі, 
продовження дії та анулювання дозволу на застосу-
вання праці іноземців та осіб без громадянства» іно-
земний громадянин має право здійснювати трудову 
діяльність при наявності дозволу на роботу.

Оцінка кількості офіційно працюючих іноземних 
студентів по даним середньої вторинній зайнятості 
серед «українських» студентів у Україні [10] можна 
зробити висновок, що у 2013/14 навчальному році 
із 20800 іноземних студентів денної форми навчання 
приблизно 1600 працевлаштовані офіційно.

Припустимо, що середній студент змушений заро-
бляти не нижче середньої оцінки видатків на прожи-
вання, для нас це 21,32 тис. грн. за рік (приблизно 
2130 грн. у місяць). Приймемо цю цифру за верхню 
границю розрахунків.

Податки по заробітній платі складаються з:
- утримання з заробітної плати до єдиного соці-

ального фонду (ЕСФ
з З/П

);
- утримання з заробітної плати Податку з доходів 

фізичних осіб (ПДФО);
- нарахування на заробітну плату до єдиного со-

ціального фонду (ЕСФ
на З/П

)
Розрахунок податку дає у 2013 році таку суму 

надходжень до бюджету.
ЕСФ

з З/П
 Ф = 2130 * 3,6% = 76,68 грн.

ПДФО = (2130 – 76,68)*15% = 308 грн.
ЕСФ

на З/П 
= 2130 * 38% = 809,4 грн.

Розрахована сума податків у місяць з одного пра-
цюючого іноземного студента при «реальній» заро-
бітній платі (2130 грн. у місяць) складає 1194 грн.

Таким чином, сума додаткових податкових внесків 
у бюджет тільки від офіційно працевлаштованих сту-
дентів складе більш 19 млн. 100 тис. грн за рік.

Звичайно, ці цифри приблизні, бо є багато фак-
торів, що впливають на розрахункову цифру, але за-
лишаються за кадром.

Проведемо оцінку ефекту від додаткової зайня-
тості власних громадян. Розраховується як ефект від 
створення додаткових робочих місць у вузах країни. 
Згідно статистики у ВНЗ України на одного виклада-
ча за денною формою навчання доводиться 13,5 сту-
дентів, а за заочною – 67,5 студентів.

Таким чином, можна припустити, що іноземні 
студенти, що навчаються із країн СНД Азійського 
регіону, забезпечують зайнятість додаткового викла-
дацького складу в розмірі 1650 співробітників.

Зрозуміло, що мова йде про умовні нормо-місця: 
ВНЗ не наймає нового викладача заради 14 іноземних 
студентів, однак, при загальному розрахунку чисель-
ності викладацького корпуса, 1 студент забезпечує 
1/13,5 викладацької ставки. При середній по Украї-
ні заробітній платі викладачів вузів в 2013/2014 на-
вчальному році в 3500 грн. тільки податкові відраху-
вання в бюджет із цих додатково створених робочих 
місць склали більш 38 млн 845 тис. грн. Але це не 
все, оскільки частина отриманого доходу викладачем 
буде витрачена на інвестиції, що привнесе в економі-
ку країни (міста) додатковий внесок.

Крім того, слід ураховувати, що крім 1,65 тис. 
викладацьких місць, будуть створені додаткові ро-
бочі місця серед допоміжного персоналу вузу (бібліо-
текарі, методисти, технічний персонал гуртожитків, 
персонал, відповідальний за безпеку й т. п.). Із цих 
робочих місць також ідуть відрахування в бюджет, 
а отриманий із цих місць дохід також іде на спожи-
вання, нагромадження й інвестиції.

Ефект від згладжування наслідків демографічних 
хвиль складається з наступного. Дозована освітня мі-
грація (що збільшується в період спаду демографічної 
хвилі й знижувана в період її підйому) дозволяє «по 
господарські» ставитися до інфраструктури і кадро-
вого потенціалу системи освіти. Оцінка того, скільки 
робочих місць у системі вищої освіти довелося б ско-
рочувати, а потім створювати через підйоми й спади 
«демографічної хвилі», дозволяє оцінити ефект від 
гнучкого управління обсягами освітньої міграції.

Ефект мультикультурного середовища складаєть-
ся з того, що іноземні студенти приносять із собою 
інші культури, способи мислення, бачення, відчу-
вання, інші ритми, іншу естетику. Для сучасної еко-
номіки все перераховане: ресурс розвитку, зокрема, 
ефект мультикультурного середовища чудово працює 
в економіці знань. Масові кадри для інноваційних 
систем «виростають» в освітньому середовищі. При-
внесення нових культур в освітнє середовище суттєво 
збагачує його, розширює границі мислення й досвіду 
як тих, хто в ній викладає, так і тих, хто навчається.

Крім того, слід відмітити множинні ефекти повер-
нення. Мова йде про політичні, економічні, споживчі 
переваги фахівців, що пройшли навчання в Україні, 
після їхнього повернення на батьківщину. Наприклад, 
це призводить до закупівлі зброї, боєприпасів і військо-
вого сервісу випускниками військових установ, або до 
закупівлі устаткування й технологій, до співробітни-
цтва з українськими лабораторіями, університетами, 
до розвитку міжнародних наукових, дослідницьких, 
дипломатичних комунікацій й до інших ефектів, оці-
нити які в грошовому вираженні якщо й можна, то 
тільки після масштабних цільових досліджень.

Висновки з проведеного дослідження. Оцінка 
сумарного економічного ефекту від навчання іно-
земних студентів з країн СНД Азійського регіону 
показує наступне. За 2012/13 навчальний рік сумар-
ний економічний ефект складає не менш 694 млн. 
45 тис. грн, а за 2013/14 навчальний рік – більше 
876 млн 750 тис. грн., тобто збільшилася за рік на 
182 млн 705 тис. грн.

При цьому, приблизно, має місто така структура 
економічних ефектів:

- від оплати навчання 39,2%;
- від поточного споживання 54,2%;
- від часткової зайнятості іноземних студентів 2,2%;
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- від додаткової зайнятості власних громадян 4,4%.
Оцінка ефектів від згладжування наслідків демо-

графічних хвиль, мультикультурного середовища, 
а також множинних ефектів повернення у статті не 
розглядалися, оскільки вимагають подальших цільо-
вих досліджень.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СФЕРІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ

У статті проведено аналіз розподілу вантажоперевезень в розрізі підприємств різних видів транспорту, виявлено основні 
системні проблеми, що виникають при обслуговуванні вантажопотоків. Для вирішення існуючих проблем запропоновано напрям-
ки розвитку мережевої взаємодії транспортних підприємств, практичне впровадження яких дасть змогу поліпшити якість тран-
спортного обслуговування вантажовласників і вантажоотримувачів, зменшити транспортну складову вартості продукції, робіт і 
послуг, ліквідувати зайвих посередників при здійсненні процесу перевезень, мінімізувати паперовий документообіг, оптимізувати 
транспортний процес та перейти від конкуренції до партнерської співпраці.

Ключові слова: мережева взаємодія, обсяг вантажних перевезень, розвиток, підприємства транспорту, партнерство

Парубец Е.Н. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

В статье проведен анализ распределения грузоперевозок в разрезе предприятий различных видов транспорта, выявлены ос-
новные системные проблемы, возникающие при обслуживании грузопотоков. Для решения существующих проблем предложены 
направления развития сетевого взаимодействия транспортных предприятий, практическое внедрение которых позволит улучшить 
качество транспортного обслуживания грузовладельцев и грузополучателей, уменьшить транспортную составляющую стоимости 
продукции, работ и услуг, ликвидировать лишних посредников при осуществлении процесса перевозок, минимизировать бумажный 
документооборот, оптимизировать транспортный процесс и перейти от конкуренции к партнерскому сотрудничеству.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, объем грузовых перевозок, развитие, предприятия транспорта, партнерство.

Parubets O.M. THE PROBLEMS FORMING AND DEVELOPMENT OF NETWORK CO-OPERATION TRANSPORT ENTERPRISES 
IN THE FIELD OF CARRIAGE OF GOODS

The analysis of distributing of carriage of Goods is conducted of enterprises of different types of transport, basic system problems, arising 
up at maintenance of traffics of goods, are exposed in the article. The directions of development network co-operation of transport enterprises 
for the decision of existent problems are offered. Their practical introduction will allow to improve quality transport maintenance of owners goods 
and consignees, decrease a transport constituent of cost of products, works and services, to liquidate superfluous mediators during realization 
of process of transportations, to minimize paper, optimize a transport process and pass from a competition to the partner collaboration.

Keywords: network co-operation, volume of freight transportations, development, enterprises of transport, partnership

Постановка проблеми. Системоутворююча роль 
транспорту передбачає взаємозв’язок його функціо-
нування зі стратегією економічного розвитку держа-
ви та обслуговуючих галузей економіки.

У статті 1 Закону України «Про транспорт» за-
значається, що «транспорт є однією з найважливі-

ших галузей суспільного виробництва і покликаний 
задовольняти потреби населення та суспільного ви-
робництва в перевезеннях.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в 
сучасному світі, позначаються на зміні вимог ван-
тажовласників і вантажоотримувачів транспорт-



66 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 3. 2014

них послуг до рівня якості, своєчасності та комп-
лексності транспортного обслуговування. В таких 
умовах надання споживачам традиційних тран-
спортних послуг вже є недостатнім і потребує їх 
диверсифікації, взаємодоповнення та взаємозамі-
щення, чого можливо досягти завдяки розвитку 
мережевих форм взаємодії підприємств різних ви-
дів транспорту.

Мережева форма розбудови транспортно-еконо-
мічних взаємовідносин підприємств транспорту пе-
редбачає їх тісну співпрацю між собою, вантажов-
ласниками, вантажоотримувачами, а також іншими 
учасниками транспортного процесу з метою швидко-
го та якісного реагування на задоволення платоспро-
можного попиту на вантажоперевезення. 

Особливої актуальності питання вдосконалення 
форм взаємодії підприємств різних видів транспорту 
набувають в зв’язку з розвитком євроінтеграційних 
процесів, що передбачають необхідність впроваджен-
ня європейських стандартів якості надання тран-
спортних послуг.

При цьому мережева взаємодія підприємств 
транспорту буде сприяти укріпленню інтеграційних 
зв’язків між ними та суб’єктами інших галузей еко-
номіки на різних рівнях.

Аналіз останніх публікацій. Теоретико-практичні 
засади формування та розвитку взаємодії суміжних 
видів транспорту при здійсненні вантажоперевезень 
стали предметом дослідження багатьох національних 
і закордонних вчених та знайшли відображення в на-
укових працях О.С. Балалаєва [2], В.М. Гурнака [3], 
В.Л. Диканя [4], В.О. Персіанова [5], М.В. Правдіна 
[6], Є.М. Сича [7], Ю.М. Цвєтова [8], В.Г. Шинкарен-
ка [9] та ін.

Існуючі наукові дослідження, в основному, при-
свячені розгляду таких форм взаємодії транспортних 
підприємств, як економічна, правова, організацій-
на, інформаційна, технічна, технологічна. Однак в 
умовах посилення глобалізаційних процесів, які пе-
редбачають необхідність укрупнення суб’єктів тран-
спортної діяльності, питання розвитку їх мережевої 
взаємодії набувають особливої актуальності.

Мета статті полягає в дослідженні проблем тран-
спортних підприємств в процесі здійснення вантажо-
перевезень та обґрунтуванні можливості їх подаль-
шого розвитку на основі застосування мережевих 
форм взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Складна фінансо-
во-економічна ситуація, що склалася в країні, не-
гативно позначається на діяльності суб’єктів госпо-
дарювання різних сфер економіки, які є основними 
споживачами транспортних послуг і робіт та, як на-
слідок, призводить до зменшення товарних потоків 
та зниження обсягів вантажоперевезень.

Залежність діяльності транспортних підприємств 
від показників соціально-економічного розвитку, фі-
нансово-економічної та політичної ситуації в держа-
ві потребує розробки відповідних механізмів при-
стосування до змін, що відбуваються у внутрішній і 
зовнішній торгівлі продукцією і послугами. З цією 
метою необхідно перейти до конструктивного діалогу 
в напрямку активізації мережевої взаємодії підпри-
ємств-перевізників між собою та іншими економічни-
ми агентами в процесі здійснення вантажоперевезень.

Аналіз обсягу вантажоперевезень в розрізі під-
приємств транспорту [1] наведено в таблиці 1.

Як видно з наведених в таблиці 1 даних, обсяг 
перевезень вантажів підприємствами транспорту в 
2012 р. не досяг рівня передкризового 2008 р. Ви-
няток складають тільки підприємства авіаційного 
транспорту, де обсяг перевезень залишається майже 
незмінним по рокам періоду, що аналізується.

За 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 
772,8 млн т вантажів, що складає 87 та 96% від рів-
ня 2008 і 2011 рр. відповідно.

Найбільшу питому вагу в перевезенні вантажів 
займають автомобільний і залізничний транспорт. 
У загальній структурі обсягу вантажних перевезень 
частка автомобільного транспорту за підсумками 
2012 р. складала 68, залізничного 25%. У розрізі 
підприємств транспорту статистика дещо інша.

У 2012 р. автомобільний транспорт, як власний, 
так і орендований, експлуатували 83,6 тис. підпри-
ємств та їхні відокремлені підрозділи, якими було 
перевезено 1206,0 млрд т вантажів, що на 1 % біль-
ше в порівнянні з 2011 роком [1].

При цьому треба зазначити, що частка автотран-
спортних підприємств в загальному обсязі переве-
зень по рокам періоду, що аналізується, коливається 
від 11% в 2008 р. до 10% в 2012 р. і залишається 
стабільно низькою, що демонстративно ілюструють 
показники, наведені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Обсяги перевезень вантажів підприємствами 
автомобільного транспорту

Таблиця 1
Перевезення вантажів підприємствами транспорту України, млн т

Види транспортних підприємств
Роки

2008 2009 2010 2011 2012

Всього (з врахуванням трубопровідного транспорту), 
у тому числі 891,8 695,7 755,3 811,7 772,8

Автопідприємства (з урахуванням перевезень 
фізичних осіб-підприємців), в тому числі 186,6 140,0 158,2 178,3 179,0

Автопідприємства (без урахування перевезень 
фізичних осіб-підприємців) 131,0 87,0 99,0 118,0 122,0

Підприємства авіаційного транспорту 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Залізниці 499,0 391,0 433,0 469,0 457,0

Підприємства морського транспорту 8,0 5,0 4,0 4,0 4,0

Підприємства річкового транспорту 11,0 5,0 7,0 6,0 4,0
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автоперевезень для підприємств автотранспорту є фі-
зичні особи – підприємці, які перетягують на себе 
значну частку вантажів. Так, за підсумками 2012 р. 
ними було перевезено 57 млн т вантажу, що складає 
майже 47% від обсягу вантажоперевезень, здійсне-
них автопідприємствами.

Аналіз вищенаведених даних засвідчує переваж-
ну роль автомобільного транспорту в перевезеннях 
різного роду вантажів та низький ступінь залучення 
автотранспортних підприємств до даних процесів.

У ситуації, що склалася на ринку автомобільних 
вантажних перевезень, необхідно кардинально ре-
формувати систему взаємозв’язків підприємств-пере-
візників і споживачів транспортних послуг шляхом 
створення умов для відмови останніх від неприта-
манних їм операцій та передачі останніх на умовах 
аутсорсингу автотранспортним підприємствам, що 
дозволить суттєво знизити витрати та ризики.

Найбільша частка, а саме 60% в обсязі перевезень 
вантажів, здійснених підприємствами транспорту в 
2012 р., припадало на залізницю. Для прикладу, в 
країнах ЄС доля залізниць в здійсненні вантажопере-
везень складає не більше 10–12%. Відправлення ван-
тажів в Україні здійснюють 6 залізниць. Зростання об-
сягів відправлення вантажів за звітний рік відбулося 
на Південній залізниці на 5,4, 
Південно-Західній – на 5,3%; 
зниження на Придніпровській 
залізниці на 1,0, Львівській – 
на 4,2, Одеській – на 4,7, До-
нецькій – на 6,8% [1].

У розрізі товарних груп за-
лізниця збільшила відправлен-
ня зерна та продуктів перемелу 
у 1,6 рази, коксу – на 2,3%, 
на фоні зниження обсягу від-
правлення інших вантажів, а 
саме будівельних матеріалів 
на 0,2, кам’яного вугілля – на 
1,6, хімічних і мінеральних до-
брив – на 2,7, залізної та мар-
ганцевої руди – на 3,9, чорних 
металів – на 7,0, цементу – на 
10,9, лісових вантажів – на 
11,0, брухту чорних металів – 
на 26,9, нафти і нафтопродук-
тів – на 34,2% [1].

Основними конкурентами, 
що перетягують на себе ванта-
жопотік залізниці, є підприєм-
ства автомобільного, морсько-
го та річкового транспорту, 
які при створенні сприятли-
вих умов для розвитку мере-
жевої взаємодії можуть стати 
надійними партнерами в сфе-
рі транспортно-економічної 
співпраці з підприємствами-
споживачами. 

Підприємствами водного 
транспорту за 2012 р. перевезе-
но вантажів в обсязі 7,8 млн. т, 
що складає 78,6% від рівня 
2011 р. При цьому закордонні 
перевезення вантажів водним 
транспортом склали 73,7% від 
обсягів 2011 р. [1].

Авіапідприємствами за звіт-
ний рік було перевезено 114,9 
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тис. т вантажів, що на 24,7% більше в порівнянні з 
2011 р. [1]. Незважаючи на це, частка авіатранспорту 
в перевезеннях вантажів залишається низькою.

Система транспортно-економічних взаємозв’язків 
транспортних підприємств в процесі перевезення 
вантажів наведена на рисунку 2. 

Перевезення вантажів суміжними видами тран-
спорту не можуть бути здійснені без вузлів взаємодії, 
тобто пунктів навантаження, розвантаження, пере-
дачі, перевалки вантажів з одного виду транспорту 
на інший.

В умовах перетягування окремих видів ванта-
жів підприємствами різних видів транспорту поси-
люється конкурентна боротьба між ними, яка спо-
нукає останніх до вдосконалення процесу перевезень 
та більш тісної співпраці з вантажовласниками та 
вантажо отримувачами.

Перехід підприємств-споживачів транспортних 
послуг з одного на інший вид транспорту пов’язаний 
з вартістю перевезень вантажу, швидкістю його 
доставки, часом на здійснення навантажувально- 
розвантажувальних робіт, обробку і підготовку ван-
тажу до транспортування, зменшенням ризиків 
ушкоджен ня і втрати вантажу в дорозі, наявністю ін-
формаційних систем відстеження місцезнаходження, 
температурного режиму зберігання вантажів тощо.

Рис. 2. Взаємодія підприємств транспорту 
в процесі здійснення вантажних перевезень
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Порушення підприємствами транспорту умов 
транспортування вантажів призводить до збільшен-
ня виробничих витрат споживачів таких послуг, не-
гативно позначається на фінансових результатах їх 
діяльності. Великі суми коштів підприємства витра-
чають на створення виробничих запасів, в зв’язку з 
чим зростають витрати, пов’язані з їх складуванням 
та вивільняються значні суми коштів з обороту. 

Все це в сукупності негативно позначається на 
іміджі транспортних підприємств та призводить до 
зменшення обсягів вантажоперевезень, збільшення 
недовіри з боку споживачів транспортних послуг та 
наносить суттєвий збиток для всієї економічної сис-
теми.

Загальними проблемами, що виникають при об-
слуговуванні вантажопотоків у підприємств різних 
видів транспорту, є: високий ступінь зношення тран-
спортних засобів; невідповідність якості транспорт-
них послуг, що надаються, міжнародним стандар-
там; низький рівень застосування схеми доставки 
вантажів «від дверей до дверей»; недовантаження 
або перевантаження транспортних засобів; відста-
вання з впровадженням новітніх технологій; неузго-
дженість взаємодії з суміжними видами транспорту; 
наявність великої кількості адміністративних, мит-
них, технічних, санітарних обмежень; складність 
отримання документів дозвільного характеру; брак 
кваліфікованих кадрів; недостатній рівень розви-
тку транспортної, логістичної, інформаційної інфра-
структури; зростання цін на енергоносії та ін.

У розрізі окремих транспортних підприємств та 
товарної номенклатури вантажів, що ними перево-
зяться, можна виділити наступні основні проблеми:

– автомобільний транспорт – холості пробіги 
транспортних засобів; обмеження на рух великогаба-
ритного автотранспорту; наявність нелегальних при-
ватних перевізників, що перетягують на себе значну 
частку вантажопотоку; 

– залізничний транспорт – дефіцит спеціалізова-
них вагонів; обмежена можливість застосування ва-
гонів підвищеної вантажопідйомності; невиробничі 
простої вагонів під навантаженням і розвантажен-
ням; неможливість забезпечення виконання заявок 
на подачу вагонів за умови «сьогодні – на сьогодні» 
в періоди збільшення сезонного попиту на перевезен-
ня; ризик втрати експортно-імпортних перевезень в 
окремих напрямках, зокрема із-за несумісності рухо-
мого складу і ширини колії; перехресне субсидуван-
ня збиткових пасажирських перевезень за рахунок 
вантажних; невідповідність залізничних тарифів на 
вантажоперевезення економічним реаліям;

– водний транспорт – зростання витрат на пере-
валочні роботи і, як правило, високі тарифи на пе-
ревалку вантажів; перевантаженість терміналів; 
простої плавзасобів; незадовільний технічний стан 
значної кількості причалів та їх експлуатація з обме-
женими технологічними навантаженнями; тривалий 
час доставки вантажів; сезонний характер роботи;

– авіаційний транспорт – обмежена маршрутна 
мережа; зростання аеропортових зборів; витрачан-
ня значного часу на підготовку літаків до здійснен-
ня вантажоперевезень, зростання конкуренції з боку 
міжнародних авіаперевізників; високі витрати на па-
ливо тощо.

При взаємодії різних видів транспорту між собою 
найчастіше виникають проблеми, пов’язані з просто-
ями транспортних засобів по-причині неузгодженості 
роботи підприємств перевізників з портовиками; не-
відповідністю графіків прибуття вантажів в порти з 
графіком приходу морських або річкових судів; різ-

ницею в вантажопідйомності судів в порівняні з ін-
шими транспортними засобами та ін.

Якщо розглядати можливості мережевої взаємо-
дії вищезазначених підприємств, то основною про-
блемою на шляху її розвитку є відсутність єдиного 
інформаційного поля взаємодії між підприємствами 
різних видів транспорту, що виступає суттєвим галь-
муючим фактором при їх об’єднанні в різні мережі 
транспорту та мережеві транспортні структури.

Враховуючи це, серед основних напрямків роз-
витку мережевої взаємодії підприємств різних видів 
транспорту можна виділити наступні :

– моніторинг виявлення тіньових схем маршрутів 
та тіньового потоку капіталу при здійсненні ванта-
жоперевезень; вартості та часу здійснення переван-
таження або перевалки вантажів; обсягів перевезень 
нелегальними приватними перевізниками; інтересів 
підприємств-перевізників, вантажовласників, ван-
тажоотримувачів та інших учасників транспортного 
процесу; вузьких місць при взаємодії підприємств 
транспорту; передумов та можливостей входження 
підприємств-перевізників до складу мереж транспор-
ту та мережевих структур;

– моделювання оптимальних умов взаємодії під-
приємств суміжних видів транспорту шляхом іденти-
фікації планів вантажоперевезень між різними пере-
візниками; узгодження параметрів рухомого складу; 
уніфікації порядку планування номенклатури ванта-
жів, параметрів рухомого складу; включення інфра-
структурної складової до вартості перевезень;

– застосування інформаційно-комунікаційних, 
транспортно-логістичних технологій; сумісне вико-
ристання мережевих ресурсів, злиття транспортних, 
експедиторських підприємств, стивідорних, агент-
ських, логістичних компаній тощо з метою усунення 
зайвих посередників в процесі транспортування ван-
тажів; створення мережі транспортних супермарке-
тів, інформаційно-ресурсних, транспортно-розподіль-
чих, транспортно-логістичних центрів для залучення 
та якісного обслуговування внутрішніх і зовнішніх 
вантажопотоків.

Висновки. Розвиток мережевих взаємовідносин 
між підприємствами транспорту призведе до транс-
формації відносин, що склалися на ринку тран-
спортних послуг і дасть змогу поліпшити якість 
транспортного обслуговування вантажовласників і 
вантажоотримувачів, зменшити транспортну скла-
дову вартості продукції, робіт і послуг, ліквідувати 
зайвих посередників при здійсненні процесу переве-
зень, мінімізувати паперовий документообіг, оптимі-
зувати транспортний процес та перейти від конку-
ренції до партнерської співпраці.
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В РАМКАХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ

Раскрыты аспекты использования математических моделей в процессе экономической экспертизы в рамках системы контр-
оллинга предприятия. Модели основаны на идее сходства поведения системы (объекта управления) по некоторым призна-
кам при определенном воздействии. В предложенных моделях использована дуальность подхода: существование системы-
оригинала, по которой возникла необходимость принятия управленческого решения, предопределяет существование модели 
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Постановка проблеми. Обмеженість вибору моде-
лей управління, відсутність визначеної процедурної 
регламентації їх реалізації, вузький діапазон реле-
вантної для прийняття рішення інформації, а також 
високий рівень уніфікації автоматизованих систем 
управління та суперечливий набір критеріїв оцінки 
об’єктів управління за ознакою «ефективність» зу-
мовлюють існуючі підходи до прийняття управлін-
ських рішень, а отже збільшують ризик прийняття 
неефективного та/або помилкового рішення. Для 
вирішення даних проблем найбільш дієвими до за-
стосування є ідеї контролінгу, який в контексті 
управління визнається «системною концепцією ін-
формаційно-аналітичного та методичного забезпе-
чення процесів планування, контролю, аналізу та 
прийняття управлінських рішень з метою успішної 
реалізації цілей підприємства, що реалізується у 
стратегічному та оперативному форматі» [1]. 

З метою підвищення ефективності дії цієї систе-
ми відстоюється позиція включення в неї підсистеми 
економічної експертизи, яка б могла забезпечувати 
ситуаційну адекватність прийняття управлінських 
рішень суб’єктами господарювання для забезпечення 
реальної економічної самостійності, конкурентоспро-
можності й стабільного положення на ринку [2].

Розширення сфери застосування інституту спеці-
альних знань економічної експертизи має не тільки 
самостійне наукове значення, але й дозволяє створю-
вати фахово обґрунтовані орієнтири як для вчених-
економістів, так і для підприємців-практиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Побу-
дова дієвої системи контролінгу на підприємствах 
та проблеми інтеграції в нього управлінських функ-
цій стали предметом досліджень зарубіжних вчених: 
Ю. Вебера, А. Дайле, Х.-Ю. Кюппера, Р. Манна, 
В. Ньюмана, Г. Піча, Т. Скоуна, Д. Хана, П. Хорва-
та, Х. Фольмута, Д. Шнейдера, І. Шрайога, Х. Штай-
нмана та ін. Серед вітчизняних вчених найбільший 
внесок в розвиток теоретико-практичних основ 
контролінгу внесли Т. Калайтан, О. Оліфіров, В. Пе-
тренко, С. Петренко, В. Прохорова, М. Пушкар, 
В. Ткаченко, Г. Шепітко, Г. Швиданенко, Ю. Яков-
лєва та ін. 

Питання розробки та удосконалення систем під-
тримки прийняття управлінських рішень на під-
приємстві, методів управління досліджували такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені: Ю. Авдеєв, М. Амо-
сов, Е. Ван Дам, П. Бідюк, В. Глухов, В. Глушков, 
С. Даудов, В. Деннінг, Л. Коршевнюк, Т. Ламберт, 
С. Мортон, Дж. Нейман, С. Оптнер, Ю. Петруня, 
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С. Ромашко, Г.Саймон, В.Ситник, К. Хільдебрант та 
багато інших.

Вагомий внесок у розвиток і становлення еконо-
мічних експертних досліджень зробити вітчизняні та 
зарубіжні науковці та практики, зокрема Т. Арзу-
манян, І. Бахтін, М. Білуха, Ф. Бутинець, І. Волко-
ва, С. Голубятніков, В. Дрейден, Г. Мумінова-Савіна, 
В. Палій, П.-З. Пошюнас, A. Ромашов, В. Рудниць-
кий, В. Танасевич, В. Шевчук, Г. Шумака та інші. 
Водночас економічна експертиза в їх роботах розгля-
дається з позиції її застосування тільки для отриман-
ня доказової інформації, необхідної для забезпечення 
потреб судово-слідчих органів, що має невиправдано 
однобічний та обмежений характер. 

Натомість застосування економічної експертизи 
в системі контролінгу – управлінська метасистема, 
що об’єднує в собі технологічні та евристичні складо-
ві інтелектуалізації управлінської праці, сприятиме 
беззаперечному підвищенню якості реалізації його 
метафункції. 

Постановка завдання. За мету дослідження, ви-
кладеного в даній статті, обрано розкриття аспек-
тів використання математичних методів та моделей 
в процесі економічної експертизи в рамках системи 
контролінгу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. В про-
цесі економічної експертизи здійснюються емпірич-
ні і теоретичні дослідження, наукове пізнання яких 
неможливе без створення моделей. Такі моделі за-
сновані на ідеї подібності поведінки системи (об’єкта 
управління) за деякими ознаками при визначеному 
впливі. В них використовується дуальність підходу: 
існування системи – оригіналу, щодо якої виникла 
потреба прийняття управлінського рішення, зумов-
лює існування моделі цієї системи як аналогу для 
прийняття управлінських рішень. 

Сутнісна характеристика математичних моделей 
при описі економічної експертизи полягає у викорис-
танні емпіричних даних не стільки для перевірки гі-
потез, скільки для розробки самої моделі, яка в свою 
чергу може індуктивним шляхом сприяти висунен-
ню теоретичних гіпотез. 

Диференціація структурних моделей за способом 
задання неоднорідності вихідних даних визначається 
у двох типах моделей: детерміновані та статистичні. 
У детермінованих моделях кожному вихідному зна-
ченню відповідає певне значення досліджуваної ха-
рактеристики, причому ці значення для різних ви-
хідних значень можуть бути різними. 

У статистичних моделях задається лише ймо-
вірність того, що при певному вихідному значенні 
масив буде володіти певними властивостями, тобто 
задається закон розподілу досліджуваної величини. 
Робиться припущення, що при всіх значеннях маси-
ву цей закон є однаковим. 

Даний підхід до економічної експертизи може 
бути реалізований з використанням математичних 
моделей, які дозволяють поєднати емпіричні дані з 
висунутими експертом в процесі дослідження гіпо-
тезами, а саме: 

- ігрових моделей (в першу чергу за умов частко-
вої чи повної невизначеності);

- оптимізаційних моделей (при потребі та можли-
вості вибору критерію ефективності, що призводить 
до оптимізації цільової функції);

- ймовірнісно-статистичних моделей (при наяв-
ності статистичної сукупності із застосуванням тео-
рій статистичних оцінок та перевірки гіпотез).

Але специфіка використання математичних мето-
дів в економічній експертизі визначається нелінійною 

природою об’єктів економічної експертизи, складніс-
тю структури та різноманіттям причинно-наслідкових 
зв’язків. Так, застосування ігрової моделі можливе в 
контексті оцінки інформаційного зв’язку «експерт – 
ініціатор експертизи». Математичні моделі на основі 
оптимізації цільової функції доцільно застосовувати 
для дослідження процесів з детермінованими пара-
метрами, коли можна чітко передбачити вигляд ре-
зультату при такому моделюванні та при цьому від-
повідним чином встановлювати систему обмежень 
(наприклад, дослідження певного виду сировини в 
процесі контролінгу забезпеченості ресурсами тощо). 

У контексті даного дослідження доцільно обирати 
ймовірнісно-статистичну модель як таку, що дозво-
ляє на основі певної сукупності емпіричних даних 
описати теоретичну величину.

Математичний опис ймовірнісно-статистичної мо-
делі в контексті даного дослідження може набирати 
наступного виду.

Нехай відомо, що деяка економічна характеристи-
ка γ, яка поширюється відповідним інформаційним 
каналом, добре описується випадковою величиною ξ 
із законом розподілу з заданою функцією Fξ(x).

На окремому підприємстві щодо кожного окре-
мого питання виникає загальний масив інформації, 
який продукується сукупністю інформаційних кана-
лів, що може бути візуально представлений двови-
мірним масивом – матрицею:

�
𝑥𝑥11 𝑥𝑥12 … 𝑥𝑥1𝑛𝑛
𝑥𝑥21 𝑥𝑥22 ……
𝑥𝑥𝑚𝑚1

…
𝑥𝑥𝑚𝑚2

…
…

𝑥𝑥2𝑛𝑛…
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑛𝑛

�

𝐵𝐵𝑖𝑖 = |𝐹𝐹𝛿𝛿(𝑥𝑥𝑖𝑖) − 𝐹𝐹(𝑎𝑎)| = �� 𝑝𝑝(η)dη

𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑎𝑎

�

(m х n) 𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖=1,…𝑛𝑛
𝑗𝑗=1,…𝑚𝑚

𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗 = �𝐹𝐹𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑗𝑗� − 𝐹𝐹(𝑎𝑎𝑗𝑗)� = ��� 𝑝𝑝𝑗𝑗(η)dη

𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑗𝑗

𝑎𝑎𝑗𝑗

��

𝐶𝐶𝑡𝑡(𝑋𝑋) = ���1 − 𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗� > 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑋𝑋) = max
𝑖𝑖=1,…𝑛𝑛
𝑗𝑗=1,…𝑚𝑚

𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗 < 1 − 𝛼𝛼

С1(𝑋𝑋) = �(1 − 𝜇𝜇𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖) > 𝛼𝛼
+∞

𝑖𝑖=1

𝜇𝜇𝑖𝑖 = 1 − �𝑖𝑖 −
1
𝑀𝑀
�ℎ

, (1)

де, і = 1,… n – кількість однотипних інформацій-
них каналів (під ними можна розуміти, наприклад, в 
межах комплексу – структурні підрозділи (філії), або 
в межах тривалого проміжку часу – звітні періоди);

j = 1,… m – кількість однотипних інформаційних ка-
налів (в кожному каналі наявна своя економічна харак-
теристика і їй відповідає певна випадкова величина). 

Відповідно, за математичним описом кожний ка-
нал продукує вектор

xj1 xj2•••xjn,     (2)

Відомо, що для функції розподілу випадкової ве-
личини справджується рівність:

Fξ(x)=P(ξ<x),     (3)

де P(ξ<x) – ймовірність того, що інформаційна 
характеристика γ окремого джерела буде корисною 
для експерта, теоретична величина характеристики 
γ менша за фактичне значення х, отримане з інфор-
маційного каналу. 

З рівності (1) випливає, що для довільних b Є R1 
та ε > 0 виконується рівність:

P(|ξ-b|<ε)=Fξ(b+ε)-Fξ(b-ε),     (4)

де ε – рівень похибки.
Модель 1. Розглянемо випадок m = 1, тобто при 

потребі виокремлюється лише канал економічної 
експертизи. 

Нехай маємо n однотипних інформаційних кана-
лів (C1,C2,…Cn), які продукують реалізацію характе-
ристики γ.

Вхідні дані: масив розміру (1 х n), а саме X = 
(x1,…xn).

Нехай x
1
,x

2
,…x

n
 – n значень характеристики γ 

(масив фактичних значень, отриманих з каналів 
C1,C2,…Cn). Обчислюємо Bi – відхилення за ймовірніс-
тю значень xi від середнього значення a=Mξ, де Mξ –  
математичне сподівання випадкової величини ξ за 
формулою:
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…
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𝑎𝑎

�

(m х n) 𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖=1,…𝑛𝑛
𝑗𝑗=1,…𝑚𝑚

𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗 = �𝐹𝐹𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑖𝑖
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𝑗𝑗

𝑎𝑎𝑗𝑗
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𝐶𝐶𝑡𝑡(𝑋𝑋) = ���1 − 𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗� > 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑋𝑋) = max
𝑖𝑖=1,…𝑛𝑛
𝑗𝑗=1,…𝑚𝑚

𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗 < 1 − 𝛼𝛼

С1(𝑋𝑋) = �(1 − 𝜇𝜇𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖) > 𝛼𝛼
+∞

𝑖𝑖=1

𝜇𝜇𝑖𝑖 = 1 − �𝑖𝑖 −
1
𝑀𝑀
�ℎ

,     (5)

де р(η) – щільність розподілу випадкової вели-
чини ξ. 

Будемо вважати, що масив фактичних значень 
x1,x2,…xn задовольняє рівню довіри α(0<α<1), якщо 
C(X)>α.

У випадку C=C
1
(X)=∏n

i=1
(1–Bi) даний критерій до-

зволяє згладжувати можливе сингулятивне збурення 
в окремих періодах.

Добуток несправджування окремих подій дасть 
можливість зробити висновок про недостовірність ін-
формації (в цілому не задовольняє нашому критерію).

А у випадку C=C
1
(X)=(1-max

i=1…n
B

i
) такий кри-

терій перевірки враховує той факт, що недостовір-
ність хоча б по одному інформаційному каналу при-
зведе до спростування гіпотези, висунутої експертом 
(оскільки Bi залежить від х).

У разі відповідності отриманих значень критеріям 
перевірки експерт висуває гіпотезу про достовірність 
фактичних даних каналів C1,C2,…Cn з рівнем довіри α.

Враховуючи зазначені властивості функцій C1(X), 
C2(X) вважаємо за доцільне ввести позначення кри-
терію з функцією C1(X) – слабкий критерій (Ct), а 
критерій з функцією C2(X) – сильний критерій (Cs).

Модель 2, при якій m > 1. При кожному значенні 
j=1,2,…m маємо n однотипних каналів C1

j,C2
j,…Cn

j, які 
продукують реалізацію характеристики γ

j
.

Характеристику γj моделюємо випадковою вели-
чиною ξ

j
 із заданим законом розподілу Fξ

j(x).
Вхідні дані: масив розміру 
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…
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𝑀𝑀
�ℎ

.

Вираховуємо значення відхилень за ймовірністю:

�
𝑥𝑥11 𝑥𝑥12 … 𝑥𝑥1𝑛𝑛
𝑥𝑥21 𝑥𝑥22 ……
𝑥𝑥𝑚𝑚1

…
𝑥𝑥𝑚𝑚2

…
…

𝑥𝑥2𝑛𝑛…
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑛𝑛
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𝑗𝑗=1,…𝑚𝑚

𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗 = �𝐹𝐹𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑗𝑗� − 𝐹𝐹(𝑎𝑎𝑗𝑗)� = ��� 𝑝𝑝𝑗𝑗(η)dη

𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑗𝑗

𝑎𝑎𝑗𝑗

��

𝐶𝐶𝑡𝑡(𝑋𝑋) = ���1 − 𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗� > 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑋𝑋) = max
𝑖𝑖=1,…𝑛𝑛
𝑗𝑗=1,…𝑚𝑚

𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗 < 1 − 𝛼𝛼
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𝑖𝑖=1

𝜇𝜇𝑖𝑖 = 1 − �𝑖𝑖 −
1
𝑀𝑀
�ℎ

,     (6)

де pj(η) – щільність розподілу випадкової вели-
чини ξ

j
;

aj=Mξj – математичне сподівання випадкового ви-
бору одного з інформаційних каналів, описаних ве-
личиною ξ

j
.

Критеріями перевірки будуть:
1. Слабкий критерій з функцією 
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,     (7)

де α1 – рівень довіри по фіксованому каналу Ci
j, і= 

1,… n; j = 1,... m.
2. Сильний критерій 

�
𝑥𝑥11 𝑥𝑥12 … 𝑥𝑥1𝑛𝑛
𝑥𝑥21 𝑥𝑥22 ……
𝑥𝑥𝑚𝑚1

…
𝑥𝑥𝑚𝑚2

…
…

𝑥𝑥2𝑛𝑛…
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑛𝑛

�

𝐵𝐵𝑖𝑖 = |𝐹𝐹𝛿𝛿(𝑥𝑥𝑖𝑖) − 𝐹𝐹(𝑎𝑎)| = �� 𝑝𝑝(η)dη

𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑎𝑎

�

(m х n) 𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖=1,…𝑛𝑛
𝑗𝑗=1,…𝑚𝑚

𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗 = �𝐹𝐹𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑗𝑗� − 𝐹𝐹(𝑎𝑎𝑗𝑗)� = ��� 𝑝𝑝𝑗𝑗(η)dη

𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑗𝑗

𝑎𝑎𝑗𝑗

��

𝐶𝐶𝑡𝑡(𝑋𝑋) = ���1 − 𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗� > 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑋𝑋) = max
𝑖𝑖=1,…𝑛𝑛
𝑗𝑗=1,…𝑚𝑚

𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑗𝑗 < 1 − 𝛼𝛼

С1(𝑋𝑋) = �(1 − 𝜇𝜇𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖) > 𝛼𝛼
+∞

𝑖𝑖=1

𝜇𝜇𝑖𝑖 = 1 − �𝑖𝑖 −
1
𝑀𝑀
�ℎ

.     (8)

При сучасних умовах господарювання та необме-
женості доступу осіб, що приймають рішення до ін-
формації, може бути використана модифікація цих 
моделей. 

Слід зауважити, що при певній модифікації мо-
дель дозволяє враховувати нерівнозначність каналів 
(використовуючи вагові коефіцієнти) і допускає не-
скінченну кількість каналів.

А саме, приймаємо, що масив Х нескінчений (х1,…  
хn). Вводимо вагові коефіцієнти μі ≥ 0 (і=1,2…n). 
Тоді, критерій довіри матиме вигляд:
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А отже, реалізація моделі може бути наступна:
1) вибір закону розподілу критерію величини ξ. 

На практиці в тестових моделях слід використовува-
ти рівномірно розподілену випадкову величину. При 
розгляді неповної моделі слід використовувати нор-
мально розподілену випадкову величину;

2) вибір μі у варіантах. Розглядаючи нерівноцін-
ні канали можна надавати кожному з них окремого 
вагового коефіцієнта μі, а саме: для більш важливих 
інформаційних каналів μі більший (прикладом може 
слугувати значення похибки по періодах).

У випадку, коли значення інформаційного каналу 
спадає за терміном давності доцільно μі брати у ви-
гляді:

μі=1-ih/M,     (10)

де і=1,2…n;
h – часовий крок (місяць, квартал тощо);
М – характерна довжина звітного періоду (1 рік, 

5 років тощо).
У випадку, коли значення інформаційного каналу 

спадає за терміном давності доцільно μі брати у ви-
гляді:
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що дозволяє враховувати дискретний характер 
спадання;

3) вибір рівня довіри α. Класичний підхід полягає 
у виборі α = 0,99 – строгий підхід, α = 0,95 – помір-
кований підхід;

4) введення масиву х1, … хn в модель;
5) програмна реалізація.
В процесі програмної реалізації вектор х1, x2,… хn 

генерується як сукупність випадкових чисел.
Розроблені в такий спосіб моделі розглядаються 

як автономні у сенсі того, що статистичні параметри 
вибірки задаються як зовнішні параметри і при цьо-
му вибірка генерується як набір випадкових величин 
з матпакету Maple [3-6]. 

Водночас дані моделі є гнучкими, оскільки їх 
вхідними даними можуть виступати незалежні фак-
тичні дані.

Так, для ілюстрації роботи моделі 2 в процесі 
дослідження було обрано 3 типи інформаційних ка-
налів (m = 3). Для кожного з каналів передбачене 
отримання експертом даних по 4 звітних періодах 
(n = 4). Задані параметри генерування вибірки, які 
залежать від типу інформації для j каналу. Значен-
ня функції С(х) обчислюється наскрізно. aj – очі-
куване значення характеристики γ

j
 (без експертного 

дослідження).
Проведені розрахунки функцій для сильного і 

слабкого критерію для цієї моделі дозволили зали-
шити критерій впорядкованим, тобто доведене існу-
вання значення розкиду δ, з якого починається під-
твердження області стійкості.

Висновки з проведеного дослідження. Наведений 
в межах даної статті підхід застосування ймовірнісно- 
статистичних моделей дозволяє експерту на основі 
певної сукупності емпіричних даних, наявних при 
економічному дослідженні, описати теоретичну ве-
личину. В подальшому він може бути застосованим в 
процесі системного дослідження оцінки всього комп-
лексу економічних показників діяльності підпри-
ємства в системі контролінгу, що базується на роз-
кладенні інформації в її різноманітних аспектах й 
визначаючих її факторах на елементи та їх вивченні 
у всьому різноманітті причино-наслідкових зв’язків 
та залежностей [7].
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Постановка проблеми. Вихід українських під-
приємств в умовах економічної та політичної не-
стабільності, а також стрімкого зниження плато-
спроможності споживачів внутрішнього ринку на 
європейський ринок на сьогодні є вкрай актуальним 
питанням. 

Разом з тим обмеженість фінансових ресурсів, не-
задовільний стан основних засобів, існуюча невідпо-
відність промислової продукції міжнародним нормам 
та стандартам, а також вкрай повільне впроваджен-
ня інноваційних технологій у виробничий процес є 
для більшості підприємств одними з головних при-
чин, які перешкоджають виходу на зарубіжні ринки. 
Проте слід зазначити, що попри все в Україні існують 
підприємства, продукція яких є конкурентоздатною 
як на вітчизняному ринку, так і на зовнішньому, а 
існуючий потенціал виробництва перевищує вну-

трішні потреби країни. Тому для збільшення обсягів 
реалізації продукції та більш ефективного викорис-
тання виробничих потужностей цим підприємствам 
слід шукати шляхи виходу на нові ринки збуту. 

Враховуючи географічну близькість та високий 
рівень перспективності, привабливим видається саме 
європейський ринок. На жаль, у багатьох випадках 
вітчизняні підприємства самостійно не в змозі подо-
лати саме технічні бар’єри входу на зарубіжні ринки 
як з огляду на низьку якість самої продукції, так 
і через неспроможність адаптуватись до вимог цих 
ринків. Це вимагає ґрунтовного аналізу ситуації, що 
склалася.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми виходу на зовнішні ринки українських підпри-
ємств висвітлюються у наукових публікаціях багатьох 
вітчизняних вчених, а саме Н.І. Чухрай, Л.Є. Сухом-
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лин, В.Г. Щербак, В.П. Лозенко, Т.М. Пшенична, 
Г.В. Руденко та ін. Зокрема, Н.І. Чухрай та Л.Є. Су-
хомлин досліджують існуючі проблеми на прикладі 
аналізу конкретних економічних ситуацій у різних 
галузях промисловості України, враховуючи вимоги 
світових норм та стандартів. Підприємству, яке ви-
рішило вийти на світовий ринок, необхідно взяти до 
уваги існування безлічі обмежень і перешкод у між-
народній торгівлі – як у країні, на ринок якої воно 
збирається вийти, так і в своїй власній. До таких 
обмежень, на думку В.Г. Щербак та В.П. Лозенко, 
належать митні тарифи (фіскальні і протекціоніст-
ські), валютний контроль із боку держави, а також 
ряд нетарифних бар’єрів.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
визначенні сучасного стану відповідності економіч-
них та правових умов господарювання вітчизняних 
підприємств – експортерів промислової продукції до 
вимог Світової організації торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В су-
часних умовах господарювання, коли спостерігається 
значне посилення процесу глобалізації, основними 
принципами, що регламентують зовнішньоекономіч-
ну діяльність підприємств, мають виступати прин-
ципи вільної торгівлі. Разом з тим протекціоністські 
заходи, в тому числі і приховані, широко викорис-
товуються в зовнішньоторговельній політиці кожної 
держави. 

Слід відзначити, що промисловий сектор Украї-
ни характеризується істотним втручанням держави 
та її захистом. Система державного регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності вітчизняного промис-
лового сектора зародилася в період становлення та 
формування незалежної України, яка поступово на-
повнювалась і розвивалася в залежності від конкрет-
ного періоду. 

Протягом періоду бурхливої лібералізації у 1993-
1995 рр. вітчизняний промисловий ринок опинився 
незахищеним від іноземної конкуренції через від-
сутність дієвої системи захисту, а також економіч-
ної та адміністративної підтримки з боку держави. 
Адже українські товаровиробники перебували в різ-
них умовах господарювання порівняно із західними, 
які володіли сучасною технікою та технологіями і 
користувалися державною підтримкою. Тобто до-
ступ до вітчизняного ринку був вільним, тоді як для 
українських експортерів застосовувались різноманіт-
ні торговельні бар’єри, особливо в країнах Західної 
Європи. Наслідком цього стало стрімке скорочення 
обсягів виробництва промислової продукції. Як ре-
зультат, починаючи з 1996 р., у зовнішньоекономіч-
ній політиці України посилились протекціоністські 
тенденції. 

Українська економіка є однією із найбільш екс-
портозалежних у світі. Так, наприклад, у 2012 році 
частка експорту в національному ВВП становила 
40%, хоча цей показник був значно меншим у по-
рівнянні з 2011 роком, коли він досягав майже 50% 
[1]. Показовим є також те, що половина загального 
обсягу промислового виробництва йде на експорт.

Саме такий стан справ диктує безпосередню за-
цікавленість України в лібералізації міжнародного 
торговельного режиму. Адже усунення бар’єрів для 
торгівлі сприяє розширенню доступу національних 
виробників до зовнішніх ринків і збільшенню обсягів 
експорту. 

Закономірне приєднання України до Світової ор-
ганізації торгівлі (СОТ) було результатом концентра-
ції величезних економічних, адміністративних та 

політичних зусиль і усвідомлення можливостей, які 
випливають з інтеграції в світову торговельну систе-
му. Незважаючи на появу певних негативних наслід-
ків, з якими стикнулися вітчизняні товаровиробни-
ки в результаті входження України в систему СОТ, 
стратегічні переваги від цього вступу значно перева-
жують. Ці переваги полягають не лише в тому, що 
українські експортери отримали більш широкий до-
ступ до найважливіших ринків економічно розвине-
них країн світу в режимі найбільшого сприяння, а у 
тому, що Україна отримала ще й широкі можливості 
для захисту інтересів національних виробників: від 
залучення до міжнародних перемовин з питань тор-
гівлі до участі у системі врегулювання спорів СОТ.

Членство в СОТ відкрило для України шлях до 
інтенсифікації та подальшої лібералізації відносин 
із торговельними партнерами. В тому числі стало 
можливим проведення переговорів щодо Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом, складовою якої є 
створення всеохоплюючої та поглибленої зони віль-
ної торгівлі, що дає можливість українським екс-
портерам вийти на нові ринки з високою купівель-
ною спроможністю. Було підписано Угоду про вільну 
торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгів-
лі (ЄАВТ), до якої входять Норвегія, Ісландія, Ліх-
тенштейн і Швейцарія. Укладено угоду про вільну 
торгівлю з Чорногорією, що дає змогу розширити 
присутність вітчизняного експорту на ринках Бал-
канського регіону [1]. 

Разом з тим вступ України до СОТ не є гаранті-
єю повноцінного експортування без будь-яких кіль-
кісних обмежень або технічних бар’єрів, адже для 
захисту власних інтересів, особливо в умовах неста-
більності економік у всьому світі, країни вимушені 
вдаватись до заходів економічного протекціонізму. 

З самого початку своєї співпраці із світовим рин-
ком Україна більше відчувала використання протек-
ціоністських заходів проти себе, аніж використовува-
ла їх проти інших держав. Прикладом цього можуть 
бути антидемпінгові процеси проти українських ме-
талургів в США та Мексиці, жорстке обмеження ім-
порту українського текстилю в Європу тощо [2].

Зниження тарифних обмежень в рамках Світової 
організації торгівлі (СОТ) спричинило більш інтенсив-
не використання країнами нетарифних методів регу-
лювання міжнародної торгівлі, серед яких провідне 
місце посідають технічні норми та стандарти. Угода 
про технічні бар’єри в торгівлі, укладена країнами-
членами СОТ, має на меті забезпечити взаємне визна-
ння технічних регламентів, стандартів і документів 
про проходження сертифікації. Міжнародними ор-
ганізаціями стандартизації прийнято майже 20 тис. 
стандартів, які використовуються у міжнародній тор-
гівлі згідно до вимог СОТ, та діє понад 16 тис. нор-
мативних документів європейських організацій стан-
дартизації, що застосовуються державами – членами 
Європейського Союзу та їх торговими партнерами. 

В Україні вже здійснено ряд заходів для імпле-
ментації Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгів-
лі. Так, зокрема, прийнято Закони «Про стандарти-
зацію», «Про підтвердження відповідності», «Про 
акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про 
стандарти, технічні регламенти та процедури оцін-
ки відповідності», крім того, відбувається скоро-
чення переліку категорій продукції, що підлягає 
обов’язковій сертифікації. Проте слід відмітити, що 
темпи прийняття технічних регламентів відстають 
від задекларованих. 

Реформування системи технічного регулюван-
ня відбувається повільними темпами. Починаючи 
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з 2006 р., в рамках Програми перегляду чинних в 
Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розробле-
них до 1992 року, та приведення їх у відповідність 
до Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ було 
скасовано 3501 радянський стандарт. Проста гармо-
нізація технічного регулювання з угодою СОТ про 
технічні бар’єри в торгівлі не є достатньою умовою 
для розвитку експорту. Необхідно не лише приводи-
ти систему технічного регулювання у відповідність 
до міжнародних норм, а й вдосконалити систему на-
гляду за безпекою продукції, активно співпрацювати 
з асоціаціями виробників та експортерів вітчизняної 
продукції в цій царині, оскільки запроваджена сис-
тема стандартизації та сертифікації повинна підтри-
мувати розвиток промисловості в країні та сприяти 
інтеграції українських підприємств у світову еконо-
міку. Необхідна також судова система, здатна швид-
ко, справедливо і прозоро врегульовувати претензії 
щодо відповідальності виробника [3].

Незважаючи на зроблені кроки у напрямку гар-
монізації вітчизняного законодавства відповідно до 
вимог СОТ, вітчизняні експортери промислової про-
дукції продовжують відчувати вплив існуючих тех-
нічних бар’єрів на міжнародній арені. 

Так, наприклад, 20 липня 2010 р. Україна зро-
била запит на проведення консультацій із Вірменією 
щодо заходів з її боку, які впливають на імпорт і 
внутрішні продажі тютюнових виробів та алкоголь-
них напоїв.

Україна стверджувала, що закон Вірменії про по-
датки на тютюнову продукцію від 24 березня 2000 р. 
містить дискримінаційні положення щодо внутріш-
ніх податків на імпортні тютюнові вироби і, отже, 
порушує статтю III GATT 1994 і пункт 1.2 Протоколу 
Вірменії про приєднання до СОТ. Крім того, Україна 
стверджувала, що закон встановлює митні збори на 
імпорт тютюнових виробів у розмірі 24%, що вище, 
ніж зв’язана ставка Вірменії у СОТ. Що стосується 
імпортованих алкогольних напоїв, то Україна ствер-
джувала, що закон Вірменії «Про акцизний податок» 
від 7 липня 2000 р. встановлює вищі акцизи на ім-
портні алкогольні напої, ніж на аналогічні вироби 
вітчизняних виробників. Україна вважала, що це 
також не узгоджується із зобов’язаннями Вірменії 
відповідно до статті III GATT 1994. Станом на сьо-
годні створення робочої групи з цього питання було 
відкладено. Слід гадати, що це пов’язано з кількома 
факторами, зокрема з юридичним обґрунтуванням 
питання, його економічною значущістю або держав-
ними пріоритетами. В кожному разі сторони можуть 
продовжувати перемовини з цього питання [1].

Цікавим для аналізу є справа Україна – Молдова. 
17 лютого 2011 р. Україна попросила консультацій з 
Молдовою щодо закону останньої «Про плату за за-
бруднення навколишнього середовища» від 25 лютого 
1998 р., який накладає два види зборів на імпортовану 
продукцію. Перший – збір на імпортну продукцію, ви-
користання якої забруднює навколишнє середовище, в 
розмірі 0,5–5% від митної вартості імпортованих това-
рів. Другий – збір на пластик або «Тетра Пак»-пакети, 
які містять продукти (за винятком молочних), з міні-
мально визначеним рівнем від 0,8 3,0 у пакеті.

Україна стверджує, що аналогічні вітчизняні 
товари молдовських виробників не підпадають під 
перший вид збору, а упаковки молдовського вироб-
ництва для аналогічних товарів не підпадають під 
другий вид збору. Тож Україна наполягає, що Мол-
дова порушує статті III: 1, III: 2 і III: 4 GATT 1994. 
У березні 2011 р. до консультацій у цій справі як 
третя сторона приєднався Європейський Союз.

Як і у випадку з Вірменією, всього через кіль-
ка місяців після запиту про консультації, у трав-
ні 2011 р., створення робочої групи у справі було 
відкладено Органом з вирішення спорів. Варто та-
кож пригадати, що 3 березня 2011 р. уряд Молдови 
звернувся із зустрічним проханням про проведення 
консультацій до України, стверджуючи, що подат-
кова система України, зокрема її система акцизних 
зборів, дискримінує імпортні дистильовані спирти. 
Молдова, серед іншого, стверджувала, що зміни від 
2008 р., внесені до закону №178 від 1996 р., супере-
чать статті III: 2 GATT 1994 через застосування до ві-
тчизняної продукцію ставки податку, яка є нижчою 
від тієї, що застосовується до деяких імпортованих 
спиртних напоїв з Молдови. Знову ж таки, третьою 
стороною до цього спору приєднався Європейський 
Союз. Втім уже у червні 2011 р. Орган з вирішення 
спорів також відклав створення робочої групи з цьо-
го питання [1].

Неочікувано для більшості експертів 13 березня 
2012 р. Україна направила прохання про проведен-
ня консультацій з Австралією щодо деяких законів 
і нормативних актів, які накладають обмеження на 
товарні знаки та встановлюють вимоги про викорис-
тання простої упаковки на тютюнові вироби.

На погляд України, перешкоди для міжнародної 
торгівлі створюють два ключові заходи, прийняті 
владою Австралії:

- закон «Про продаж тютюнових виробів у простій 
упаковці» 2011 р. і Правила пакування 2011 р.;

- зміни до закону «Про товарні знаки» (щодо 
продажу тютюнової продукції в простій упаковці) 
2011 р. та всі додаткові правила, пов’язані з ними 
акти, політики чи практики, які були прийняті в Ав-
стралії для реалізації основних заходів.

Україна доводить, що заходи австралійської вла-
ди із регулювання продажу тютюнових виробів є не-
сумісними із статтями 1, 1.1, 2.1, 3.1, 15, 16, 20 і 27 
Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 
власності (ТРІПС); статтями 2.1 і 2.2 Угоди про тех-
нічні бар’єри у торгівлі та статтею III: 4 GATT 1994. 
Навесні 2012 р. до консультацій приєдналися Гва-
темала, Норвегія, Уругвай, Бразилія, Канада, Євро-
пейський Союз, Нова Зеландія, Нікарагуа.

14 серпня 2012 р. Україна висловила прохання 
про створення робочої групи. На своєму засіданні 
28 вересня 2012 р. Органом з вирішення спорів було 
створено робочу групу, до участі у роботі якої як 
треті сторони приєдналися Аргентина, Бразилія, Ка-
нада, Домініканська Республіка, Еквадор, Європей-
ський Союз, Гватемала, Гондурас, Індія, Індонезія, 
Японія, Корея, Нова Зеландія, Нікарагуа, Норвегія, 
Оман, Філіппіни, Сінгапур, Тайвань, Туреччина, 
Сполучені Штати, Уругвай, Замбія, Зімбабве, а зго-
дом Чилі, Китай, Куба, Єгипет, Нігерія, Малаві, Ма-
лайзія, Мексика, Молдова, Перу і Таїланд.

Хоча цей спір має справді неабиякий резонанс се-
ред країн-членів СОТ, найбільш інтригуючим у цій 
справі є вибір України діяти як скаржник, адже об-
сяг українського експорту до Австралії у 2011 р. ста-
новив лише 0,03% від усього експорту з України, а 
у 2012 р., коли цю справу було розпочато, – 0,05%. 
Що стосується експорту тютюнових виробів до зеле-
ного континенту, то в статистичних звітах відсутні 
дані навіть про найменші їх обсяги. Навпаки, тютю-
нову продукцію до України в невеликих обсягах екс-
портує Австралія.

Звісно, економічна вартість того чи іншого питан-
ня, які становлять предмет спору, не є виключним чи 
єдиним чинником при ухваленні рішення про необ-
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хідність розгляду спору в рамках механізму розгляду 
спорів у СОТ. Україна ж має достатньо причин висту-
пати апологетом вільної торгівлі з міркувань страте-
гічної зацікавленості у дотриманні правил щодо тех-
нічних бар’єрів серед країн-учасниць СОТ [1].

Незважаючи на складну економічну ситуацію як 
в Україні, так і у світі в цілому, з часу приєднання 
України до СОТ відбувається помітна географічна ди-
версифікація та зміна самої структури вітчизняного 
експорту. Це, в свою чергу, сприяє як зниженню рів-
ня залежності національної економіки від окремих 
географічних ринків, так і обумовлює необхідність 
захищати інтереси національних виробників на но-
вих ринках.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Задля 
ефективного захисту економічних інтересів вітчизня-
них підприємств-експортерів представникам держав-
них органів України доцільно більше сфокусувати 
зусиль на кваліфікованому представництві україн-

ських експортерів і ґрунтовнішій роботі в органах 
СОТ, зокрема, шляхом більш активної участі в меха-
нізмі врегулювання спорів з питань, що є вагомими 
для українських виробників, а також подальшій гар-
монізації вітчизняних норм та стандартів світовим 
торговельним вимогам.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВЩИНИ

Досліджено механізм формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, його склад та структуру у сіль-
ськогосподарських підприємствах Львівської області. Визначено внутрішні та зовнішні чинники розвитку, проаналізовано досяг-
нутий рівень використання та його вплив на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: ресурсний потенціал, формування, ефективність, сільськогосподарські підприємства, управління ресурс-
ним потенціалом.

Пиняга Н.О. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Исследован механизм формирования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий, его состав и структура 

в сельскохозяйственных предприятиях Львовской области. Определены внутренние и внешние факторы развития, проанали-
зирован достигнутый уровень использования и его влияние на эффективность производства сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, формирование, эффективность, сельскохозяйственные предприятия, управление 
ресурсным потенциалом.

Pinyaha N.O. FORMING CONDITIONS OF RESOURCE POTENTIAL AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
The forming mechanism of resource potential of the agricultural enterprises, its composition and structure, at the agricultural 

enterprises of the Lviv area have been investigated. The internal and external factors of the resource potential development were 
indentified. The achieved level of its usage and its influence on the production efficiency of the agricultural products were analysed.

Keywords: resource potential, forming of resource potential, usage efficiency of the resource potential, agricultural enterprises, 
resource potential management.

Постановка проблеми. Ефективне функціону-
вання сільськогосподарських підприємств є немож-
ливим без економічного та якісно обґрунтованого 
розвитку його ресурсного потенціалу [3, с. 2]. Нині 
формування потенціалу здійснюється за рахунок кре-
дитів банків, за рахунок збереження коштів і умов їх 
використання цими ж сільськогосподарськими під-
приємствами. Частина ресурсного потенціалу може 
формуватися за рахунок субсидій і системи ринко-
вих відносин. 

Економічна ефективність відображає певні резуль-
тати складного процесу взаємодії факторів, які впли-
вають на розвиток виробництва. В умовах коливання 
попиту та пропозиції на товари виробництва, змін у 
конкурентному середовищі та інших макроекономіч-

них чинників першочерговим завданням керівництва 
підприємства є формування й оцінка перспективних 
можливостей підприємства, тобто його потенціалу. 
Це, у свою чергу, зумовлено необхідністю забезпе-
чення ефективності функціонування і зміцнення кон-
курентоспроможності на ринку. Одним із напрямів 
розвитку підприємства є підвищення ефективності 
використання ресурсного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ню питань розвитку, формування і ефективного ви-
користання потенціалу сільськогосподарських під-
приємств присвячено ряд наукових робіт.

Проблему формування і ефективного використан-
ня ресурсного потенціалу досліджували такі еконо-
місти: В. Амбросов [1], О. Бугуцький [5], П. Саблук 
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[8], М. Федоров [9], П. Гайдуцький [6], Н. Міценко 
[7], В. Шебанін [4], А. Оніщенко, Є. Лапін, В. Котлов 
та інші.

Їхня увага приділялася проблемі оптимізації 
ефективності використання ресурсів сільськогоспо-
дарських підприємств, визначенню сутності ресурс-
ного потенціалу підприємства як економічної кате-
горії, його складу, вдосконаленню методики оцінки 
ресурсного потенціалу підприємства.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання сутності поняття ресурсного потенціалу, ана-
ліз його сучасного стану, структури і розвитку та ви-
значення напрямів поліпшення його формування і 
використання.

Виклад основного матеріалу досліджень. Ре-
сурсний потенціал сільськогосподарського підпри-
ємства – це система взаємопов’язаних різних видів 
ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підпри-
ємства або можуть бути залучені до господарської 
діяльності для більшого задоволення потреб спо-
живачів.

На наш погляд, ресурсний потенціал – це мож-
ливості підприємства щодо використання наявних 
ресурсів, що не лише використовуються, але й є у 
зовнішньому середовищі і можуть з’являтися у май-
бутньому для отримання прибутку та задоволення 
потреб населення. 

Величина потенціалу визначається обсягом окре-
мих видів ресурсів, а саме:

– Фінансові ресурси – сукупність грошових над-
ходжень та прибутків, що знаходяться у розпоря-
дженні підприємства для здійснення фінансових 
обов’язків.

– Трудові ресурси – це кількість працівників, які 
зайняті на підприємстві, а також ті, які входять до 
складу за основною та допоміжною діяльністю. 

– Матеріальні ресурси – ресурси в натуральній 
формі, що використовуються у господарській діяль-
ності сільськогосподарського підприємства. Сюди 
входять основні фонди та частка оборотних фондів.

– Нематеріальні ресурси – інтелектуальна та про-
мислова власність, що приносить користь.

Ресурсний потенціал є багатокомпонентним. До 
його складу ще входять мінеральні, земельні, лісові 
та інші ресурси. Їх розмір та співвідношення вказу-
ють на забезпеченість обсягами виробництва продук-
ції, її конкурентоспроможність. 

Важливою особливістю функціонування ресурсно-
го потенціалу на сучасному етапі є необізнаність се-
лян у питаннях становлення ринкової економіки і аг-
ропромислового комплексу як її складової. Внаслідок 
зміни відносин власності в процесі реформування се-
ляни виявилися неготовими до прийняття раціональ-
них рішень із формування та використання виробни-
чих ресурсів. За цих обставин необхідну допомогу їм 
покликані надати дорадчі служби шляхом проведення 
консультацій та пропонування рекомендацій. 

Винятково важливою особливістю формування та 
використання ресурсного потенціалу сільськогоспо-
дарських підприємств є те, що, визначальне місце 
у ньому посідає земля як основа матеріального ви-
робництва на селі. У більш загальному відношенні 
саме земельний ресурс визначає особливості і харак-
тер сільськогосподарського виробництва, його ефек-
тивність, соціальні, організаційні відносини у ньому.

Одним з основних критеріїв ефективності вико-
ристання земельно-ресурсного потенціалу є продук-
тивність угідь, яка визначається урожайністю сіль-
ськогосподарських угідь. Дані, що характеризують 
виробництво сільськогосподарських культур, наве-
дені у таблиці 1. Аналіз цього показника (табл. 1) 
свідчить, що його рівень по основних сільськогоспо-
дарських культурах суттєво коливається за роками. 
Найбільше відхилення урожайності між максималь-
ним та мінімальним її значенням спостерігається по 
цукрових буряках і зернових та зернобобових куль-
турах. Водночас за аналізований період проявляєть-
ся тенденція до зростання урожайності основних 
сільськогосподарських культур, особливо технічних. 
При цьому слід зауважити, що помітний ріст уро-
жайності відбувся лише в 2012 р. Щодо змін валових 
зборів, то вони також характеризуються збільшен-
ням обсягів. Так, валовий збір зернових і зернобобо-
вих культур зріс за аналізований період.

Таблиця 1
Виробництво основних сільськогосподарських культур Львівської області

2009 2010 2011 2012 2013

Зібрана площа, тис. га

Зернові та зернобобові культури: 269 241 264 287 300

у т.ч. озима пшениця 133 118 126 136 162

ячмінь 40 36 33 37 40

Ріпак 34 42 37 46 56

Цукрові буряки 9 14 17 19 16

Овочі 23 23 25 25 24

Валовий збір, тис. т

Зернові та зернобобові культури: 823 623 962 1066 1185

у т.ч. озима пшениця 426 309 453 490 585

ячмінь 112 72 99 118 132

Ріпак 91 97 86 122 154

Цукрові буряки 316 529 674 834 640

Овочі 412 412 470 471 449

Урожайність, центнерів з 1 га зібраної площі

Зернові та зернобобові культури: 30,5 25,8 36,5 37,1 39,5

у т.ч. озима пшениця 32,0 26,1 35,8 36,0 36,1

ячмінь 28,0 20,0 29,8 31,7 33,1

Ріпак 27,0 23,0 23,4 26,8 27,5

Цукрові буряки 357 380 391 431 400,3

Овочі 183 181 191 191,0 187,3
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У даних сучасних умовах механізм управління 
ресурсним потенціалом підприємств не відповідає за-
вданням що стосуються підвищення ефективності їх 
функціонування. Одною з основних причин цього є 
обмеженість ресурсів та інвестицій у їх формування, 
що потребує постійного пошуку нових заходів спря-
мування для повнішого їх використання.

Аналіз даних таблиці 2 показує, що вартість вало-
вої продукції сільського господарства у 2012 році збіль-
шилася на 100,1 млн грн, у порівнянні з 2009 роком. 
Особливо помітними темпами зросло виробництво про-
дукції рослинництва – на 46,8%, в той час як тварин-
ництво – лише на 6,8%. У 2012 році валової продукції 
сільського господарства у розрахунку на 1 середньо-
річного працівника одержано більше у порівнянні з 
2009 роком на 2,7%, крім цього збільшилася вало-
вої продукції сільського господарства у розрахунку на 
100 га сільськогосподарських угідь на 10,3%. 

Ефективність використання ресурсного потенціа-
лу аграрного сектору АПК у дуже значній мірі зале-
жить від того, як побудована оплата праці його ро-
бітників. Слід визнати, що сучасний рівень останньої 
в більшості сільськогосподарських підприємств є до-
сить низьким. Крім того, негативний вплив на до-
бробут населення надає і перехід цілого ряду безко-
штовних раніше послуг (по освіті, охороні здоров’я 
та ін.) у платні, а також ріст тарифів на них. Су-
часний рівень оплати праці є значно меншим, ніж 
мінімальний споживчий «кошик» і тому не в змозі 
забезпечити нормального відтворення трудового по-
тенціалу підприємств.

Конкретне уявлення про розміри середньомісяч-
ного заробітку 1 сільськогосподарського працівника 
Львівської області та України в цілому надає рису-
нок 1, зроблений нами за даними статистичних що-
річників по Львівській області та Україні.

З рисунку видно, що як в Україні в цілому, так і 
в її Львівській області за період з 2008 по 2012 роки 
середньомісячний заробіток 1 зайнятого в сільському 
господарстві працівника підвищувався. 

Висновки з даного дослідження. З метою забезпе-
чення результативного процесу формування та вико-
ристання ресурсного потенціалу при його організації 
необхідно враховувати сукупність чинників, що впли-
вають на нього і водночас визначають його ефектив-
ність. Серед них основними є економічні, виробничі, 
фінансові, соціальні та екологічні чинники, що ви-

ступають як невід’ємні елементи системи підвищення 
ефективності використання ресурсного потенціалу. 
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Таблиця 2
Основні показники ефективності виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств Львівської області, 2009-2012 рр.

Показники
Роки 2012 р. у % 

до 2009 р.2009 2010 2011 2012

Вироблено валової продукції сільського 
господарства – всього, млн грн 7699,8 7370,8 8400,9 8753,4 100,1

у т.ч. продукції рослинництва 4153,5 3802,2 4904,7 5200,3 1046,8

тваринництва 3546,3 3568,6 3496,2 3553,1 6,8

Одержано валової продукції сільського 
господарства, тис. грн. у розрахунку на:

1 середньорічного працівника 3018 2894 3304 3445 427,0

100 га сільськогосподарських угідь 721,7 697,1 796,3 832,0 110,3

Одержано прибутку (збитку) від реалізації 
сільськогосподарської продукції, млн грн 248,3 333,7 343,7 47,1

Рівень рентабельності виробництва 
сільськогосподарської продукції, % 22,4 27,6 21,4 29,6 Х

у т.ч. продукції рослинництва 37,1 39,6 27,0 4,6 Х

тваринництва -7,6 0,7 6,2 -4,9 Х

Прямі іноземні інвестиції, млн. грн. 95,8 119,8 135,8 163,4 67,6

Отримано коштів державної підтримки, 
млн грн 23,7 18,4 49,8 43,0 19,3
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Рис. 1. Динаміка середньомісячного заробітку 1-го 
зайнятого в сільському господарстві працівника
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Постановка проблеми. Одним з результатів роз-
витку економічних стосунків підприємств на почат-
ку XXІ століття, що представляють розвинені соці-
ально-економічні системи (СЕС), стала можливість 
побудови взаємовідношень між ними та їх підрозді-
лами на основі прямих рівноправних зв’язків «усіх 
з усіма». Така модель економіки серед науковців 
отримала назву мережевої. З особливою гостротою 
для таких підприємств постає питання управління 
витратами і собівартістю виробництва, що усклад-
нюється відсутністю прозорості руху фінансових 
ресурсів, розгалуженістю та тривалістю періодів їх 
використання. Існуюча у теперішній час загально-
доступність встановлення мережевих взаємин між 
соціально-економічними системами, їх елементами 
та незалежність від просторово-часових обмежень 
стали можливими завдяки досягнень науково-техніч-
ного прогресу в сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій [1, с. 46]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання становлення і розвитку мережевої економі-
ки, формування мережевих форм організації під-
приємств розглядалися в роботах таких вчених, 
як Л. Абалкін [2], В. Барінов [3], Н. Брюховецька 
[4], І. Булєєв [5], О. Шепеленко [5] та ін. Специфі-
ку функціонування окремих видів економічних ме-
реж досліджували у своїх роботах В. Андрієнко [6], 
Й. Беккер [7], М. Райс [8]. Питанням синергетичного 
і мультиплікативного ефектів інноваційної діяльнос-
ті присвячені роботи В. Гейця [9], О. Дмитренко [10], 
В. Зимовця [11].

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на суттєвий інтерес сучасних 
дослідників до теми управління підприємствами як 
мережевих соціально-економічних систем, її сутність 
залишається недостатньо дослідженою. Крім того, 
виникають все нові сфери присутності мережевих 
СЕС, удосконалюється форма їх побудови. Існуюча 
інформація про мережі вимагає систематизації і уза-
гальнення для виявлення визначальних характерис-
тик розвитку і функціонування сучасних мережевих 
утворень. Тому виникає питання ефективного управ-

ління новими і вже існуючими СЕС у мережевій еко-
номіці, що засновані на комплексному використанні 
інноваційних методів регулювання та ринкових ме-
ханізмів розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є розробка 
механізму управління підприємства як соціально-
економічної системи мережевої економіки на основі 
системи бюджетування, який забезпечує ефективне 
управління витратами виробництва і його собівар-
тістю.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Глобалізація світової економіки та пов’язані з нею 
соціальні, економічні, екологічні, демографічні і 
інші аспекти зробили зовнішнє середовище підпри-
ємств набагато більш складним, динамічним та неви-
значеним, що зміщує акценти в їх управлінні на за-
безпечення гнучкості, оперативності й адаптивності. 
Такі перетворення передбачають перехід до постін-
дустріального укладу, який базується на організа-
ції та принципах мережевих взаємодій підприємств. 
Описаний перехід супроводжується масовим поши-
ренням онлайн-контактів, нівелюванням соціальних 
відстаней і зростанням непередбачуваності світових 
ринків. Це приводить до збільшення числа неста-
більних горизонтальних зв’язків підприємств, які 
є складовими соціально-економічної системи, й по-
силенню в ній ролі феномена самоорганізації, зрос-
танню мережевої взаємозалежності між учасниками 
бізнес-процесів. 

Відзначені вище зміни в управлінні соціально-еко-
номічними системами приводять до зміни їх бізнес-
процесів. Промислове виробництво, що здійснюється 
залученими до його реалізації соціально-економічни-
ми системами, зазнає істотної реорганізації. В умо-
вах глобалізації структура виробництва та фінансів, 
що використовуються на його реалізацію, різних со-
ціально-економічних систем, стає взаємопов’язаною 
та взаємозалежною. Процес виробництва супрово-
джується ростом числа транзакцій. 

Соціально-економічні системи у теперішній час 
представляють собою мережу, що складається з вуз-
лів – учасників бізнес-процесів мережевої й міжме-
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режевої взаємодії, а також відносин і комунікацій 
між ними. При цьому створена мережева структу-
ра, на відміну від традиційних ієрархічних, є більш 
адаптивною до змін зовнішнього оточення та володіє 
можливістю адекватно відображати самоорганізова-
ний тимчасовий характер розміщення і функції кож-
ного учасника бізнес-процесу в сукупності координа-
ції їх діяльності й відносин.

У результаті змін, що відбуваються, у бізнес-про-
цесах соціально-економічних систем управлінські 
відносини, які виникають у процесі їх взаємодії й 
розвитку, як і самі системи управління, стають ба-
гатовимірними. Реагуючи на ці зміни, соціально-
економічна система, як відкрита система, починає 
постійно самооновлюватися, при цьому помітно під-
силюється роль феномена самоорганізації. Самоорга-
нізація розглядається як один з найбільш важливих 
факторів, що має істотний зворотний вплив на зміни, 
які відбуваються в предметній області. 

Під самоорганізацією соціально-економічної сис-
теми будемо надалі розуміти її властивість здобу-
вати просторову, функціональну, логічну або іншу 
структуру без управлінського впливу ззовні. У цьому 
процесі основну роль мають формування та розви-
ток горизонтальних зв’язків і «проміжність» стану 
будь-якої соціально-економічної системи, яке ха-
рактеризується появою тимчасових горизонтальних 
структур.

На підставі дослідження перерахованих процесів, 
що відбуваються у сучасній економіці, вітчизняні й 
закордонні вчені постулюють сутність мереж як но-
вої форми організації й взаємодії соціально-еконо-
мічних систем для ведення бізнесу. Перехід до нової 
структури соціально-економічної системи дозволяє 
забезпечити сприятливі умови для високоефектив-
ного її розвитку та стимулює економічне зростання. 
Основними особливостями такої мережевої форми 
організації господарювання, що відрізняє її від рин-
ку та ієрархії є: 

заміна вертикальної ієрархії більш ефективними 
горизонтальними зв’язками; 

більш висока гнучкість і реакція на зміну вимог 
споживачів в силу автономності учасників і можли-
вості швидкої зміни партнерів; 

істотна роль особистих зв’язків, які визначають 
довіру учасників один до одного, що спрощує проце-
дуру досягнення домовленостей і прийняття рішень;

використання колективних активів, розташова-
них у декількох точках ціннісного ланцюга, декіль-
кома учасниками мережевої взаємодії;

більший акцент і орієнтація на ринкові механіз-
ми ніж на адміністративні форми управління пото-
ками ресурсів.

При цьому в наукових статтях виділяється на-
ступна класифікація типових мережевих структур 
для організації соціально-економічних систем: 

внутрішня мережа (коли соціально-економічна 
система виділяє свої структурні одиниці в окремі 
види бізнесу й співробітничає з ними на ринкових 
умовах); 

стабільна мережа (коли центральна структурна 
одиниця соціально-економічної системи зосередже-
на на декілька ключових компетенціях, а допоміж-
ні види діяльності віддає на аутсорсинг постійним 
партнерам); 

динамічна мережа (коли центральна структурна 
одиниця соціально-економічної системи може взага-
лі не мати активів, залучати їх на умовах аутсорсін-
гу, але повинна мати хоча б одну найбільш важливу 
компетенцією – як правило, знанням того, що праг-

не споживач. У цьому випадку стабільної мережі не 
існує, її учасники можуть постійно змінюватися, од-
нак центральна структурна одиниця соціально-еко-
номічної системи повинна постійно розбудовувати 
свою компетенцію для управління динамічною ме-
режею).

Роль центральної структурної одиниці соціально-
економічної системи або мережевого брокера визна-
чається цілями створення мережі. Якщо ініціатором 
створення мережі є велике підприємство, яке прагне 
оптимізувати процес створення споживчої цінності, 
то воно намагається зберегти за собою основні ком-
петенції для контролю всього ланцюжка створення 
цінності. Тоді роль мережевого брокера буде викону-
вати фірма-ініціатор створення мережі, яка володіє 
основним набором системотворчих ресурсів (фінанси, 
ноу-хау і т.д.). 

У випадку створення мережі дрібними підприєм-
ствами присутнє намагання об’єднати компетенції 
для створення більш привабливої пропозиції своїм 
споживачам. Як правило, ці підприємства створю-
ють координаційну раду, на яку покладають процес 
координації функціонування мережевих підприємств 
і вирішення виникаючих проблем.

Трансформації, що відбуваються в предметній 
області дослідження, роблять актуальної проблему 
узгодження й координації виникаючого при цьому 
мережевої та міжмережевої взаємодії. В результа-
ті цього виникає проблема зміни функціонального 
складу управління соціально-економічними систе-
мами: перетворення менеджменту з функціонально-
го в багатовекторний, мережевий і навіть міжмере-
жевий. Ці зміни пов’язані, у першу чергу, з тим, 
що менеджмент у соціально-економічній системі до 
останнього часу розглядався тільки функціонально, 
як управління структурою із закритими непрозори-
ми кордонами. 

Одним із ефективних інструментів, який дозво-
ляє враховувати специфіку мережевої взаємодії в 
соціально-економічних системах, а з іншого боку, 
підвищувати гнучкість виробничого процесу, є бю-
джетне управління або бюджетування.

Сучасна теорія менеджменту пропонує визначен-
ня бюджетування як наймогутнішого й ефективно-
го інструмента, що дозволяє не тільки контролюва-
ти витрати, але й забезпечувати надання інформації 
для прийняття рішень на різних рівнях управління 
соціально-економічної системи. Використання бю-
джетного управління дозволяє менеджерам соціаль-
но-економічної системи оперативно ухвалювати рі-
шення щодо цілої низки важливих завдань, серед 
яких: прогнозування фінансових результатів, уста-
новлення цільових показників фінансової ефектив-
ності та рентабельності, установлення лімітів най-
більш важливих видатків, обґрунтування фінансової 
рентабельності проектів інвестицій в основні кошти, 
матеріальні та нематеріальні активи.

Однак у мережевих структурах традиційні техно-
логії бюджетного управління не завжди ефективні, 
тому що вони не повною мірою забезпечують вирі-
шення відповідних проблемних системних завдань, 
поєднання і спадкоємність управління та самовряду-
вання, управління та самоорганізації. 

Класична система організації бюджетного управ-
ління орієнтована, насамперед, на відображення 
основних фінансових показників діяльності соціаль-
но-економічної системи. Однак в умовах мережевої 
економіки цієї інформації вже не достатньо. У су-
часних умовах керівникам мережевих соціально-
економічних систем необхідно точно прогнозувати 



80 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 3. 2014

ефективність роботи кожної структурної одиниці в 
мережі й особливо – оцінювати ефективність роботи 
одиниць, що приносять основний дохід.

Для отримання такої оцінки в рамках системи 
менеджменту необхідна повна інформація не тільки 
про планові фінансові результати діяльності всієї со-
ціально-економічної системи-мережі, але й кожної її 
структурної одиниці окремо. Володіння такою інфор-
мацією дозволяє керівникам соціально-економічної 
системи на підставі аналізу планових витрат ухва-
лювати ефективні управлінські рішення в частині їх 
оптимізації, а також оцінювати ефективність діяль-
ності кожної структурної одиниці – елемента мережі 
та ухвалювати управлінські рішення по оптимізації 
її діяльності.

Проведений у рамках наукового дослідження ана-
ліз процесів менеджменту в соціально-економічних 
системах показав наступні найбільші труднощі кла-
сичного бюджетного управління в умовах мережевої 
економіки:

коректний збір даних для бюджетування в умо-
вах територіального розподілу елементів (структур-
них одиниць);

доведення стратегічних планів керівництва соці-
ально-економічної системи до менеджменту окремих 
структурних одиниць мережі;

скорочення часу на підготовку й наступний ана-
ліз виконання зведеного бюджету соціально-еконо-
мічної системи при наявності великого асортименту 
послуг і продукції, що реалізується окремими струк-
турними одиницями мережі, та великою кількістю 
мережевих зв’язків;

скорочення обсягів трудових витрат фінансових 
фахівців на консолідацію даних з окремих структур-
них одиниць мережі й перевірку коректності отрима-
них результатів;

оцінка ефективності діючих структурних одиниць 
мережі й планування інвестицій у відкриття нових.

На підставі цього виникає необхідність форму-
вання нових стратегій бюджетного управління, які 
доповнені принципами й процедурами освоєння ко-
рисних властивостей горизонтальних зв’язків між 
учасниками мережевої та міжмережевої взаємодії в 
соціально-економічній системі. 

У рамках дослідження розроблена стратегія бю-
джетного управління соціально-економічних систем 
мережевої економіки, яка основана на інтеграції тра-
диційного вертикального й горизонтального бюджет-
ного управління, сучасних концепціях мережевого 
менеджменту й контролінгу, а також принципах 
віртуалізації бюджетних відносин у соціально-еконо-
мічній системі з використанням інформаційних тех-
нологій і систем. 

Для ілюстрації елементів розробленої стратегії 
скористаємося схемою взаємозв’язків при реалізації 
систем бюджетування соціально-економічних систем 
в мережевій економіці (рис. 1).

На рис. 1 представлена мережа соціально-еконо-
мічних систем (рис. 1 бл. 1-4), кожна з яких пред-
ставлена мережею своїх структурних одиниць і 
взаємозв’язками між ними. 

З кожною і-ою соціально-економічною системою 
асоційований зведений бюджет (рис. 1 бл. «Зведе-
ний бюджет СЕС

і
»). З окремою структурною одини-

цею асоційовані окремі бюджети (рис. 1 бл. «БСО
і,j
»; 

j – індекс структурної одиниці i-ої соціально-еко-
номічної системи). Подальша індексація елементів 
мережі зрозуміла з контексту. Будемо їх називати 
бюджетами структурної одиниці соціально-еконо-
мічної системи.

 На рис. 1 цифрами позначено соціально-еконо-
мічні системи, контур яких представлено крапко-
пунктирною лінією. Великими прямокутниками 
збільшеної жирності – зведені бюджети соціально-
економічної системи; маленькими прямокутника-
ми збільшеної жирності бюджети, що отримані при 
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Рис. 1. Взаємозв’язки у структурі систем бюджетування 
СЕС мережевої економіки
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першому рівні декомпозиції зведеного бюджету соці-
ально-економічної системи і т.д. Суцільніми лініями 
зображені напрями декомпозицції (вертикальні звяз-
ки) бюджетів соціально-економічної системи (збіль-
шеної жирності 1 рівень, звичайної жирності 2 рі-
вень), пунктирніми лініями зображені взаємозв’язки 
між бюджетами соціально-економічної системи одно-
го рівня декомпозиції (горизонтальні зв’язки), ліні-
ями зі стрілками – взаємозв’язки між різними соці-
ально-економічними системами.

Для деталізації запропонованої стратегії розгля-
немо окрему соціально-економічну систему. З ме-
тою спрощення викладу не будемо звертати увагу 
на індекс соціально-економічної системи. Зі зведе-
ним бюджетом Bu

ZV
 соціально-економічної системи 

й окремими бюджетами її структурних одиниць в 
рамках дослідження асоційовані наступні поняття 
(рис. 1):

у широкому розумінні – деталізований план ді-
яльності соціально-економічної системи, спрямова-
ний на досягнення цілей її функціонування, що міс-
тить планові показники на певну перспективу;

у вузькому розумінні – офіційний документ, пред-
ставлений у вигляді кошторису, таблиці, відомості 
доходів і видатків соціально-економічної системи на 
певний період часу.

Зведений бюджет Bu
ZV

 соціально-економічної сис-
теми охоплює всі напрямки її діяльності й містить у 
собі в якості складових частин:

операційний план (показники по поточних госпо-
дарських операціях),

фінансовий план (розмір і структуру фінансових 
надходжень і витрат),

інвестиційний план (капітальне будівництво й за-
купівля основних коштів).

Зведений бюджет Bu
ZV

 соціально-економічної сис-
теми містить множину статей, які формуються на 
основі деталізації кожного розділу її фінансового зві-
ту про стан за прибутками й збитками. Крім того, 
формування множини статей здійснюється на осно-
ві господарських операцій поточного й майбутнього 
періодів. Це дозволяє адаптувати облік на підставі 
системи бюджетування до традиційних форм бухгал-
терського обліку, що існують у соціально-економіч-
ній системі.

Для формалізації опису стратегії бюджетного 
управління соціально-економічної системи мереже-
вої економіки представимо її зведений бюджет у ви-
гляді:

{ } K1,kkkkZV )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu == ,

{ } M1,mmm )stat_tip,(statSTAT ==

{ }
O1,jjjZV )phosp_op_ti,(hosp_opHOSP_OP

=
= ,

{ } W1,wwnet_levelNet_levels == .

{ }
W2,i,K1,kj,ik,j,ik,j,ik,

h
j,i )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu

==
= ,

,     (1)

де stat
k
 – k-та стаття бюджету – стаття з множини 

статей STAT; 
stat_p_value

k
 – планове значення k-ої позиції бю-

джету (у вартісному або натуральному виді);
stat_f_value

k
 – фактичне значення k-ої позиції 

бюджету (у вартісному або натуральному виді);
К – загальна кількість позицій у зведеному бю-

джеті соціально-економічної системи.

{ } K1,kkkkZV )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu == ,

{ } M1,mmm )stat_tip,(statSTAT ==

{ }
O1,jjjZV )phosp_op_ti,(hosp_opHOSP_OP

=
= ,

{ } W1,wwnet_levelNet_levels == .

{ }
W2,i,K1,kj,ik,j,ik,j,ik,

h
j,i )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu

==
= ,

,     (2)

stat_tip
m
 – тип m-ої статті (доходи або видатки); 

М – загальна кількість статей доходів і видатків. 
Будемо припускати, що K=M, тобто множина 

STAT складається тільки зі статей, які використову-
ються у зведеному бюджеті Bu

ZV
.

Під господарською операцією розуміється най-
простіша подія в діяльності соціально-економічної 
системи, що викликає виникнення доходів, ви-
датків, отримання/виплат коштів, формування за-
лишків або рух товарно-матеріальних цінностей.

Для подальшої формалізації стратегії формуван-
ня бюджетного управління соціально-економічної 
системи мережевої економіки представимо множину 
господарських операцій у наступному виді:

{ } K1,kkkkZV )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu == ,

{ } M1,mmm )stat_tip,(statSTAT ==

{ }
O1,jjjZV )phosp_op_ti,(hosp_opHOSP_OP

=
= ,

{ } W1,wwnet_levelNet_levels == .

{ }
W2,i,K1,kj,ik,j,ik,j,ik,

h
j,i )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu

==
= ,

,    (3)

де hosp_op
j
 – j-та фінансово-господарча операція 

діяльності соціально-економічної системи;
hosp_op_tip

j
 – тип j-ої фінансово-господарчої опе-

рації в рамках діяльності соціально-економічної сис-
теми; 

О – загальна кількість фінансово-господарчих 
операцій, виявлених на підставі аналізу діяльності 
соціально-економічної системи.

Організаційно-фінансова структура, яка представ-
лена на рис. 1 у вигляді мережі окремих бюджетів 
структурних одиниць, визначає порядок формування 
фінансових результатів і розподіл відповідальності 
за досягнення загального результату соціально-еко-
номічної системи. 

На рис. 1 виділяється множина рівнів декомпози-
ції мережі структурних одиниць:

{ } K1,kkkkZV )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu == ,

{ } M1,mmm )stat_tip,(statSTAT ==

{ }
O1,jjjZV )phosp_op_ti,(hosp_opHOSP_OP

=
= ,

{ } W1,wwnet_levelNet_levels == .

{ }
W2,i,K1,kj,ik,j,ik,j,ik,

h
j,i )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu

==
= ,

.    (4)

де W – кількість рівнів декомпозиції.
Для наведеного на рис. 1 прикладу множина (4) 

складається з 3-ох елементів:
перший рівень – рівень соціально-економічної 

систем (недекомпозована мережа) – складається з од-
ного вузла – самої соціально-економічної системи. З 
цим вузлом асоційований бюджет Bu

ZV
;

другий рівень – рівень представлений вузлами, 
які були виділені на першому кроці мережевої де-
композиції. З цими вузлами асоційовані наступні 
бюджети структурних одиниць БСО 1.1, БСО 1.2 ,…, 
БСО 1,N1,…, БСО 4.1, БСО 4.2;

третій рівень – рівень, представлений вузлами, 
які були виділені на другому кроці мережевої де-
композиції. З цими вузлами асоційовані наступні 
бюджети БСО 1.1.1, БСО 1.1.2 ,…, БСО 1.N1.1, БСО 
1.N1.2, БСО 1.N1.3.

Для формалізації поняття бюджету i-ої структур-
ної одиниці соціально-економічної системи отриманої 
j-го рівня декомпозиції представимо його у вигляді:

{ } K1,kkkkZV )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu == ,

{ } M1,mmm )stat_tip,(statSTAT ==

{ }
O1,jjjZV )phosp_op_ti,(hosp_opHOSP_OP

=
= ,

{ } W1,wwnet_levelNet_levels == .

{ }
W2,i,K1,kj,ik,j,ik,j,ik,

h
j,i )uestat_f_val,uestat_p_val,(statBu

==
= ,, (5)

де stat
k,i,j

 – k-та стаття i-го бюджету структурної 
одиниці на j-ому рівні декомпозиції соціально-еко-
номічної системи – стаття з множини статей STAT, 

stat_p_value
k,i,j

 – планове значення k-ої статті i-го 
бюджету структурної одиниці на j-ому рівні деком-
позиції соціально-економічної системи (у вартісному 
або натуральному виді),

stat_f_value
k,i,j

 – фактичне значення k-ої статті 
i-го бюджету структурної одиниці на j-ому рівні де-
композиції соціально-економічної системи (у вартіс-
ному або натуральному виді);

h – індекс базового бюджету структурної одиниці 
соціально-економічної системи на (j-1)-му рівні, що 
породжує бюджет структурної одиниці на j-му рівніі 
декомпозиції (бюджет – предок).

Організаційно-фінансова структура дозволяє соці-
ально-економічній системі вести внутрішню облікову 
політику, відслідковувати рух ресурсів і оцінювати 
ефективність управління ними. Наявність організа-
ційно-фінансової структури дозволяє керівникам со-
ціально-економічної системи:

відслідковувати кордони діяльності організацій-
но-функціональних одиниць;

оцінювати, контролювати й координувати діяль-
ність організаційно-функціональних одиниць.
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Сформована множина бюджетів структурних оди-
ниць (5), її вертикальні й горизонтальні зв’язки в 
рамках мережевої взаємодії, що встановлюється за 
допомогою індексів бюджетів та їх елементів, підпо-
рядкованість і класи знаходять своє відображення у 
внутрішньому регламентному документі соціально-
економічної системи – положенні. Структура поло-
ження містить у собі наступні розділи:

опис класів бюджетів структурних одиниць;
опис складу бюджетів структурних одиниць;
опис вертикальних і горизонтальних зв’язків між 

бюджетами структурних одиниць;
перелік керівників бюджетів структурних оди-

ниць і їх повноваження;
порядок розрахунку (планування й обліку) фінан-

сових результатів діяльності на основі застосування 
системи ключових показників.

Висновки з проведеного дослідження. Розгляну-
ті методи мережевої взаємодії між підприємствами, 
а також їх підрозділами дозволяють перейти до фор-
малізації функцій керівників структурних одиниць 
соціально-економічних систем і, в першу чергу, до 
управління витратами виробництва та його собівар-
тістю. При цьому необхідно зосередити увагу на різ-
новидах бюджетного управління – вертикального та 
горизонтального. Представлені елементи стратегії 
бюджетного управління підприємствами як складо-
вими соціально-економічних систем мережевої еко-
номіки для своєї реалізації потребують створення 
ефективної організаційної інфраструктури підтрим-
ки процесів бюджетування. Це визначає необхід-
ність адаптації існуючих моделей побудови органі-
заційного забезпечення до особливостей мережевої 
взаємодії.
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Постановка проблеми. Важливість інтенсивного 
розвитку вітчизняних підприємств легкої промис-
ловості зумовлена тим, що дана галузь, передусім, 
задовольняє потреби споживачів та забезпечує зрос-
тання національного добробуту країни. Однак в су-
часних умовах господарювання із втратою значної 
частки внутрішнього і зовнішнього ринків, загострю-
ється проблема відновлення діяльності національних 
товаровиробників продукції легкої промисловості. 
Для сприяння конкурентоспроможності продукції 
вітчизняних підприємств легкої промисловості, не-
обхідно, на нашу думку, постійно проводити моніто-
ринг їхнього стану на ринку з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку в інноваційній сфері. Викорис-
тання і комерціалізація результатів наукових дослі-
джень є важливою умовою для випуску на ринок но-
вих товарів і послуг, що, в свою чергу, сприятиме 
збільшенню частки ринку, яку займають вітчизня-
ні підприємства легкої промисловості. Це дозволить 
підвищити рівень інтенсивності їх виробництва та 
посилить конкурентні позиції як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках.

Починаючи з 1990 року, галузь легкої промис-
ловості в Україні характеризувалася негативними 
тенденціями розвитку, а її частка в загальній струк-
турі виробництва скоротилася більш, ніж в 13 ра-
зів: якщо в 1990 році вона становила 10,8%, то в 
2013 році – всього 0,8%. Зазначені дані свідчать про 
те, що вітчизняна швейна промисловість поступово 
перетворилась на пошивний цех для відомих світо-
вих брендів одягу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Су-
часні дослідження, пов’язані із зазначеною про-
блематикою, направлені на вивчення можливостей 
підприємств легкої промисловості України. Про-
блемами розвитку промислових підприємств серед 
українських дослідників займалися: О.В. Браж-
ко, Т.М.Власюк, М.П. Войнаренко, І.А. Галиця, 
А.П. Гречан, Я.А. Жаліло, С.Л. Кучер, О.І. Ла-
бурцева, В.М. Нижник, Л.Г. Олійник, Г.Г. Саві-
на, Б.В. Сенчук, Л.І. Федулова та інші. Зокрема, 
А.П. Гречан запропоновано нову концепцію розвитку 
легкої промисловості, яка передбачає формування ді-
євих механізмів державного управління інновацій-
ним розвитком економіки й активізації інноваційної 
діяльності її підприємств [4]; Т.М. Власюк проводи-
ла оцінку інвестиційної привабливості підприємств 
легкої промисловості [2]; О.В. Бражко досліджувала 
проблеми щодо удосконалення механізмів управлін-
ня інноваційною діяльністю підприємств легкої про-
мисловості [1]; О.І. Лабурцева розглядала теоретико-
методологічні засади маркетингового управління як 
засобу активізації підприємництва у легкій промис-
ловості України [9]; Л.Г. Олійник розроблено меха-
нізм формування науково-технічного та інноваційно-
го розвитку підприємств легкої промисловості [13]; 
Г.Г. Савіною розроблено концепцію управління со-
ціально-економічним розвитком підприємств легкої 
промисловості [14] та інші.

Виділення невирішених раніше частини загаль-
ної проблеми. У той же час питання, пов’язані із мо-
ніторингом діяльності підприємств легкої промисло-
вості як фактору інтенсивного їх розвитку, все ще 

не знайшли належного відображення у наукових до-
слідженнях, тому звернення до них і зумовило вибір 
теми дослідження.

Постановка завдання. Провести моніторинг ді-
яльності підприємств, що відносяться до галузі 
легкої промисловості, за рахунок чого виокремити 
чинники, які негативно впливають на інтенсивний 
розвиток підприємств даної галузі та визначити за-
ходи щодо стабілізації діяльності промислових під-
приємств, що в результаті сприятиме збільшенню їх 
ринкової частки.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
2012 рік обсяги скорочення промислового виробни-
цтва становили 1,8%, у 2013 році, статистичні по-
казники свідчать, що рівень промислового виробни-
цтва за травень 2013 р. до квітня 2013 р. знизився на 
5,6% та становить 94,4% від попереднього місяця. 
Слід зазначити, що за роки незалежності легка про-
мисловість України зазнала значної трансформації, а 
підприємства галузі – реорганізації, і, як наслідок, 
практично всі підприємства легкої промисловос-
ті приватизовані, а ті, що знаходяться у державній 
власності, становлять менше 1 % від загальної кіль-
кості. Так, в Україні на кінець 2013 року функціонує 
понад 10 тис. підприємств легкої промисловості, з 
них у текстильній – близько 2,5 тис. од., з виробни-
цтва готового одягу і хутра – близько 6 тис. од., шкі-
ри і шкіряного взуття – близько 1,5 тис. одиниць [5]. 

Динаміка індексів промислової продукції за 
2004–2013 роки наведена на рисунку 1, з якого ви-
дно, що тренди розвитку легкої промисловості коре-
люють з трендами розвитку промисловості в цілому.

Рис. 1. Динаміка індексів промислової продукції 
за 2004–2013 рр. [5]

Варто відзначити й те, що значного спаду галузь 
зазнала в період 2007–2009 рр., це відбулось за ра-
хунок негативного впливу фінансової кризи, яка 
розпочала свій життєвий цикл. Тобто близько 39% 
підприємств даної галузі були збитковими, загаль-
на сума збитків склала 598,1 млн. грн. У 2010 р. 
підприємства легкої промисловості почали набира-
ти обертів завдяки зростанню обсягів продукції, ін-
вестицій в основний капітал, кількості працівників, 
дещо зріс фінансовий результат підприємств і змен-
шились збитки, але збільшилась кількість збитко-
вих підприємств і зменшилась рентабельність [10]. 
З 2011 р. до сьогоднішнього дня також відбуваються 
зменшення обсягу виробництва підприємств легкої 

Polishchuk I.I. Sharko V.V. THE INDUSTRIAL ACTIVITIES MONITORING AS E FACTOR OF THE DEVELOPMENT INTENSIVITY
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stabilizing of situation in light industry, workplaces filling of the state budget and off-budget funds sent to maintenance, overcoming of the 
negative phenomena of shadow economy and creation of the personal interest of working in legalization of payment of salary.
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промисловості та промисловості в цілому, хоча й не 
значними темпами. 

Відтак досить тривалий період спостерігаємо 
низьку ефективність підприємств галузі: товари, 
які випускають підприємства легкої промисловості 
України, значно поступаються за якістю і кількістю 
продукції розвинених країн; порівняно низька про-
дуктивність праці; вищі в галузі, порівняно зі світо-
вим рівнем, витрати на виробництво продукції. Від-
сутність реальної конкуренції спричиняє завищення 
цін, що і спонукає продавати низькоякісну продук-
цію (рис. 2) [7; 12; 15]. 

У свою чергу, на сьогодні для інтенсифікації ви-
робництва та розвитку ринку продукції легкої про-
мисловості сучасні підприємства основну увагу при-
діляють захисту інтересів вітчизняних виробників 
товарів легкої промисловості, розробленню та су-
проводженню законопроектів у сфері соціально-еко-
номічних та трудових відносин, для чого продовжу-
ється активна співпраця з державними органами 
виконавчої влади [16, с. 7].

Присутність вітчизняних товарів на внутрішньо-
му та вкрай тінізованому ринку становить тільки 
біля 13%, що стало наслідком вад спрощеної системи 
оподаткування з 1998 р. через можливість ухилен-
ня від оподаткування операцій в оптовій і роздріб-
ній торгівлі імпортними товарами і, врешті-решт, 
створило неконкурентні умови для вітчизняних ви-
робників. Продовжується відтік професійних кадрів 
у тіньове виробництво, де задіяно, за нашими роз-
рахунками, щонайменше 250 тис. працюючих, а за 
2013 рік скорочено 13,3 тис. робочих місць [10].

Важливо зазначити, що місткість ринку товарів 
легкої промисловості України оцінюється у 10 млрд. 
дол. США. Це – товари народного вжитку: від тка-
нин, текстильних та трикотажних виробів до одягу 
та взуття побутового та спеціального призначення, 
які виробляються вітчизняними виробниками за то-
варними групами 41-43, 50-65 УКТЗЕД.

Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі у 
2011 р. надає можливість зробити наступні висно-
вки. За розділом УКТЗЕД «текстильні матеріали 
та текстильні вироби» експорт продукції в 2011 р. 
склав 863,8 млн дол. США (1,3% до загального об-
сягу експорту), імпорт – 1989,9 млн дол. США (2,4% 
до загального обсягу імпорту). Обсяги імпорту тек-
стильних матеріалів та текстильної продукції в 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЯКІ ПРИЗВЕЛИ ДО ЗАНЕПАДУ ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

- відсутність сировинної бази. В Україні не вирощують бавовну. Занепадає льонарство, 
вівчарство, хімічна промисловість, виробництво шовку

- висока ресурсомісткість продукції, зношене обладнання, застарілі технології, які 
призводять до високого рівня витрат, що робить вітчизняну продукцію не 
конкурентоспроможною на ринку

- насиченість ринку дешевими товарами іноземного походження

- незбалансованість виробничих можливостей підприємства та обсягів збуту, 
виробничо-збутова орієнтація організаційної структури, помилки у визначенні 
сегментів та цільових ринків, недостатнє знання можливих ринків та потреб своїх 
потенційних покупців

- низька платоспроможність населення у зв'язку зі збільшенням витрат населення на 
продукти харчування, комунальні та ін. види послуг

2011 р. в 2,4 рази перевищили обсяги експорту. За 
розділом УКТЗЕД «взуття, головні убори, парасоль-
ки» експорт продукції в 2011 р. склав 208,8 млн дол. 
США (0,3% до загального обсягу експорту), імпорт –  
361,5 млн дол. США (0,4% до загального обсягу ім-
порту). Обсяги імпорту за цим розділом УКТЗЕД пе-
ревищували обсяги експорту в 1,73 рази. Негативна 
тенденція значного перевищення обсягів продукції 
легкої промисловості, яка імпортується в країну над 
експортною продукцією, свідчить про залежність 
країні від імпорту. Це негативно впливає, в свою чер-
гу, на розвиток підприємств легкої промисловості, 
призводячи до скорочення їх кількості. Географіч-
на структура експорту України за 2011 р. свідчить, 
що основними партнерами України є Європейські 
країни (31,8%), з яких найбільшу частку в експорт-
них операціях має Італія (6%), країни СНД (31%) 
та інші країни (37,2%). Відтак з точки зору макро-
показників частка легкої промисловості України у 
виробництві 2014 року становить лише 0,7%, проте 
частка товарів легкої промисловості у від’ємному зо-
внішньоекономічному сальдо становить 16%. Обся-
ги імпорту продукції легпрому більше, ніж в 3 рази 
перевищують обсяги її експорту. В цілому обсяг то-
варообігу у 2013 році роздрібного товарообігу виріс 
понад 15%, однак промисловість відпрацювала з па-
дінням обсягів виробництва [12].

Виходячи з тих позицій, що в сучасних умовах 
вітчизняне виробництво та реалізація продукції під-
приємств легкої промисловості знаходяться у вкрай 
скрутному стані, необхідно долучитись до розробки 
першочергових заходів щодо стабілізації ситуації в 
даній галузі, які будуть спрямовуватись на збережен-
ня робочих місць, наповнення державного бюджету 
та позабюджетних фондів, подолання негативних 
явищ тіньової економіки і створення зацікавленості 
працюючих у легалізації виплати заробітної плати 
(табл.) [3; 7; 11-15].

З огляду на таблицю роботодавці легкої промис-
ловості вважають за необхідне перегляд та скорочен-
ня нормативних та регуляторних актів у податковій, 
митній та дозвільній сферах, які сьогодні вкрай за-
бюрократизовані та стали чинником корупційних 
зловживань на всіх щаблях державної влади.

Реалізація комплексу заходів сприяння розвитку 
галузі повинна супроводжуватися цільовими напрям-
ками розвитку певних категорій виробників товарів 

і послуг, насамперед малого біз-
несу, шляхом розробки спеці-
альних схем стимулювання його 
діяльності [6; 8]. Вони повинні 
включати в себе створення мере-
жі посередницьких організацій 
із пайовою державною участю 
для мобілізації потенціалу мало-
го бізнесу; формування терито-
рій шляхом створення особливих 
економічних зон, виробників та 
постачальників сучасного облад-
нання для легкої промисловості; 
виготовлення наукомісткої про-
дукції і послуг шляхом розши-
рення та вдосконалення мережі 
державних патентних послуг, 
укладання угод про науково-тех-
нічне співробітництво із зару-
біжними країнами, формування 
міжнародних науково-технічних 
комплексів для здійснення спіль-
них проектів.

Рис. 2. Чинники негативного впливу на підприємства
легкої промисловості України
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Висновки з даного дослідження. Отже, провівши 
моніторинг діяльності підприємств легкої промисло-
вості, виокремлені чинники, які негативно вплива-
ють на їх інтенсивний розвиток. Авторами визначено 
заходи щодо стабілізації діяльності промислових під-
приємств, які полягають в інтенсифікації зусиль ві-
тчизняних виробників для завоювання стійких кон-

курентних позицій на внутрішньому ринку шляхом 
поліпшення якості, підвищення наукоємності про-
дукції, зниження її собівартості. Тільки шляхом по-
єднання зусиль держави, бізнесу і науки у напрямку 
відродження галузі можливе збереження і розвиток 
вітчизняної легкої промисловості, вирішення зазна-
чених завдань.

Таблиця
Заходи стабілізації ситуації в легкій промисловості України

№ 
п/п Заходи Характеристика заходів

1.

Законопроект «Про внесення змін 
до Закону України «Про вивізне 
(експортне) мито на живу худобу та 
шкірсировину»

Зняти з розгляду Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін 
до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкір-
сировину», нормами якого пропонувалось різке зниження вивізного мита до 
рівня 5 відсотків, всупереч погоджених норм з СОТ.

2. Закон України «Про зайнятість 
населення»

Внести зміни до Закону України «Про зайнятість населення» в частині визна-
чення статусу безробітного виключно при умові відсутності вакансій даних 
спеціальностей на ринку праці за місцем проживання громадянина.

3.
Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
призначення та індексації пенсії»

Скасувати норми Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо призначення та індексації пенсії» (щодо введення нарахування 
ЄСВ за осіб, які знаходяться у відпустці по вагітності та пологах та отриму-
ють «декретні»).

4. Контроль за обігом товарів 
іноземного виробництва

Забезпечити посилення контролю за обігом товарів іноземного виробництва 
шляхом внесення змін до статті 296 Податкового кодексу України, передба-
чивши використання РРО та ведення обліку витрат на готовий одяг, взуття, 
текстиль.

5. Конкурс на підготовку речового 
майна підприємств-виробників

Забезпечити формування на допуск до участі в конкурсі на підготовку речово-
го майна підприємств-виробників, що мають власні виробничі потужності та 
кадровий потенціал, в т. ч. створити реєстр виробників речового майна легкої 
промисловості в рамках державного замовлення.

6. Тарифні зобов’язання України Вирішити питання щодо перегляду тарифних зобов’язань України в рамках 
Угод СОТ на товари, на які доцільно зменшити рівень ввізного мита.

7. Земельний податок для промислових 
підприємств

Встановити ставки земельного податку для промислових підприємств на рівні 
2010 року та встановити розмір орендної плати за землю підприємствам лег-
кої промисловості з коефіцієнтом 0,5 від нової нормативної грошової оцінки.

8. Індивідуальне ліцензування
Переглянути в бік спрощення/незастосування процедур індивідуального 
ліцензування для промислових підприємств, а також збільшити термін повер-
нення валютної виручки до 180 днів.

9. Купівля іноземної валюти
Скасувати процедуру купівлі іноземної валюти згідно ч. 5 п. 4 постанови НБУ 
№ 49 від 06.02.2014р. для підприємств, що закуповують сировину для вироб-
ництва власної продукції.

10. Сплати авансового внеску з податку 
на прибуток

Вирішити проблему сплати авансового внеску з податку на прибуток з можли-
вістю урахування його переплати за попередній період.

11. Дозволів у Міністерстві екології 
та природних ресурсів

Вирішити питання щодо спрощення отримання дозволів у Міністерстві еколо-
гії та природних ресурсів на розміщення відходів виробництва та погодження 
ліміту їх утворення та можливості вилучення текстильних та шкіряних від-
ходів з під дії постанови Кабінету Міністрів України № 1120, які занесені до 
«зеленого списку» цієї постанови.

12. Коригування митної вартість
Заборонити митним органам коригувати митну вартість в сторону її збіль-
шення проти заявленої декларантом при розмитненні вантажів з сировиною, 
матеріалами, які ввозяться для власного виробництва.

13. Виплата пільгових пенсій

Передбачити виплату пільгових пенсій відповідним категоріям працівників 
текстильної та шкіряної галузей за рахунок Державного бюджету та відміни-
ти 10-ти-річне пільгове забезпечення робітникам текстильної промисловості, 
запроваджене Пенсійною реформою.

14. Додатковий імпортний збір

Встановити додатковий імпортний збір – особливий вид мита на товари, які 
ввозяться на митну територію України, незалежно від країни походження 
та експорту, що застосовується у разі значного погіршення стану платіж-
ного балансу, або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досяг-
нення ними мінімального розміру золотовалютних резервів, з обов’язковим 
зменшенням розміру його ставки через рівні інтервали часу протягом строку 
застосування мита для готових виробів, а саме: одяг трикотажний, одяг тек-
стильний, текстильні вироби, взуття, головні убори (товарні групи за УКТ 
ЗЕД з 61 по 65 включно).

15. Забезпечення підтримки сировинної 
бази

З метою збільшення обсягів заготівлі вовни, забезпечити підтримку вівчар-
ства шляхом виплати компенсацій (дотацій держави) виробникам у залежнос-
ті від обсягів і якості вовни

16. Мораторій на перевірку підприємств Запровадити мораторій на перевірки підприємств легкої промисловості термі-
ном на 3 роки.

17. Ставки ЄСВ З метою легалізації трудових відносин опрацювати питання щодо зменшення 
ставки ЄСВ на фонд оплати праці.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АЕРОПОРТІВ

У статті досліджуються питання формування стратегій розвитку трудового потенціалу аеропортів України. Розглядаються 
підходи до визначення поняття «стратегія» у взаємозв’язку з характером розвитку підходів до стратегічного управління підпри-
ємством. Аналізуються підходи до розуміння поняття «розвиток» в контексті сучасної ринкової економіки.
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Полоус О.В. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АЭРОПОРТОВ
В статье исследуются вопросы формирования стратегий развития трудового потенциала аэропортов Украины. Рассматри-

ваются подходы к определению понятия «стратегия» во взаимосвязи с характером развития подходов к стратегическому управ-
лению предприятием. Анализируются подходы к понимаю понятия «развитие» в контексте современной рыночной экономики.

Ключевые слова: формирование, стратегия, развитие, трудовой потенциал, аэропорты.

Polous O.V. FORMING THE STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF THE WORK POTENTIAL OF AIRPORTS
This article investigates the questions of forming the strategies of development of the work potential of airports in Ukraine. 

Approaches to the definition of «strategy» in relation to the nature of approaches to strategic management are considered. Approaches 
to understanding the concept of «development» in the context of a modern market economy are analyzed.

Keywords: forming, strategy, development, work potential, airports.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економі-
ки аеропорти, як і інші підприємства, відчувають тиск 
конкуренції: на ринку авіаційних послуг постійно по-
рівнюються вид, якість, ціна та інші ознаки послуг. 
Деякі послуги і, відповідно, аеропорти, що їх надають, 
рано чи пізно втрачають певну долю ринку через не-
рентабельність чи невідповідність його вимогам. Еко-
номічна конкуренція направлена, переважно, за допо-
могою ціни на ресурси, а значить, і на робочу силу, 

туди, де їх використання є найбільш результативним 
з точки зору всієї економіки. Для окремого аеропорту 
це означає, що протистояти конкуренції він повинен, 
надаючи послуги з найменшими затратами та адекват-
ною якістю. Висновок для сфери персоналу буде та-
ким, що трудовий потенціал (зокрема, чисельність та 
якість персоналу) повинен забезпечувати довгостроко-
ве виконання цілей та задач аеропорту, відповідати об-
раній стратегії розвитку трудового потенціалу.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-

дженню питань в сфері формування стратегій управ-
ління підприємствами присвячені праці таких ві-
тчизняних та зарубіжних вчених, як А. Чандлер, М. 
Портер, І. Ансофф, Д. Стейнер, П. Лоранж, Г. Мінц-
берг, Г. Хамель, А. Томпсон, Бендат Дж. та ін. Ро-
боти даних авторів сприяють створенню основи для 
подальших наукових досліджень в сфері управлін-
ня трудовим потенціалом, зокрема для формування 
стратегій розвитку трудового потенціалу аеропортів.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Стратегія розвитку як важливий елемен-
ти стратегічного управління є важливим фактором 
успішного виживання будь-якого підприємства в 
конкурентній боротьбі, адже на практиці відсутність 
стратегічності в діяльності призводить до її пораз-
ки та банкрутства. В діяльності аеропортів України 
мають запроваджуватися стратегії розвитку трудово-
го потенціалу як складової загальної стратегії роз-
витку, які б фіксували кожну подію, зокрема, що 
керівництво повинне зробити зараз, щоб досягти ба-
жаного стану трудового потенціалу в майбутньому, 
виходячи з того, що зовнішнє середовище та умови 
діяльності будуть змінюватися. При цьому при фор-
муванні стратегії розвитку трудового потенціалу має 
враховуватися не тільки фіксування бажаного стану 
в майбутньому, але й вироблятися здатність реагува-
ти на зміни в оточуючому середовище, що дозволить 
в повній мірі досягти поставленої мети в майбутньо-
му. Для забезпечення успішної реалізації сформова-
ної стратегії розвитку в діяльності аеропортів має 
забезпечуватися паралельне формування системи 
спеціального професійного навчання, підготовки та 
перепідготовки персоналу, адже саме він є ключовим 
фактором забезпечення стабільності та безперебій-
ності господарської діяльності аеропорту.

Постановка завдання. Метою статті є формування 
стратегій розвитку трудового потенціалу аеропортів 

на підставі аналізу підходів до визначення понять 
«стратегія» та «розвиток» та їхнього впливу та вза-
ємної обумовленості з трудовим потенціалом.

Виклад основного матеріалу. Теорія страте-
гічного управління була започаткована лише на 
початку ХХ століття. Можливо, це пояснюєть-
ся різноманіттям підходів до визначення поняття 
«стратегія». З іншого боку, складність та багато-
гранність самого поняття є причиною відсутності 
єдиної думки з приводу даного питання. Страте-
гії, що розробляються, не можуть бути однаковими 
для всіх підприємств, і відповідно, творчий підхід 
при розробці стратегії та її реалізації породжує різ-
ні визначення сутності даного поняття. Довгий час 
під стратегією розумілося управління ресурсами. 
Таке розуміння походить від так званої «кривої до-
свіду», виведеної в 1926 році, яка визначала за-
лежність витрат на одиницю продукції від об’єму 
виробництва. «Крива досвіду» стала основою для 
появи ряду моделей, заснованих на великомасш-
табному виробництві та зниженні витрат виробни-
цтва на одиницю продукції. Самою відомою з них є 
матриця Бостонської консультативної групи.

В економічній літературі і на практиці під страте-
гією здебільшого розуміють довгострокові плани ви-
щого керівництва з досягнення перспективних цілей 
організації. Деякі автори говорять про те, що це дов-
гострокові наміри керівників підприємств по відно-
шенню до виробництва, маркетингу та комерції, до-
ходів та витрат чи капіталовкладень. Спільним тут є 
те, що поняття «стратегія» та його розуміння зміню-
валося поряд з ускладнення умов ведення бізнесу. На 
основі різних найбільш відомих визначень стратегії 
можна прослідкувати, як по мірі збільшення вимог 
навколишнього середовища змінювалися принци-
пи формування стратегічної поведінки підприємств 
(табл. 1). Розгляд еволюції поняття «стратегія» в 
хронологічному порядку дозволяє глибше усвідоми-

Таблиця 1
Визначення поняття «стратегія» у взаємозв’язку 

з характером розвитку підходів до стратегічного управління

№ п/п Визначення стратегії Автор Основний підхід

1 Стратегія, як метод встановлення дов-
гострокових цілей організації, програ-
ми її дій та пріоритетних напрямків з 
розміщення ресурсів [1]

А. Чандлер, 1962 рік Довгострокові цілі розроблюються та не 
підлягають перегляду до зміни зовнішніх 
та внутрішніх умов середовища функціо-
нування організації

2 Стратегія, як метод визначення кон-
курентних цілей організації [2]

Гарвардська школа 
бізнесу, 1965 рік

Стратегія визначає основні сфери бізнесу, 
які компанія буде продовжувати та/чи по-
чне здійснювати

3 Стратегія, як спосіб реакції на зо-
внішні можливості та загрози, вну-
трішні сильні та слабкі сторони [3]

М. Портер, 1980–1985 рр. Основна задача стратегії полягає в до-
сягненні організацією довгострокових 
конкурентних переваг над суперниками в 
кожній сфері бізнесу

4 Стратегія, як спосіб встановлення 
цілей для корпоративного, ділового та 
функціонального рівнів [4]

І. Ансофф, 1965 р., 
Д. Стейнер, 1977 р., 
П. Лоранж, 1977 р. 
та ін. автори

При розробці стратегії слід виділяти кор-
поративні, ділові та функціональні цілі з 
точки зору різного їх впливу на процеси 
управління та організації

5 Стратегія, як послідовна, злагоджена 
та інтегрована структура управлін-
ських рішень [5]

Г. Мінцберг, 1987 рік При розробці стратегії основна увага при-
діляється формуванню планів, які слу-
жать для цілей контролю за ефективністю 
досягнення стратегічних орієнтирів

6 Стратегія, як спосіб визначення еко-
номічних та неекономічних переваг, 
які організація має намір надати 
основним зацікавленим групам [6]

Г. Хамель, А. Томпсон Стратегія набуває соціальної направ-
леності та розглядається з точки зору 
корпоративної філософії та організаційної 
культури

7 Стратегія, як спосіб розвитку ключо-
вих конкурентних переваг організації 
[6]

Г. Хамель, 1989 рік Основу конкурентоздатності складають 
особливі здібності підприємства та вну-
трішні ресурси

8 Стратегія, як набір дій та підходів з 
досягнення заданих показників ді-
яльності [7]

А. Томпсон, 1965 рік Стратегія одночасно є преактивною (ствер-
джувальною) та реактивною (адаптуючою)
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ти сутність виробленої підприємством стратегічної 
поведінки та зрозуміти його структурний зміст.

Розгляд визначення поняття «стратегія» у 
взаємозв’язку з характером розвитку підходів до 
стратегічного управління дозволяє виділити декілька 
підходів до визначення сутності стратегії. Так, кла-
сичним підходом до визначення стратегії є її ототож-
нення із засобом досягнення цілей підприємства. Він 
заснований на тому, що формулювання стратегічних 
цілей підприємства невід’ємно пов’язане з розроб-
кою шляхів їх досягнення, і тому в даному розумінні 
стратегія визначається як план або модель дій. За 
цим підходом стратегія охоплює процес цілеутворен-
ня і є засобом координації цілей і ресурсів (А. Чанд-
лер, Б. Карлофф, Д. Куінн та ін.). Представники кон-
цептуального підходу під стратегією розуміють набір 
правил прийняття рішень (Г. Мінцберг, І. Ансофф, 
М. Портер та ін.). Особливість цього підходу полягає 
в тому, що у визначенні стратегії робиться наголос на 
її всеосяжному характері, оскільки означені правила 
передбачають розв’язання проблем розвитку підпри-
ємства, забезпечення збалансованості його діяльності 
як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі. 
Можна також виділити комплексний підхід, згідно з 
яким стратегія – це не тільки засіб досягнення цілей 
і здійснення місії, це – програма функціонування 
підприємства в зовнішньому середовищі, взаємодії 
з конкурентами, задоволення клієнтів, реалізації ін-
тересів акціонерів, зміцнення конкурентних позицій 
підприємства (Дж. Джонсон, К. Скулс, М. Туленков 
та ін.), отже, за цим підходом стратегія підприємства 
має більш багатофункціональну спрямованість. 

Слід зазначити, що система стратегічного управ-
ління в сфері трудового потенціалу має забезпечува-
тися чітким планування підготовки, перепідготовки 
та навчання персоналу та має бути адаптованою до 
змін, що відбуваються в середовищі діяльності під-
приємства та економіки в цілому, адже глобалізація 
світової економіки та нові технології виробництва та 
надання послуг потребують постійних змін в системі 
загальної та професійної підготовки робітників. За-
безпечення відповідності системи підготовки персо-
налу вимогам діяльності підприємства здатне спри-
яти стабільному його розвитку та виконанню всіх 
поставлених задач господарської діяльності. 

У теоретичних дослідженнях економічної науки 
та практичній діяльності менеджерів проблема роз-
витку підприємства взагалі та трудового потенці-
алу зокрема в сучасній ринковій економіці посідає 
значне місце. Основні причини цього явища – на-
сичення ринку наукоємною, високотехнологічною й 
високоякісною продукцією та послугами. Це надало 
конкуренції як основній силі ринкової економіки но-
вої якості: досягти успіху в конкурентній боротьбі 
підприємство може тільки реалізуючи стратегії роз-
витку, безупинно здійснюючи інноваційні процеси в 
усіх сферах своєї життєдіяльності [8].

Для того, щоб управляти розвитком системи, фор-
мувати стратегію необхідно розуміти, що мається на 
увазі власне під розвитком. Виділяють три основні 
підходи, що припускають розуміння поняття «роз-
виток» через:

- вивчення і виділення властивостей систем, що 
розвиваються. Л.Г. Мельник, ґрунтуючись на форму-
люванні поняття розвитку, даного у філософському 
словнику, що трактує розвиток як незворотну, спря-
мовану, закономірну зміну матеріальних і ідеальних 
об’єктів, аналізує й оцінує дане поняття через при-
зму сутнісних аспектів трьох основних властивостей: 
необоротності, спрямованості і закономірності. До-

слідник відзначає, що «тільки одночасна наявність 
трьох зазначених властивостей виділяє процеси роз-
витку серед інших змін» [9];

- формування трактувань даного терміна. Даний 
підхід припускає формулювання поняття, виходя-
чи з пріоритетності того чи іншого аспекту розвитку 
системи;

- порівняння поняття розвитку з родинними щодо 
наукового пізнання поведінки систем категоріями. 
Розвиток розглядається як процес адаптації до зо-
внішнього середовища, що динамічно змінюється. 
Сутність цього підходу до визначення терміна «роз-
виток» полягає в його розумінні через порівняння з 
категоріями, близькими за змістом [10]. 

Таким чином, досліджені вище підходи до розу-
міння понять «стратегія» та «розвиток» не виклю-
чають один одного, а, навпаки, доповнюють. Рухаю-
чись у певному напрямку у відповідності до обраної 
стратегії, підприємство повинне бути готовим до змін 
у внутрішньому середовищі. Стратегія повинна бути 
гнучкою, але в той же час всі маневри повинні бути 
в рамках «генеральної лінії поведінки», що визна-
чається правилами, в іншому випадку мова повинна 
вестися про зміну стратегії.

В останній час можна спостерігати погіршення 
ситуації в діяльності багатьох великих аеропортів 
світу, зокрема, в деяких ключових аеропортах Укра-
їни. Практично у всіх цих випадках однією із го-
ловних причин, що призвели до такого стану, є по-
милки та неефективна робота персоналу. Тільки ті 
аеропорти, що в своїй діяльності керуються стратегі-
ями розвитку, що постійно та ціленаправлено вкла-
дають достатньо велику кількість засобів в розвиток 
персоналу, в підтримку на високому рівні трудового 
потенціалу, виживають в конкурентній боротьбі та 
заповнюють ринкові ніші, що звільнилися від кон-
курентів.

Таким чином, автором статті було розглянуто три 
ситуації у співвідношенні трудового потенціалу ае-
ропортів та рівня їх цілей та задач, що дозволили 
сформувати відповідні стратегії розвитку трудового 
потенціалу: 

1) стратегія відставання розвитку трудового по-
тенціалу (трудовий потенціал відстає від рівня по-
точних та перспективних цілей та задач). Недостат-
ній якісний рівень трудового потенціалу ставить 
під загрозу виконання цілей та задач підприємства, 
оскільки проводить до зниження якості послуг і, від-
повідно, конкурентоздатності аеропорту, що в кін-
цьовому результаті часто призводить до припинення 
діяльності. Але в деяких випадках цілі та задача ді-
яльності в секторі надання авіаційних послуг потре-
бують скорочення фінансування розвитку трудового 
потенціалу з метою інвестування коштів в інші на-
прямки, що і відповідає реалізації зазначеної стра-
тегії;

2) стратегія збалансованого розвитку трудового 
потенціалу (трудовий потенціал відповідає рівню по-
точних та перспективних цілей та задач). Зрозуміло, 
що повна збалансованість цих двох сторін практично 
недосяжна, а також часто недоцільна [11]. Практика 
функціонування багатьох успішних зарубіжних та 
вітчизняних аеропортів показує, що ці сторони по-
винні знаходитися в динамічній рівновазі, коли роз-
рив між ними постійно змінюється в часі, не переви-
щуючи критичних значень. Зокрема, якщо трудовий 
потенціал незначно відстає від рівня поточних задач, 
то підприємство може проводити «помірну» політи-
ку підвищення трудового потенціалу, що не потре-
бує надмірних затрат. У випадку, коли трудовий по-
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тенціал незначно перевищує рівень 
поточних задач, це є основою для 
корегування останніх в сторону під-
вищення, що, очевидно, не нашко-
дить конкурентоздатності;

3) стратегія випередження роз-
витку трудового потенціалу (трудо-
вий потенціал перевищує рівень по-
точних та перспективних цілей та 
задач). Якщо рівень трудового по-
тенціалу набагато перевищує рівень 
поточних цілей та задач, що вирі-
шуються аеропортом в теперішній 
час, то тут також можливі проблеми, 
пов’язані з надмірними витратами 
на утримання висококваліфіковано-
го персоналу чи виникає незадоволе-
ність у робітників через недостатню 
винагороду за їх кваліфікацію, нере-
алізованість їх здібностей. В даному 
випадку паралельно з реалізацією 
стратегії слід впроваджувати новіт-
ні методи управління персоналом та 
процесом надання послуг з метою 
приведення цілей та задач діяльності 
у відповідність з розвитком трудово-
го потенціалу.

Таким чином, встановлення 
комплексної стратегії розвитку тру-
дового потенціалу аеропортів має 
проводитися на основі дослідження 
показників та проведення аналізу 
господарської діяльності та трудо-
вого потенціалу, який характеризує 
сформованість та розвиток трудового потенціалу про-
відних аеропортів України, а також дозволяє визна-
чити фактори, що здійснюються найбільш вагомий 
вплив на продуктивність праці. З метою системати-
зації даного процесу автором пропонується наступ-
на схема визначення комплексної стратегії розвитку 
трудового потенціалу (рис. 1).

Таким чином, критичне вирішення проблем, 
пов’язаних з необхідністю забезпечення ефективнос-
ті функціонування аеропортів, не тільки сьогодні, 
але й на перспективу в значній мірі залежить від 
ступеня вивчення, засвоєння та вдосконалення ме-
тодології та методів формування стратегій розвитку 
трудового потенціалу.

Висновки. Проведенні дослідження показують, 
що стратегія розвитку не може зводитися до набору 
рутинних процедур та механізмів, в даній сфері не 
може існувати описових теорій, які б давала реко-
мендації з вирішення певних завдань чи ситуацій. 
На практиці стратегія розвитку є певною ідеологією 
ведення діяльності та управління нею, яка кожним 
керівництвом сприймається по-своєму, але при цьо-
му існує ряд рекомендацій, правил та логічних схем 
аналізу проблем та вибору стратегій, а також здій-
снення їх формування, планування та реалізації на 
практиці. Таким чином, сформована стратегія розви-
тку трудового потенціалу аеропорту має бути симбі-
озом інтуїції та мистецтва вищого керівництва вести 
підприємство до стратегічної мети, високого профе-
сіоналізму та творчості управлінських працівників, 
які забезпечують зв’язок аеропорту з зовнішнім се-
редовищем діяльності, оновлення самого аеропорту 
та послуг, що ним надаються, а також реалізацію 

І етап
Визначення основних складових комплексної стратегії розвитку трудового потенціалу

Показники політики реновації 
трудового потенціалу

Показники політики фінансування 
розвитку трудового потенціалу

Показники політики 
реструктуризації трудового 

потенціалу

ІІ етап
Побудова системи критеріїв оцінки політик комплексної стратегії розвитку трудового 

потенціалу

Визначення параметрів кожної із політик та системи коефіцієнтів їх оцінювання

Формування інтегрального показника кожної із політик комплексної стратегії

Побудова шкали інтегрального показника кожної із політик відповідно до можливих стратегій розвитку 
трудового потенціалу

ІІІ етап
Визначення місця аеропорту у системі можливих трьох видів стратегій розвитку 

трудового потенціалу

ІV етап
Порівняльна характеристика доцільності використання обраної стратегії розвитку 

трудового потенціалу

Рис. 1. Схема визначення комплексної стратегії 
розвитку трудового потенціалу аеропорту

поточних задач та планів. Слід також приділити осо-
бливу увагу реалізації сформованої стратегії розви-
тку трудового потенціалу, яка потребує створення 
організаційної культури, впровадження систем мо-
тивації та організації праці, гнучкої організації на-
дання послуг та ін.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАРПЛАТОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У роботі показник зарплатомісткості продукції досліджено як з позиції роботодавця, так і з позиції найманого працівника. До-
ведено необхідність не зменшення зарплатомісткості, а її оптимізації для умов діяльності вітчизняних підприємств. При цьому 
значна увага приділена вивченню причин низького рівня заробітної плати в Україні, що дало змогу обґрунтувати основні шляхи 
оптимізації зарплатомісткості продукції вітчизняних підприємств.

Ключові слова: заробітна плата, зарплатомісткість продукції, спрацювання основних засобів, техніко-технологічна база, 
капітальні інвестиції.

Проволоцкая Е.Н., Тузниченко О.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАРПЛАТОЁМКОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В работе показатель зарплатоёмкости продукции исследован как с позиции работодателя, так и с позиции наемного работ-
ника. Доказана необходимость не уменьшения зарплатоёмкости, а ее оптимизации для условий деятельности отечественных 
предприятий. При этом значительное внимание уделено изучению причин низкого уровня заработной платы в Украине, что по-
зволило обосновать основные пути оптимизации зарплатоёмкости продукции отечественных предприятий.

Ключевые слова: заработная плата, зарплатоёмкость продукции, износ основных средств, технико-технологическая база, 
капитальные инвестиции.

Provolotskaya E.N., Tuznichenko O.V. THE MAIN LINES OF OPTIMIZATION OF THE CONSUMPTION OF WAGES OF 
DOMESTIC ENTERPRISES

In this work, the index of consumption of wages was investigated from the standpoint of the employer as well as from the perspective 
of the employee. There was proved the necessity of not reducing the consumption of wages but its optimization for the conditions of 
activity of domestic enterprises. At the same time, considerable attention was paid to the reasons of the low level of salary in Ukraine. 
This allowed to substantiate the basic ways to optimize the consumption of wages of domestic enterprises.

Keywords: wages, consumption of wages, depreciation, technological basis, capital investment.

Постановка проблеми. Одним із головних вироб-
ничих ресурсів є робоча сила, витрати на яку для 
роботодавця, як суб’єкта ринку праці, є статтею ви-
трат у структурі собівартості продукції. Для іншо-
го суб’єкта даного ринку – найманого працівника –  
заробітна плата виступає чи не єдиним джерелом 
доходу. Обидві сторони щодо рівня заробітної пла-
ти займають різні позиції. Роботодавці намагаються 
зменшити витрати, як і за будь-якою статтею витрат, 
проте працівники зацікавлені в якомога більшій ви-
нагороді за результати своєї праці. 

Додаткові доходи забезпечують найманим пра-
цівникам можливість задовольняти різні потреби, 
створюють умови повноцінного життя і тим самим 
стимулюють продуктивну працю на даному підпри-
ємстві.

Для роботодавця підвищення заробітної плати 
зменшує плинність кадрів, зміцнює трудовий колек-
тив, скорочує витрати на пошук та підготовку пра-
цівників, а при необхідності дає можливість залучи-
ти до фірми найбільш кваліфіковану робочу силу. 
В результаті збільшення витрат роботодавця на опла-
ту праці обов’язково компенсується зростанням про-
дуктивності праці та обсягів виробництва, а також 
економією зазначених витрат.

Враховуючи низький рівень оплати праці в Укра-
їні в багатьох галузях матеріального виробництва 
(сільське господарство, промисловість) та багатьох 
галузях бюджетної сфери, нагальною проблемою 

сьогодення є знаходження джерел підвищення фак-
тичної заробітної плати до реальної вартості робочої 
сили, особливо за сучасних умов, коли ціни на пере-
важну більшість товарів та послуг досягли рівня сві-
тових цін, на відміну від ціни робочої сили.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під-
вищення рівня оплати праці в Україні є однією з 
найбільш актуальних та дискусійних проблем на 
сучасному етапі розвитку. Однак варто зазначити, 
що у своїх дослідженнях науковці переважно роз-
глядають частку витрат на оплату праці (зарплато-
місткість) з точки зору витрат роботодавця і напо-
лягають на її зменшенні у витратах. Так, у працях 
О.І. Іляш, С.С. Гринкевича, А.В. Калини, А.М. Ко-
лота, О.В. Щербини, Л.О. Петкової, Н.М. Жиляєвої, 
Ю.В. Крищука та ін. висвітлені теоретико-методоло-
гічні засади організації оплати праці на підприємстві 
та пропонуються шляхи по зниженню витрат на опла-
ту праці. Лише окремі науковці (О.М. Проволоцька, 
І.М. Тулиніна [6, с. 848-854] та ін.) оцінюють зарпла-
томісткість продукції як один з визначальних напря-
мів підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства і аналізують показник як з позиції роботодавця, 
так і з позиції найманого працівника. Таким чином, 
мова йде не про зменшення, а про оптимізацію зарп-
латомісткості продукції. Але без врахування прак-
тичних аспектів діяльності підприємств розвинених 
країн зазначену проблему вітчизняних підприємств 
не вирішити.
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Метою дослідження є виявлення шляхів оптимі-

зації зарплатомісткості продукції вітчизняних під-
приємств на основі використання досвіду високороз-
винених країн.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні людська праця не отримала належної оцін-
ки, про що свідчить той факт, що у структурі собі-
вартості вітчизняних товарів витрати на оплату пра-
ці нижчі, ніж були в Радянському Союзі. Це є одним 
із чинників, який гальмує соціально-економічний 
розвиток нашої країни.

Ще в 2008 р. законопроектом України «Про вне-
сення змін до деяких законів України» (щодо вста-
новлення мінімальної частки заробітної плати у 
структурі собівартості продукції) за № 3254 було за-
пропоновано встановити частку заробітної плати в 
структурі собівартості продукції на рівні, не нижчо-
му за 30% [1]. Дана пропозиція мотивувалась тим, 
що у поточному році частка фонду оплати праці в 
структурі собівартості продукції більшості україн-
ських підприємств становила близько 12%. Проте 
законопроект був відхилений, оскільки для пропоно-
ваного підвищення не було економічних об’єктивних 
передумов. Запровадження законопроекту в дію сут-
тєво знизило б конкурентоспроможність товарів ві-
тчизняного виробника як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринку.

У подальшому ситуація дещо покращилася. 
В 2012 р. частка заробітної плати у собівартості про-
дукції склала 16,7% [4]. В той же час за стандар-
тами промислово розвинених країн ця частка сягає 
35% [1]. Якщо виробництво є працемістким, або сфе-
рою діяльності є надання послуг, то витрати сягають 
60%. [2].

Таким чином, в Україні склався надзвичайно 
низький рівень оплати праці, що свідчить про непро-
порційний та несправедливий розподіл багатства між 
різними категоріями громадян та є однією з осно-
вних причин низького рівня життя населення.

Проаналізуємо структуру собівартості продукції за 
її елементами (табл.1) та визначимо частку витрат на 
оплату праці у загальному обсязі витрат на виробництво 
продукції не тільки на підприємствах України, але й 
підприємствах інших високорозвинених країн світу. 

У країнах з різним рівнем розвитку економі-
ки структура собівартості представлена по-різному. 
В Україні найбільша частка витрат спрямована на 
сировину і матеріали, в той час як в Німеччині та 
США даний показник є у два рази меншим (табл. 1). 

Таблиця 1
Порівняльна структура собівартості продукції 
промислових підприємств України, Німеччини 

та США за 2011 рік, (%) [3, с. 216] 

Елементи витрат Україна Німеччина США

Матеріальні витрати 67 36 34

Витрати на оплату 
праці 13 25 26

Витрати на соціаль-
ні потреби 5 20 20

Амортизаційні від-
рахування 11 14 16

Інші витрати 4 5 4

З іншого боку, в розвинених країнах у два рази 
більшу частину, ніж в Україні, займають витрати на 
оплату праці, а відрахування на соціальні потреби у 
чотири рази перевищують українські показники. 

Низька частка заробітної плати у собівартості 
продукції вітчизняних підприємств пояснюється ви-

сокими витратами сировини і матеріалів, що є ре-
зультатом значного зношення обладнання, яке не 
в змозі забезпечити необхідні вартісні і якісні по-
казники продукції. Про це свідчить високий рівень 
фізичного спрацювання основних засобів, динаміка 
якого представлена на рисунку 1.

Протягом останніх років оновлення основних за-
собів практично не відбувалося. Це пояснюється низ-
кою об’єктивних причин, зокрема такими, як низька 
інноваційна активність, низька якість технологічної 
бази; використання технологічних процесів, які не 
відповідають вимогам ринку.

Більшість вітчизняних підприємств забезпечува-
ли конкурентоспроможність своєї продукції за раху-
нок низької заробітної плати, що є неприпустимим 
та суперечить досвіду роботи підприємств країн із 
розвинутою економікою.
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Рис. 1. Динаміка фізичного спрацювання 
основних засобів вітчизняних підприємств 

за 2000–2013 рр., % [4]

Підвищення рівня заробітної плати (відповідно і 
зарплатомісткості) за умов збереження або знижен-
ня собівартості продукції можливо лише за раху-
нок зменшення інших складових собівартості. Для 
вітчизняних підприємств цією складовою є матері-
альні витрати, суттєвого зниження яких можна до-
сягнути лише за умови докорінної перебудови техні-
ко-технологічної бази підприємств. 

Переважна більшість вітчизняних виробництв по-
требує масштабної реконструкції та технічного пере-
оснащення. Технологічна база підприємств України 
в цілому задовольняє лише базові потреби економіки 
та населення у споживанні. Рівень технологічного 
устаткування, показники якості та ефективності за-
доволення потреб, техногенного навантаження на до-
вкілля не відповідають сучасним вимогам. 

Для процесу відтворення основних засобів ві-
тчизняними підприємствами були використані інвес-
тиції, динаміка яких за 2011–2013 рр. наведена в 
табл.2. Дані табл. 2 свідчать про підвищення обся-
гів фінансування відтворення основних засобів під-
приємствами України в 2012 р. до 268065,8 млн грн 
(+11,5%) у порівнянні з 2011 р. 

У той же час порівняння даних рис. 1 та табл. 2 
дає змогу зробити висновок про недостатність зазна-
чених обсягів інвестування, оскільки фізичне спра-
цювання основних засобів зросло з 75,9% в 2011 р. 
до 76,7% в 2012 р. 

У 2013 р. спостерігається зменшення обсягів ка-
пітальних інвестицій (-10,7%) і подальше зростання 
фізичного спрацювання основних засобів вітчизня-
них підприємств (77,5%). 

Основними джерелами фінансування капіталь-
них інвестицій в досліджуваний період були власні 
кошти підприємств та організацій, кредити банків. 
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Суттєво скоротилася частка коштів державного бю-
джету (з 7,65% в 2011 р. до 2,71% в 2013 р.) та іно-
земних інвестицій (з 2,99% до 2,04%), що говорить 
про відсутність, з одного боку, державної підтримки 
процесу оновлення техніко-технологічної бази націо-
нальної економіки, з іншого боку – про відсутність 
умов для зацікавленості іноземних інвесторів у вкла-
денні коштів в діяльність вітчизняних підприємств. 

Проведене дослідження показало, що країни Єв-
ропейського Союзу вклали в розвиток власної еко-
номіки в 2010 р. 18,6% від ВВП, Україна – 17,8% 
[6]. На перший погляд – різниця не суттєва, в той 
же час, якщо порівняти стан техніко-технологіч-
ної бази підприємств європейських країн та україн-
ських, величину їх ВВП, то висновок є очевидним: 
кількість коштів, які щорічно спрямовуються на ка-
пітальні інвестиції, повинна бути в рази більшою, 
для того щоб вітчизняна економіка змогла подолати 
існуюче відставання в рівні техніко-технологічного 
забезпечення виробництва, що, в свою чергу, дасть 
змогу приділяти більшу увагу людському капіталу 
і стимулювати його до продуктивної праці. У цьому 
сенсі показовим є статистика країн, економіка яких 
мала стрімке зростання за останні роки. Так, Китай 
в 2010 р. спрямував на розвиток власної економіки 
46,3% від ВВП [6]. 

Рівень техніко-технологічної бази виробництва 
здійснює найвагоміший вплив на структуру виробни-
чих витрат, перш за все матеріальних, енергетичних. 
При зменшенні частки цих витрат буде відбуватися 
зростання частки витрат на оплату праці. В той же 
час на зарплатомісткість впливає і величина заро-
бітної плати, яка залежить від форми оплати праці 
та інших особливостей її нарахування. Великий до-
свід, яким володіють країни Європейського Союзу, є 
дуже корисним для економіки нашої країни. Систе-
ми оплати Хелсі, Ровена, Барта-Меріка, Бедо можуть 
мати місце на підприємствах України у залежності 
від необхідності досягнення поставлених цілей сти-
мулювання високопродуктивної праці [5].

Висновки з проведеного дослідження. Низький 
рівень заробітної плати залишається невирішеною 
проблемою в Україні. Дана тенденція підриває моти-
вацію до високоефективної діяльності і не дає мож-
ливості створити соціально-економічну ситуацію в 
суспільстві, яка б сприяла створенню високоефектив-
ної економіки. Тому напрямом збільшення частки 
витрат на оплату праці в собівартості продукції має 
стати, особливо в матеріаломістких виробництвах, 
зниження питомої ваги матеріальних витрат, що 
можливо здійснити за рахунок оновлення техніко- 
технологічної бази через залучення капітальних 
інвестицій. Активізація інвестиційної діяльності 
сприятиме вирішенню проблеми оновлення техніко- 
технологічної бази та її переведенню на якісно новий 
рівень із залученням досягнень науки.
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Таблиця 2
Капітальні інвестиції в Україні в 2011–2013 рр. за джерелами фінансування [4]

Джерела фінансування 
інвестицій, млн грн

Період

2011 р. 2012 р. 2013 р.

Сума, 
млн.грн.

Питома 
вага, %

Сума, 
млн.грн.

Питома 
вага, %

Сума, 
млн.грн.

Питома 
вага, %

Усього, у т.ч. за рахунок: 240359,4 100 268065,8 100 239383 100

- коштів державного бюджету 18394,6 7,65 17141,2 6,39 6497,8 2,71

- коштів місцевих бюджетів 8801,3 3,66 9149,2 3,41 7219,2 3,02

- власних коштів підприємств 
та організацій 152279,1 63,35 175423,9 65,44 170675,6 71,30

- кредитів банків та інших 
позик 42324,4 17,61 50104,9 18,69 40878,3 17,08

- коштів іноземних інвесторів 7196,1 2,99 5040,6 1,88 4881,2 2,04

- інших джерел фінансування 11363,9 4,73 11206 4,18 9230,9 3,86
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Постановка проблеми. Характерні особливості 
процесу сучасної рекламної діяльності полягають у 
підвищенні складності та розмаїття використовува-
них форм і методів комунікаційного впливу на по-
тенційного споживача, а також у розширенні кола 
цілей реклами. Рекламно-комунікаційна активність 
поступово охоплює усі аспекти функціонування та 
розвитку підприємства, а рекламні компанії стають 
результатом кропітких досліджень та всебічного пла-
нування, від якості проведення яких значною мірою 
залежить дієвість реалізації решти стратегічних й 
оперативних планів, поточних управлінських рішень 
в усіх сферах виробничої та маркетингово-збутової 
діяльності. 

Збільшення ролі та значення реклами в сучасних 
умовах насамперед визначається суттєвим усклад-
ненням умов ринкового суперництва та розширен-
ням кола потенційних конкурентів, підвищенням 
розмаїття вимог споживачів щодо якості товарів і по-
слуг, які пропонуються для продажу, і т.і. Прагнен-
ня суб’єктів господарювання реалізувати туристичні 
послуги та отримати максимальний прибуток в умо-
вах жорсткої конкуренції спонукає їх до переоцінки 
власних можливостей, аналізу інформаційно-реклам-
ної діяльності, вивчення інфраструктури туристич-
ного ринку, дослідження рівня підготовки персоналу 
та визначення здатності вітчизняного бізнесу адапту-
ватися до вимог споживачів. Закономірним наслід-
ком є потреба детального вивчення, обґрунтування 
і застосування успішного вітчизняного та міжнарод-
ного досвіду в цій сфері, особливо щодо розроблен-
ня та впровадження практичних методик для підви-
щення ефективності рекламних заходів туристичних 
підприємств. Все це зумовлює необхідність розробки 
рекомендацій та пропозицій щодо формування ре-
кламної діяльності на туристичному ринку. 

Аналіз останніх досліджень. Серед іноземних до-
слідників, здійснивших вагомий внесок у розвиток 
концепції та методології реклами, найбільш ґрун-
товними є праці У. Аренса, Дж. Берета, К. Бове, 
І.В. Крилова, С. Моріарті, П.А. Пименова, К. Ротцо-
ла, І.Я. Рожкова, У. Уельса та ін. У сфері туризму 

– В.А. Квартального, Дж. Мейкензі та ін. Досліджен-
ню цієї теми присвячено праці таких вітчизняних на-
уковців: О.В. Ареф’євої, Л.І. Воротіної, А.В. Войчак, 
О.Л. Каніщенко, Т.І. Лук’янець, О.П. Луція, Г.Г. По-
чепцова, Т.О. Примак, Є.В. Ромата, Л.М. Шульгіної 
(у галузі реклами) і В.Ф. Кифяка, М.П. Мальської, 
В.В. Худо (в індустрії туризму) та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Сьогодні реклама в туризмі є формою не-
прямого зв’язку між туристичним продуктом і спо-
живачем. Це означає, що, надаючи інформацію про 
компанію та її турпродукт, реклама повинна переко-
нати потенційних клієнтів зупинити свій вибір саме 
на даній компанії та її продукті, підсилити впевне-
ність постійних клієнтів у правильності їх вибору.

Реклама має велике значення також у прогно-
зуванні та плануванні роботи туристичної фірми чи 
підприємства. За її посередництвом можна встанови-
ти зворотній зв’язок з ринком, тобто споживачами 
послуг. Наприклад, за допомогою анкет чи купонів, 
які можна розповсюджувати разом з різними товара-
ми, фірма отримує інформацію, яка дозволяє їй кра-
ще прогнозувати попит на свої послуги і відповідно 
будувати стратегію дій.

Встановлення зворотного зв’язку із споживачами 
за допомогою такого способу можна визнати доціль-
ним і перспективним, оскільки воно дозволяє контр-
олювати просування туристичних послуг, вносити 
корективи у збутову діяльність, створювати та закрі-
плювати у споживачів стійке розуміння переваг по-
слуг певних туристичних підприємств.

Мета статті. Головною метою є визначення до-
цільності рекламної діяльності на ринку туристич-
них послуг.

Викладення основного матеріалу. Досягнення по-
ставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- дослідити теоретичні основи формування ре-
кламної діяльності на ринку туристичних послуг;

- проаналізувати рекламну діяльність туристич-
ного підприємства;

- виявити перспективи розвитку рекламної діяль-
ності на туристичному підприємстві.
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Туризм складно представити без реклами. Перш 
за все вона несе в собі інформацію в стислій, худож-
ній формі, емоційно забарвлену і таку, що доводить 
до уваги потенційних споживачів найбільш важливі 
відомості про туристські продукти і саме туристське 
підприємство. Реклама грає найважливішу роль в 
реалізації маркетингової стратегії турпідприємства. 
Вона надає соціально-культурну і психологічну дію 
на суспільство. Цивілізована реклама – це не ма-
ніпулювання суспільною свідомістю, а формування 
актуальних, направлених на саморозвиток потреб 
людини. Реклама дає споживачам нові знання, під-
силює задоволеність від покупки. Асоціації, символи 
престижу, які вона вкладає в туристський продукт, 
надають благотворну дію на психіку людини. Дода-
вання туристському продукту за допомогою реклами 
додаткової цінності є гарантією того, що клієнт не 
жалкуватиме про витрачені засоби, а, навпаки, отри-
має додаткове задоволення від придбання турист-
ських послуг [10, с. 39].

Реклама – це засіб поширення інформації і пе-
реконання людей, які створюють уяву про продукт, 
викликають довіру до нього та бажання купити цей 
продукт. Рекламуючи ті чи інші послуги, туристич-
на фірма публічно подає дані про свої можливості 
за допомогою художніх, технічних і психологічних 
прийомів з метою посилення попиту і збільшення їх 
реалізації.

Сучасний туризм неможливо представити без ре-
клами. Адже вона –найдійовіший інструмент у спро-
бах туристського підприємства донести інформацію 
до своїх клієнтів, модифікувати їхню поведінку, 
привернути увагу до пропонованих послуг, створи-
ти позитивний імідж самого підприємства, показати 
його суспільну значимість. Тому ефективна реклам-
на діяльність є найважливішим засобом досягнення 
цілей стратегії маркетингу у цілому й комунікацій-
ної стратегії зокрема. Як свідчить світова практика, 
сфера туризму є одним з найбільших рекламодавців. 
Досвід роботи закордонних туристичних фірм пока-
зує, що в середньому 5-6% доходів від своєї діяльнос-
ті вони витрачають на рекламу туристських поїздок 
[12, с. 207].

Особливі риси реклами як одного з головних за-
собів маркетингових комунікацій у сфері туризму 
визначаються специфікою як самої реклами, так і 
особливостями системи туризму і її товару – турист-
ського продукту

Характерною ознакою реклами на ринку турис-
тичних послуг є орієнтація на цільовий сегмент з 
урахуванням всіх його психологічно-поведінкових 
особливостей, стилю життя і т.п. Водночас при та-
кій орієнтації на споживача реклама туристичних 
послуг не повинна втрачати свого колориту, а навіть 
навпаки, використовувати етнічні чи конфесійні сте-
реотипи для привертання уваги. Все це є підставою 
для серйозних маркетингових досліджень спожива-
чів туристичних послуг, які не тільки підвищують 
ефективність реклами, але і роблять її дієвим інстру-
ментом конкурентної боротьби на ринку туристич-
них послуг.

Незважаючи на те, що реклама є дуже могут-
нім інструментом впливу на споживачів туристич-
них послуг, завжди існує складність оцінки якості 
послуг, тим більше, що послуги характеризуються 
непостійністю якості, яка обумовлена значною рол-
лю людського чинника у процесі надання послуги. 
Це вимагає від реклами відповідальності за досто-
вірність, правдивість і точність поданої у ній інфор-
мації. Навіть невелике перебільшення в рекламно-

му повідомленні може бути сприйняте як фальшива, 
недостовірна реклама. Звичайно, що ця особливість 
характерна для реклами як послуг, так і товарів. 
Але в туристичному бізнесі реклама є основою при 
здійсненні вибору споживачем, у той час як рекла-
ма товарів – це тільки один з компонентів, поряд, 
наприклад, з вивченням інструкції, перевіркою ро-
боти товару в магазині тощо. Обираючи готель або 
курорт, турист черпає інформацію тільки з опису в 
рекламному каталозі або на Інтернет-сайті готелю, 
що не дає йому можливості попробувати продукт пе-
ред купівлею.

Планування рекламної діяльності передбачає ви-
значення її цілей, шляхів їхнього досягнення й ство-
рює підприємству (фірмі) умови для реалізації своїх 
особливостей в умовах конкуренції. Постановка ці-
лей визначає перспективу застосування реклами на 
підприємстві й створює умови для оцінки її ефектив-
ності. Реалізація цілей реклами ставить за обов’язок 
всім структурним підрозділам підприємства діяти у 
взаємозв’язку.

При розробці плану по рекламі розрізняють голо-
вні й другорядні цілі. Головну мету потрібно сформу-
лювати в письмовому виді, щоб якщо буде потреба 
поступово уточнювати її, не допускаючи помилок. 
Без чітко поставленої мети не можна успішно про-
водити рекламну діяльність і точно визначати її ре-
зультат.

Ціль рекламних заходів може бути короткостро-
ковою, середньостроковою й довгостроковою. Визна-
чення мети є трудомісткою, складною й практично 
не завжди до кінця здійсненним завданням. Установ-
лена мета повинна бути реальною, досяжною в пев-
ний строк і певні кошти.

Постановка мети усуває помилки при створенні 
й поширенні рекламних коштів. Вона є орієнтиром 
для кожного виконавця, відкриває необхідний про-
стір для його творчої ініціативи.

Залежно від попиту та пропозиції план передба-
чає проведення рекламних заходів щодо конкретно-
го товару або послуги. Плани по рекламі дозволяють 
підприємству заздалегідь визначити програму дій у 
результаті умов, що змінюються, на ринку товарів 
(послуг) [23, с. 189]. 

Керівництво підприємства повинне забезпечи-
ти ретельно планування взаємозалежних елементів 
комплексу рекламної діяльності для одержання мак-
симального ефекту. Правильно спланована й добре 
організована реклама в стані вплинути на ефектив-
ність функціонування підприємства. Використовую-
чи різноманітні кошти комунікації, реклама сприяє 
встановленню й поглибленню контактів виробників 
зі споживачами, розширенню знань населення про 
товари й послуги.

У розвинених країнах фірми здійснюють плану-
вання рекламних заходів після розробки її річного 
бюджету. Широкий спектр рекламних послуг різ-
них агентств і фірм дозволяє здійснювати практично 
будь-які наміри в цій області. На жаль, така форма 
не завжди прийнятна для українських підприємців, 
тому що на малих підприємствах планування річно-
го бюджету не завжди можливо через нестабільність 
економічної ситуації й постійної зміни законів і по-
датків. Крім цього існують складності у виготовленні 
й розміщенні реклами [4, с. 132].

У цьому зв’язку доцільно здійснювати плануван-
ня реклами в чотири етапи.

На першому етапі до складання плану реклами 
бажано залучити керівників основних підрозділів 
при особистій участі представника рекламного від-
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ділу, якщо такий є. Спочатку визначається перелік 
товарів або послуг, яким необхідна реклама. Потім – 
періоди часу на проведення реклами.

На другому етапі планування по кожному товарі 
або послузі визначаються види рекламних цілей, а 
також засобу масової інформації й строки розміщен-
ня в них реклами.

При цьому необхідно враховувати можливість ви-
готовлення додаткових рекламних матеріалів для да-
ного заходу.

Доцільно визначити кілька варіантів розміщення 
реклами в засобах масової інформації. Потім відділу 
реклами або фахівцеві з реклами поручається підго-
товка відомостей про видання, засоби масової інфор-
мації, зразковому обсязі повідомлень, їхньої вартості 
й строках поширення. На основі отриманої інформа-
ції уточнюються, визначаються конкретні видання, 
засоби масової інформації, строки виходу рекламних 
повідомлень, розраховуються витрати на них.

Вся проведена робота дозволяє сформувати про-
ект плану по рекламі.

На третьому етапі визначаються реальні роз-
міри коштів, які можна використати на рекламу. 
Залежно від виділених коштів проводиться корек-
тування проекту плану. Якщо коштів виділено не-
достатньо, то в плані можна змінити періодичність 
розміщення реклами, зменшити площу публікації 
або змінити видання, час трансляції рекламного 
повідомлення й т.д.

На четвертому етапі планування проводиться 
остаточне узгодження потреби в рекламі з реальни-
ми можливостями на певний період (квартал, рік).

Краще розробляти план на рік, тому що він дає 
чітке подання про потребі підприємства в рекламі, 
відіграє позитивну роль при надходженні пропозицій 
про розміщення реклами від засобів масової інфор-
мації або виставочних комітетів. У цьому випадку 
потрібно мінімум часу, щоб оцінити потребу в пропо-
нованому рекламному заході [4, с. 134].

Якщо на підприємстві план реклами нерозробле-
ний, то, як правило, проводиться випадковий вибір і 
випадкове розміщення реклами, що знижує її ефек-
тивність і підвищує витрати на рекламу.

Рекламна кампанія виявляється ефективною при 
дотриманні наступних умов:

- підготовка та проведення на основі глибоких 
маркетингових досліджень, з урахуванням динаміч-
ної природи ринку;

- створення обґрунтованої реклами, яка легко 
запам’ятовується і належним чином впливає на за-
здалегідь обрану цільову аудиторію рекламної про-
дукції;

- використання найбільш доцільних для вирішен-
ня поставлених завдань і враховують специфіку ці-
льової аудиторії засобів розповсюдження реклами 
[15, с. 74].

Не можна забувати про те, що реклама – найбільш 
дорогий елемент комплексу маркетингових комуні-
кацій. Від того, наскільки правильно будуть визна-
чені цілі реклами, обрані кошти розповсюдження, 
розроблено рекламні роботи з урахуванням цільової 
аудиторії і багато чого іншого, залежить кінцевий 
результат рекламних заходів, окупність вкладених 
коштів та отримання того ефекту, на який розра-
ховує туристське підприємство. Отже, для того щоб 
зусилля і витрати принесли необхідний результат, 
потрібен системний і комплексний підхід до плану-
вання рекламної діяльності. При цьому не можна за-
бувати, що система планування повинна будуватися 
з урахуванням і довгострокових цілей туристично-

го підприємства, і поставлених на поточний момент 
тактичних завдань.

Оскільки пропонований на ринку туристичний 
продукт реалізується не повністю, реклама поклика-
на сприяти більш активним продажам. Це, найчас-
тіше, досягається посиленням рекламного впливу на 
цільову аудиторію.

Протидія конкуренції.
Мета реклами, що складається у протидії конку-

ренції, може бути досягнута за рахунок виділення 
в рекламі переваг пропонованого туристичного про-
дукту, особливого творчого задуму рекламного звер-
нення, а також шляхом збільшення охоплення, час-
тоти і сили впливу реклами.

Підтвердження іміджу.
Реклама, яка переслідує цю мету, носить підкрі-

плювальний характер і спрямована на вселення впев-
неності клієнтів у правильності вибору туристичної 
фірми і її продуктів.

Підтримка обізнаності і попиту.
Для регулярного нагадування клієнтам про те, що 

окремі фірми пропонують певні туристичні послуги, 
використовується реклама, спрямована на підтримку 
обізнаності та попиту. Крім того, така реклама сприяє 
зміцненню позицій підприємства на ринку. Справа в 
тому, що з часом первісний рівень попиту, навіть за 
найбільш популярним туром, починає знижуватися. 
У цьому випадку реклама повинна не тільки підтри-
мувати інтерес клієнтів за оголошеними турами, а й 
забезпечувати зростання попиту на них.

Висновки та пропозиції. Реклама в туризмі є фор-
мою непрямого зв’язку між туристичним продуктом 
і споживачем. Це означає, що, надаючи інформацію 
про компанію та її турпродукт, реклама повинна пе-
реконати потенційних клієнтів зупинити свій вибір 
саме на даній компанії та її продукті, підсилити впев-
неність постійних клієнтів у правильності їх вибору.

Реклама має велике значення також у прогно-
зуванні та плануванні роботи туристичної фірми чи 
підприємства. За її посередництвом можна встанови-
ти зворотній зв’язок з ринком, тобто споживачами 
послуг. Наприклад, за допомогою анкет чи купонів, 
які можна розповсюджувати разом з різними товара-
ми, фірма отримує інформацію, яка дозволяє їй кра-
ще прогнозувати попит на свої послуги і відповідно 
будувати стратегію дій.

Встановлення зворотного зв’язку із споживачами 
за допомогою такого способу можна визнати доціль-
ним і перспективним, оскільки воно дозволяє контр-
олювати просування туристичних послуг, вносити 
корективи у збутову діяльність, створювати та закрі-
плювати у споживачів стійке розуміння переваг по-
слуг певних туристичних підприємств.

Характерною ознакою реклами на ринку турис-
тичних послуг є орієнтація на цільовий сегмент з 
урахуванням всіх його психологічно-поведінкових 
особливостей, стилю життя і т.п. Водночас при та-
кій орієнтації на споживача реклама туристичних 
послуг не повинна втрачати свого колориту, а навіть, 
навпаки, використовувати етнічні чи конфесійні сте-
реотипи для привертання уваги. Все це є підставою 
для серйозних маркетингових досліджень спожива-
чів туристичних послуг, які не тільки підвищують 
ефективність реклами, але і роблять її дієвим інстру-
ментом конкурентної боротьби на ринку туристич-
них послуг.

Незважаючи на те, що реклама є дуже могут-
нім інструментом впливу на споживачів туристич-
них послуг, завжди існує складність оцінки якості 
послуг, тим більше, що послуги характеризуються 
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непостійністю якості, яка обумовлена значною рол-
лю людського чинника у процесі надання послуги. 
Це вимагає від реклами відповідальності за досто-
вірність, правдивість і точність поданої у ній інфор-
мації. Навіть невелике перебільшення в рекламно-
му повідомленні може бути сприйняте як фальшива, 
недостовірна реклама. Звичайно, що ця особливість 
характерна для реклами як послуг, так і товарів. 
Але в туристичному бізнесі реклама є основою при 
здійсненні вибору споживачем, у той час як рекла-
ма товарів – це тільки один з компонентів, поряд, 
наприклад, з вивченням інструкції, перевіркою ро-
боти товару в магазині тощо. Обираючи готель або 
курорт, турист черпає інформацію тільки з опису в 

рекламному каталозі або на Інтернет-сайті готелю, 
що не дає йому можливості попробувати продукт пе-
ред купівлею.
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Виявлено альтернативні стратегії підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства в умовах глобалізації. 
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та визначення оптимальної стратегії підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства в умовах глобалізації в 
контексті найбільш ефективного використання обмежених ресурсів.
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Выявлены альтернативные стратегии повышения конкурентоспособности металлургического предприятия в условиях глоба-
лизации. Описана суть метода анализа иерархий. Применен метод анализа иерархий для оценки приоритетов альтернативных 
стратегий и определения оптимальной стратегии повышения конкурентоспособности металлургического предприятия в услови-
ях глобализации в контексте наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов.
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COMPETITIVENESS IMPROVEMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Alternative strategies of the metallurgical enterprise competitiveness improvement in the context of globalization are identified. The 
essence of the hierarchies analysis method is described. Hierarchies analysis method is applied to evaluate the alternative strategies 
priorities and to determine the optimal strategy of the metallurgical enterprises competitiveness improvement in in the context of 
globalization and the most effective use of limited resources. 

Keywords: competitiveness, globalization, strategy of competitiveness improvement, competitiveness factor, hierarchies analysis method.

Постановка проблеми. Важливим інструментом 
конкурентної боротьби в сучасних умовах глобаліза-
ції стає правильно визначена стратегія підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, заснована 
як на власному потенціалі, так і на факторах зо-
внішнього середовища, у якому воно діє. Вибір такої 
стратегії базується на пошуку управлінських рішень, 
коли розробляються численні альтернативи і з них 
вибирається оптимальна. Замість реакції на виниклу 
проблему передбачаються майбутні можливості і не-
безпеки; замість окремих рішень ведеться глобаль-
ний пошук альтернативних шляхів дій; замість од-
нієї генеруються численні альтернативи, при цьому 
процес прийняття рішень в умовах глобальної неви-
значеності і ризику спрямований на вибір кращої з 
можливих альтернатив.

Треба зазначити, що адекватна оцінка пріорите-
тів альтернативних стратегій підвищення конкурен-
тоспроможності дозволяє обрати шляхи найбільш 
ефективного використання наявних ресурсів, а пра-
вильно обрана стратегія дозволяє забезпечити успіш-
не функціонування підприємства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розробки та вибору стратегії підвищення кон-
курентоспроможності підприємства присвячені ро-
боти багатьох вітчизняних та закордонних вчених, 
зокрема М. Портера [1], Г.Л. Азоєва [2], Р.А. Фат-
хутдінова [3], С.М. Кліменко [4], Ю.Б. Іванова [5] та 
ін. Однак, попри наявність потужного теоретичного 
підґрунтя, існуючі дослідження не враховують важ-
ливість ролі сучасних глобалізаційних тенденцій у 
світовій економіці та галузеву специфіку формуван-
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ня факторів конкурентоспроможності підприємств, 
а також не описують методику оцінки альтернатив, 
тому залишається відкритим питання процедури ви-
бору оптимальної стратегії підвищення конкуренто-
спроможності металургійного підприємства в умовах 
глобалізації.

Метою статті є оцінка пріоритетів альтернатив-
них стратегій підвищення конкурентоспроможності 
металургійного підприємства в умовах глобалізації 
та вибір оптимальної стратегії в контексті ефектив-
ного використання обмежених ресурсів.

Викладення основного матеріалу. Для досягнен-
ня поставленої мети серед існуючих методів встанов-
лення пріоритетності альтернатив нами було обрано 
метод аналізу ієрархій (МАІ), який використовуєть-
ся для: 

• встановлення ієрархії цілей, факторів, критері-
їв, акторів (діючих сил), альтернатив і сценаріїв по 
обговорюваній проблемі;

• виявлення пріоритетів елементів кожного рів-
ня ієрархії, тобто є систематичною процедурою 
для ієрархічного подання елементів, які визнача-
ють сутність будь-якої проблеми [6, c. 49; 7, c. 89;  
8, c. 18-29]. Метод полягає в декомпозиції пробле-
ми (у даному випадку це вибір оптимальної стратегії 
підвищення конкурентоспроможності металургійно-
го підприємства в умовах глобалізації, вищий рівень 
ієрархії) на більш прості складові – критерії (гру-
пи факторів конкурентоспроможності, другий рівень  
ієрархіі) та критеріальні фактори (безпосередньо 
фактори конкурентоспроможності, третій рівень іє-
рархії), як показано на рис. 1, і подальшому обро-
бленні послідовності суджень осіб, які ухвалюють 
рішення на основі парних порівнянь можливих аль-
тернатив. Метод аналізу ієрархії включає процедури 
синтезу множинних суджень, отримання пріоритет-
ності критеріїв і знаходження альтернативних рі-
шень [9, c. 281-292]. 
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Рис. 1. Структура глобального критерію оцінки альтернатив  
(стратегія підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства)
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Для рішення проблеми були сформульовані 
можливі альтернативи стратегії підвищення рівня 
конкурентоспроможності в контексті визначення 
пріоритетних напрямів та шляхів ефективного ви-
користання наявних ресурсів. При цьому результати 
власних попередніх досліджень зумовлюють доціль-
ність пріоритетного фокусування кожної альтерна-
тивної стратегії на одній з трьох основних складових 
глобальної конкурентоспроможності: потенційних 
можливостях підприємства (потенційна складо-
ва), ступені задоволення потреб глобальних ринків 
конкурентоспроможною продукцією (маркетингова 
складова) і результатах його господарської діяльнос-
ті (результативна складова) (табл. 1).

Далі необхідно сформулювати оцінку відносної 
важливості на кожному рівні ієрархії. Це здійсню-
ється при використанні метода парних порівнянь 
суб’єктивних суджень, які відображають оцінку важ-
ливості фактора відповідно до критеріїв вибору. Для 
оцінки важливості факторів доцільно використову-
вати лінгвістичну шкалу, яку наведено у таблиці 2.

Таблиця 2
Шкала відносної важливості

для проведення парних порівнянь

Показник Зміст показника оцінки

1 Приблизно рівна важливість факторів

3 Помірне превалювання одного фактора 
над іншим

5 Істотне превалювання одного фактора 
над іншим

7 Значне превалювання одного фактора 
над іншим

9 Переважне превалювання одного фак-
тора над іншим

2, 4, 6,8 Проміжні рішення між двома суджен-
нями (застосовуються в компромісному 
випадку)

Зворотні 
значення 

наведених вище 
показників

Якщо під час порівняння одного фак-
тора з іншим отримано одне з вищезаз-
начених значень показника (напри-
клад, 3), то під час порівняння другого 
фактора з першим отримаємо зворотне 
значення показника (1/3)

Оцінимо пріоритети самих груп з використанням 
структури критеріальних факторів, використовуючи 
матрицю парних порівнянь (табл. 3). При цьому для 
ефективної оцінки і уточнення пріоритетів необхідно 
задати інтенсивність переваги, відносна важливість 
якої може бути оцінена на основі шкали важливості, 
яку представлено у таблиці 2. Відзначимо, що порів-
нюється відносна важливість лівих елементів матри-
ці з елементами зверху. Тому якщо елемент ліворуч 
є більш важливим, ніж елемент зверху, то у відпо-
відну клітинку потрапляє ціле число (1, 3, 7, 9), а 
якщо ні, то – зворотне число (дріб). Відносна важли-
вість будь-якого елемента, що порівнюються сам із 
собою, дорівнює 1, тому діагональ матриці містить 
тільки одиниці.

Таблиця 3
Матриця попарних порівнянь

(відносна оцінка важливості групових критеріїв)

Конкурентоспромож-
ність підприємства в 
умовах глобалізації
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гнучкі фактори 
значущого впливу 1 3 7 9

важко змінні фактори 
значущого впливу 1/3 1 5 7

гнучкі фактори 
помірного впливу 1/7 1/5 1 3

важко змінні фактори 
помірного впливу 1/9 1/7 1/3 1

Треба зазначити, що вищенаведені показники 
попарних порівнянь спираються на результати по-
передніх досліджень [10], які дають змогу ствер-
джувати, що за сучасних змінних ринкових умов 
підприємству у першу чергу доцільно концентру-
ватися на гнучких факторах значущого впливу, дія 
на які є найбільш ефективною в контексті вико-
ристання ресурсів та підвищення загального рівня 
його конкурентоспроможності; найменш перспек-

Таблиця 1 
Альтернативи стратегії підвищення конкурентоспроможності  

металургійного підприємства в умовах глобалізації

Стратегія Об’єкт стратегії Характеристика стратегії (стратегічні заходи)

Пріоритетне фоку-
сування на потен-
ційній складовій 
глобальної конку-
рентоспроможнос-
ті Y

1

- конкурентний потенціал під-
приємства, що характеризує його 
адаптаційні можливості;
- детермінанти глобальних конку-
рентних переваг (глобальне серед-
овище, у якому діє підприємство)

- створення вертикально-інтегрованих структур, що включа-
ють сировинні підрозділи;
- модернізація і технічне переоснащення виробництва;
- зменшення залежності від природних монополій шляхом 
виробництва власної електроенергії, використання власного 
або орендованого портового терміналу, експлуатації власного 
рухомого складу;
- впровадження ефективної та гнучкої системи управління ді-
яльністю підприємства з урахуванням галузевого аспекту;
- відвідання та участь у проведенні виставок, ярмарків, симпо-
зіумів, конференцій, публікації у фахових виданнях;

Пріоритетне фоку-
сування на марке-
тинговій складовій 
глобальної конку-
рентоспроможнос-
ті Y

2

- показник конкурентоспроможної 
товарної маси проданої продукції 
на глобальних ринках;
- показник зміни ступеня задово-
лення потреб глобальних (динамі-
ка об’ємів продажу конкуренто-
спроможної продукції)

- впровадження обладнання для виробництва конкурентоспро-
можних видів прокату, труб та металовиробів;
- створення власної збутової сіті металобаз із обладнанням для 
розкрою,транспортних компаній, митних брокерів;
- удосконалення сортаменту;

Пріоритетне фоку-
сування на резуль-
тативній складовій  
глобальної конку-
рентоспроможнос-
ті Y

3

- показники продуктивності вико-
ристання ресурсів;
- показники фінансового стану 
підприємства.

- навчання, атестація персоналу, впровадження мотиваційних 
заходів;
- впровадження сучасних ресурсо- та енергозберігаючих тех-
нологій;
- створення технологічних процесів повторного використання 
вторинних ресурсів;
- утилізація вторинних ресурсів і відходів виробництва
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Таблиця 4 

Узагальнююча матриця пріоритетів

Конкурентоспромож-
ність підприємства в 
умовах глобалізації

гнучкі фактори 
значущого впливу

важко змінні фактори 
значущого впливу

гнучкі фактори 
помірного впливу

важко змінні фактори 
помірного впливу

гнучкі фактори зна-
чущого впливу

1,000 3,000 7,000 9,000

важко змінні фактори 
значущого впливу

0,333 1,000 5,000 7,000

гнучкі фактори помір-
ного впливу

0,143 0,200 1,000 3,000

важко змінні фактори 
помірного впливу

0,111 0,143 0,333 1,000

Разом 1,587 4,343 13,333 20,000

Таблиця 5 
Узагальнююча матриця пріоритетів із середніми значеннями

Конкурентоспроможність 
підприємства в умовах 

глобалізації

гнучкі фактори 
значущого 

впливу

важко змінні 
фактори 

значущого впливу

гнучкі фактори 
помірного 

впливу

важко змінні 
фактори 

помірного впливу

середнє 
за 

строкою

гнучкі фактори значущого впливу 0,6300 0,6908 0,5250 0,4500 0,5739

важко змінні фактори значущого 
впливу 0,2100 0,2303 0,3750 0,3500 0,2913

гнучкі фактори помірного впливу 0,0900 0,0461 0,0750 0,1500 0,0903

важко змінні фактори помірного 
впливу 0,0700 0,0329 0,0250 0,0500 0,0445

Таблиця 7 
Матриця попарних порівнянь за групою «Гнучкі фактори значущого впливу»
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ід
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Якість продукції 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9

Ціна продукціі на глобаль-
них ринках 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глобальні економічні 
зв’язки (постачальники, 
споживачі, трейдери, інші 
ігроки ринку)

1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8

Ресурсо- та енергомісткість 
виробництва 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7

Рівень технологій, що ви-
користовуються на підпри-
ємстві

1/4 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6

Можливість залучення по-
зикових коштів 1/5 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5

Система та методи управ-
ління підприємством 1/6 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4

Стан виробничих потуж-
ностей 1/7 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3

Рівень інноваційної актив-
ності підприємства 1/8 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2

Довгострокове планування 
діяльності підприємства 1/9 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 12 1
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Таблиця 8 
Узагальнююча матриця пріоритетів за групою «Гнучкі фактори значущого впливу»

Гнучкі фактори 
значущого впливу
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Якість продукції 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

Ціна продукціі на гло-
бальних ринках 0,5000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

Глобальні економічні 
зв’язки (постачальники, 
споживачі, трейдери, 
інші ігроки ринку)

0,3333 0,5000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000

Ресурсо- та енергоміст-
кість виробництва 0,2500 0,3333 0,5000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000

Рівень технологій, що 
використовуються на 
підприємстві

0,2500 0,2500 0,3333 0,5000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000

Можливість залучення 
позикових коштів 0,2000 0,2000 0,2500 0,3333 0,5000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Система та методи 
управління підприєм-
ством

0,1667 0,1667 0,2000 0,2500 0,3333 0,5000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000

Стан виробничих потуж-
ностей 0,1429 0,1429 0,1667 0,2000 0,2500 0,3333 0,5000 1,0000 2,0000 3,0000

Рівень інноваційної ак-
тивності підприємства 0,1250 0,1250 0,1429 0,1667 0,2000 0,2500 0,3333 0,5000 1,0000 2,0000

Довгострокове плануван-
ня діяльності підпри-
ємства

0,1111 0,1111 0,1250 0,1429 0,1667 0,2000 0,2500 0,3333 0,5000 1,0000

Разом 3,079 4,829 7,718 11,593 15,450 21,283 28,083 35,833 44,500 54,000

Таблиця 9 
Нормалізована матриця за пріоритетами

Гнучкі фактори 
значущого впливу
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Якість продукції 0,3248 0,4142 0,3887 0,3450 0,2589 0,2349 0,2136 0,1953 0,1798 0,1667 0,2722

Ціна продукціі на гло-
бальних ринках 0,1624 0,2071 0,2591 0,2588 0,2589 0,2349 0,2136 0,1953 0,1798 0,1667 0,2137

Глобальні економічні 
зв’язки (постачальники, 
споживачі, трейдери, 
інші ігроки ринку)

0,1083 0,1035 0,1296 0,1725 0,1942 0,1879 0,1780 0,1674 0,1573 0,1481 0,1547

Ресурсо- та енергоміст-
кість виробництва 0,0812 0,0690 0,0648 0,0863 0,1294 0,1410 0,1424 0,1395 0,1348 0,1296 0,1118

Рівень технологій, що 
використовуються на 
підприємстві

0,0812 0,0518 0,0432 0,0431 0,0647 0,0940 0,1068 0,1116 0,1124 0,1111 0,0820

Можливість залучення 
позикових коштів 0,0650 0,0414 0,0324 0,0288 0,0324 0,0470 0,0712 0,0837 0,0899 0,0926 0,0584

Система та методи 
управління підприєм-
ством

0,0541 0,0345 0,0259 0,0216 0,0216 0,0235 0,0356 0,0558 0,0674 0,0741 0,0414

Стан виробничих потуж-
ностей 0,0464 0,0296 0,0216 0,0173 0,0162 0,0157 0,0178 0,0279 0,0449 0,0556 0,0293

Рівень інноваційної ак-
тивності підприємства 0,0406 0,0259 0,0185 0,0144 0,0129 0,0117 0,0119 0,0140 0,0225 0,0370 0,0209

Довгострокове плануван-
ня діяльності підпри-
ємства

0,0361 0,0230 0,0162 0,0123 0,0108 0,0094 0,0089 0,0093 0,0112 0,0185 0,0156
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тивними з точки зору підвищення конкурентоспро-
можності є важко змінні фактори помірного впли-
ву (відносна оцінка важливості у матриці парних 
порівнянь цих двох груп факторів відповідно 9:1). 
Проміжні оцінки надано з урахуванням превалю-
вання факторів більш значущого впливу над фак-
торами менш значущого впливу, а також більш 
гнучких факторів над менш гнучкими.

Перетворимо оцінки на десяткові дроби та зна-
йдемо сумарні значення пріоритетів за графою для 
надання більш зручної відносної шкали оцінки пріо-
ритетів (табл. 4).

Усереднюючи отримані значення за строками, мо-
жемо визначити значення локальних пріоритетів, які 
в сумі дають вектор локальних пріоритетів, значення 
яких наведені у нормалізованій матриці (табл. 5).

Таким чином, вектор локальних пріоритетів, 
який отримано на основі середніх значень та який 
характеризує вирішальне правило вибору групових 
факторів, має вид:

0,5739 (гнучкі фактори значущого впливу) + 
0,2913 (важко змінні фактори значущого впливу) + 

0,0903 (гнучкі фактори помірного впливу) + 
0,0445 (важко змінні фактори помірного впливу). 

Оцінка важливості кожного з групових критеріїв 
визначається наступними значеннями (табл. 6). 

Таблиця 6 
Оцінка пріоритетів групових критеріїв

Гнучкі фактори значущого впливу 0,5739

Важко змінні фактори значущого впливу 0,2913 

Гнучкі фактори помірного впливу 0,0903 

Важко змінні фактори помірного впливу 0,0445 

Таким чином, нами визначено відносну важли-
вість, що її кожна група узагальнюючих показни-
ків привносить у процес підвищення глобальної кон-
курентоспроможності підприємства. Якщо тепер в 
кожну групу підставити локальні значення кожного 
складового критерію, можливо обчислити важливість 
кожної стратегії в цілому та сформулювати її внесок 
в ефективність підвищення конкурентоспроможності. 
Тобто, необхідно оцінити локальні преваги критеріїв, 
що входять до кожної групи узагальнюючих факто-
рів. Структура груп факторів представлена на рис. 1.

Проведемо аналіз переваг та пріоритетів локаль-
них критеріїв по групі факторів «гнучкі фактори 
значущого впливу». Для цього реалізуємо аналогіч-
ні наведеним у таблицях 3-5 процедури для визна-
чення відносних ваг наступних елементів ієрархії 
(факторів конкурентоспроможності підприємства в 
умовах глобалізації) з метою виявлення вектору ло-
кальних пріоритетів з урахуванням підпорядкуван-
ня групі факторів «гнучкі фактори значущого впли-
ву» (табл. 7-9).

Далі необхідно обчислити зважені за груповим 
фактором пріоритети локальних критеріїв. Для цьо-
го потрібно помножити пріоритет локального факто-
ра на групову оцінку.

Обчислимо значення зважених за групою пріори-
тетів:

А=0,5739*0,2722=0,1562;
B=0,5739*0,2137=0,1226;
C=0,5739*0,1547=0,0888;
D=0,5739*0,1118=0,0642;
E=0,5739*0,0820=0,0471;
F=0,5739*0,0584=0,0335;
G=0,5739*0,0414=0,0238;
H=0,5739*0,0293=0,0168;

Таблиця 10 
Матриця попарних порівнянь за групою «Важко 

змінні фактори значущого впливу»

Важко змінні фактори 
значущого впливу
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Доступність сировин-
них ресурсів 1 3 5 5

Наявність та актив-
ність внутрішньо- та 
міжгалузевих конку-
рентів

1/3 1 3 5

Наявність ринкових 
бар’єрів 1/5 1/3 1 3

Законодавча база та 
державний контроль 1/5 1/5 1/3 1

Таблиця 11 
Узагальнююча матриця пріоритетів за групою 

«Важко змінні фактори значущого впливу»

Важко змінні 
фактори значущого 

впливу
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Доступність сиро-
винних ресурсів 1,0000 3,0000 5,0000 5,0000

Наявність та актив-
ність внутрішньо- 
та міжгалузевих 
конкурентів

0,3333 1,0000 3,0000 5,0000

Наявність ринко-
вих бар’єрів 0,2000 0,3333 1,0000 3,0000

Законодавча база 
та державний 
контроль

0,2000 0,2000 0,3333 1,0000

Разом 1,733 4,533 9,333 14,000

Таблиця 12 
Нормалізована матриця за пріоритетами

Важко змінні 
фактори 

значущого 
впливу
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Доступність 
сировинних 
ресурсів

0,5769 0,6618 0,5357 0,3571 0,5329

Наявність та 
активність 
внутрішньо- 
та міжгалузе-
вих конку-
рентів

0,1923 0,2206 0,3214 0,3571 0,2729

Наявність 
ринкових 
бар’єрів

0,1154 0,0735 0,1071 0,2143 0,1276

Законодав-
ча база та 
державний 
контроль

0,1154 0,0441 0,0357 0,0714 0,0667
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Таблиця 13 
Матриця попарних порівнянь за групою «Гнучкі фактори помірного впливу»

Гнучкі фактори помірного впливу
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Гнучкість виробничіх процесів 1 3 5 7 8 9

Сортамент 1/3 1 3 5 7 9

Кваліфікація персоналу 1/5 1/3 1 3 5 7

Відповідність стандартів і рівня сертифікації на підпри-
ємстві світовим вимогам 1/7 1/5 1/3 1 3 5

Природоохоронні та загальноекологічні заходи на під-
приємстві 1/8 1/7 1/5 1/3 1 3

Наявність ефективної системи реклами на підприємстві 1/9 1/9 1/7 1/5 1/3 1

Таблиця 14 
Узагальнююча матриця пріоритетів за групою «Гнучкі фактори помірного впливу»

Гнучкі фактори помірного впливу
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Гнучкість виробничіх процесів 1,0000 3,0000 5,0000 7,0000 8,0000 9,0000

Сортамент 0,3333 1,0000 3,0000 5,0000 7,0000 9,0000

Кваліфікація персоналу 0,2000 0,3333 1,0000 3,0000 5,0000 7,0000

Відповідність стандартів і рівня сертифікації 
на підприємстві світовим вимогам 0,1429 0,2000 0,3333 1,0000 3,0000 5,0000

Природоохоронні та загальноекологічні заходи 
на підприємстві 0,1250 0,1429 0,2000 0,3333 1,0000 3,0000

Наявність ефективної системи реклами на 
підприємстві 0,1111 0,1111 0,1429 0,2000 0,3333 1,0000

Разом 1,912 4,787 9,676 16,533 24,333 3,000

Таблиця 15 
Нормалізована матриця за пріоритетами

Гнучкі фактори помірного 
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Гнучкість виробничіх процесів 0,5229 0,6267 0,5167 0,4234 0,3288 0,2647 0,4472

Сортамент 0,1743 0,2089 0,3100 0,3024 0,2877 0,2647 0,2580

Кваліфікація персоналу 0,1046 0,0696 0,1033 0,1815 0,2055 0,2059 0,1451

Відповідність стандартів і рівня 
сертифікації на підприємстві 
світовим вимогам

0,0747 0,0418 0,0344 0,0605 0,1233 0,1471 0,0803

Природоохоронні та загально-
екологічні заходи на підпри-
ємстві

0,0654 0,0298 0,0207 0,0202 0,0411 0,0882 0,0442

Наявність ефективної системи 
реклами на підприємстві 0,0581 0,0232 0,0148 0,0121 0,0137 0,0294 0,0252
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I=0,5739*0,0209=0,0120;
J=0,5739*0,0156=0,0089.

Проведемо аналогічні процедури для визначення від-
носних ваг наступних елементів ієрархії по групі «важ-
ко змінні фактори значущого впливу» (табл. 10-12).

Обчислимо значення зважених за групою пріори-
тетів:

K=0,2913*0,5329=0,1552;
L=0,2913*0,2729=0,0795;
M=0,2913*0,1276=0,0372;
N=0,2913*0,0667=0,0194.

Проведемо аналогічні процедури для визначення 
відносних ваг наступних елементів ієрархії по групі 
«гнучкі фактори помірного впливу» (табл. 13-15).

Обчислимо значення зважених за групою пріори-
тетів:

O=0,0903*0,4472=0,0404;
P=0,0903*0,2580=0,0233;
Q=0,0903*0,1451=0,0131;
R=0,0903*0,0803=0,0072;
S=0,0903*0,0442=0,0040;
T=0,0903*0,0252=0,0023.

Проведемо аналогічні процедури для визначення 
відносних ваг наступних елементів ієрархії по групі 
«важко змінні фактори помірного впливу» (табл. 16-18).

Таблиця 16 
Матриця попарних порівнянь за групою  

«Важко змінні фактори помірного впливу»

Важко змінні 
фактори помірного 

впливу

Стан 
суміжних 
галузей 

та ринків

Залежність 
від 

природних 
монополій

Рівень 
розвитку 
науки і 

техніки в 
галузі

Стан суміжних галу-
зей та ринків 1 3 7

Залежність від при-
родних монополій 1/3 1 5

Рівень розвитку 
науки і техніки в 
галузі

1/7 1/5 1

Таблиця 17 
Узагальнююча матриця пріоритетів за групою 

«Важко змінні фактори помірного впливу»

Важко змінні фактори 
помірного впливу

Стан 
суміжних 
галузей 

та ринків

Залежність 
від 

природних 
монополій

Рівень 
розвитку 
науки і 

техніки в 
галузі

Стан суміжних галу-
зей та ринків 1,0000 3,0000 7,0000

Залежність від при-
родних монополій 0,3333 1,0000 5,0000

Рівень розвитку на-
уки і техніки в галузі 0,1429 0,2000 1,0000

Разом 1,476 4,200 13,000

Таблиця 18
Нормалізована матриця за пріоритетами

Важко 
змінні 

фактори 
помірного 

впливу

Стан 
суміжних 
галузей 

та ринків

Залежність 
від 

природних 
монополій

Рівень 
розвитку 
науки і 

техніки в 
галузі

Середнє 
за 

строкою

Стан су-
міжних 
галузей та 
ринків

0,6774 0,7143 0,5385 0,6434

Залеж-
ність від 
природ-
них моно-
полій

0,2258 0,2381 0,3846 0,2828

Рівень 
розвитку 
науки і 
техніки в 
галузі

0,0968 0,0476 0,0769 0,0738

Обчислимо значення зважених за групою пріори-
тетів:

U=0,0445*0,6434=0,0286;
V=0,0445*0,2828=0,0126;
W=0,0445*0,0738=0,0033.

Отже, узагальнене вирішальне правило, яке 
враховує всі локальні критерії ефективності та сту-
пені їхньої важливості за перевагами, прийме та-
кий вид:

Стратегія підвищення конкурентоспроможності 
підприємства в умовах глобалізації = 0,1562 (якість 
продукції) + 0,1226 (ціна продукції на глобальних 
ринках) + 0,0888 (глобальні економічні зв’язки) + 
0,0642 (ресурсо- та енергомісткість виробництва) + 
0,0471 (рівень технологій, що використовуються на 
підприємстві) + 0,0335 (можливість залучення пози-
кових коштів) + 0,0238 (система та методи управ-
ління підприємством) + 0,0168 (стан виробничих по-
тужностей) + 0,0120 (рівень інноваційної активності 
підприємства) + 0,0089 (довгострокове планування 
діяльності підприємства) + 0,1552 (доступність сиро-
винних ресурсів) + 0,0795 (наявність та активність 
внутрішньо- та міжгалузевих конкурентів) + 0,0372 
(наявність ринкових бар’єрів) + 0,0194 (законодав-
ча база та державний контроль) + 0,0404 (гнучкість 
виробничіх процесів) + 0,0233 (сортамент) + 0,0131 
(кваліфікація персоналу) + 0,0072 (відповідність 
стандартів і рівня сертифікації на підприємстві сві-
товим вимогам) + 0,0040 (природоохоронні та загаль-
ноекологічні заходи на підприємстві) + 0,0023 (наяв-
ність ефективної системи реклами на підприємстві) 
+ 0,0286 (cтан суміжних галузей та ринків) + 0,0126 
(залежність від природних монополій) + 0,0033 (рі-
вень розвитку науки і техніки в галузі).

Це вирішальне правило дозволить сформулювати 
пріоритети при виборі альтернатив. У цьому зв’язку 
необхідно розглянути конкретні стратегії Y

1
, Y

2
, Y

3
 та 

заходи з досягнення конкретної мети, а саме підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності металургійного під-
приємства в умовах глобалізації, описані у таблиці 1. 

Визначимо пріоритети кожного варіанта страте-
гії (Y

1
, Y

2
, Y

3
) без урахування важливості критері-

їв. Для оцінки узагальненого пріоритету альтерна-
тив скористуємося представленою методикою оцінки 
альтернатив за бінарною системою, а потім сформу-
люємо ступінь важливості кожної пріоритетної пози-
ції у виді середнього пріоритету. 

Обрані альтернативи зважуються за значущістю 
факторів. Необхідно побудувати 23 локальних матри-
ці попарного порівняння (у відповідності з кількіс-
тю виявлених факторів глобальної конкурентоспро-
можності металургійного підприємства). Розмірність 
цих матриць визначається кількість альтернативних 
стратегій підвищення глобальної конкурентоспро-
можності (Y

1
, Y

2
, Y

3
). У кожній з цих матриць ві-

дображаються судження стосовно переваг того чи 
іншого варіанта стратегії відносно факторів та фор-
мується середнє значення альтернатив за критерієм 
вибору. Дані у вигляді групи локальних матриць 
представлені в таблиці 19.
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Таблиця 19 
Матриця глобальних пріоритетів за 

альтернативними стратегіями
підвищення конкурентоспроможності 

металургійного підприємства в умовах глобалізації

Якість продукції Y
1

Y
2

Y
3

Пріоритет

Y
1

1 1/9 1/5 0,0599

Y
2

9 1 7 0,7504

Y
3

5 1/7 1 0,1897

 15,00 1,25 8,20  

Ціна продукції на глобальних 
ринках Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 1/9 1/7 0,0567

Y
2

9 1 3 0,6486

Y
3

7 1/3 1 0,2946

 17,00 1,44 4,14  

Глобальні економічні зв’язки 
(постачальники, споживачі, 
трейдери, інші гравці ринку)

Y
1

Y
2

Y
3

Пріоритет

Y
1

1 5 9 0,7231

Y
2

1/5 1 5 0,2157

Y
3

1/9 1/5 1 0,0612

 1,31 6,20 15,00  

Ресурсо- та енергомісткість 
виробництва Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 1/3 1/7 0,0833

Y
2

3 1 1/5 0,1932

Y
3

7 5 1 0,7235

 11,00 6,33 1,34  

Рівень технологій, що 
використовуються на 

підприємстві
Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 4 3 0,6080

Y
2

1/4 1 1/3 0,1199

Y
3

1/3 3 1 0,2721

 1,58 8,00 4,33  

Можливість залучення 
позикових коштів Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 3 5 0,6301

Y
2

1/3 1 2 0,2418

Y
3

1/5 1/2 1 0,1281

 1,53 4,50 7,00  

Система та методи управління 
підприємством Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 7 5 0,7270

Y
2

1/7 1 1/3 0,0791

Y
3

1/5 3 1 0,1939

 1,34 11,00 6,25  

Стан виробничих потужностей Y
1

Y
2

Y
3

Пріоритет

Y
1

1 1/7 1/5 0,0738

Y
2

7 1 3 0,6434

Y
3

5 1/3 1 0,2828

 13,00 1,48 4,20  

Рівень інноваційної активності 
підприємства Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 3 1/3 0,2721

Y
2

1/3 1 1/4 0,1199

Y
3

3 4 1 0,6080

 4,33 8,00 1,58  

Довгострокове планування 
діяльності підприємства Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 3 4 0,6232

Y
2

1/3 1 2 0,2395

Y
3

1/4 1/2 1 0,1373

 1,58 4,50 7,00  

Доступність сировинних 
ресурсів Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 5 7 0,6965

Y
2

1/5 1 5 0,2316

Y
3

1/7 1/5 1 0,0719

 1,34 6,20 13,00  

Наявність та активність 
внутрішньо- та міжгалузевих 

конкурентів
Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 1/3 7 0,2946

Y
2

3 1 9 0,6486

Y
3

1/7 1/9 1 0,0567

 4,14 1,44 17,00  

Наявність ринкових бар’єрів Y
1

Y
2

Y
3

Пріоритет

Y
1

1 3 7 0,6434

Y
2

1/3 1 5 0,2828

Y
3

1/7 1/5 1 0,0738

 1,48 4,20 13,00  

Законодавча база та 
державний контроль Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 5 6 0,7071

Y
2

1/5 1 3 0,2014

Y
3

1/6 1/3 1 0,0915

 1,37 6,33 10,00  

Гнучкість виробничих процесів Y
1

Y
2

Y
3

Пріоритет

Y
1

1 3 5 0,6070

Y
2

1/3 1 5 0,3033

Y
3

1/5 1/5 1 0,0897

 1,53 4,20 11,00  

Сортамент Y
1

Y
2

Y
3

Пріоритет

Y
1

1 1/5 3 0,1932

Y
2

5 1 7 0,7235

Y
3

1/3 1/7 1 0,0833

 6,33 1,34 11,00  

Кваліфікація персоналу Y
1

Y
2

Y
3

Пріоритет

Y
1

1 3 1/5 0,1804

Y
2

1/3 1 1/9 0,0714

Y
3

5 9 1 0,7482

 6,33 13,00 1,31  

Відповідність стандартів 
і рівня сертифікації на 
підприємстві світовим 

вимогам

Y
1

Y
2

Y
3

Пріоритет

Y
1

1 5 9 0,7231

Y
2

1/5 1 5 0,2157

Y
3

1/9 1/5 1 0,0612

 1,31 6,20 15,00  

Природоохоронні та 
загальноекологічні заходи на 

підприємстві
Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 2 1/7 0,1374

Y
2

1/2 1 1/8 0,0828

Y
3

7 8 1 0,7798

 8,50 11,00 1,27  

Наявність ефективної системи 
реклами на підприємстві Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 1/7 1/5 0,0719

Y
2

7 1 5 0,6965

Y
3

5 1/5 1 0,2316

 13,00 1,34 6,20  

Стан суміжних галузей та 
ринків Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 1/4 7 0,2633

Y
2

4 1 9 0,6806

Y
3

1/7 1/9 1 0,0561

 5,14 1,36 17,00  

Залежність від природних 
монополій Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 5 9 0,7020

Y
2

1/5 1 7 0,2424

Y
3

1/9 1/7 1 0,0556

 1,31 6,14 17,00  

Рівень розвитку науки і 
техніки в галузі Y

1
Y

2
Y

3
Пріоритет

Y
1

1 4 3 0,6034

Y
2

1/4 1 3 0,2580

Y
3

1/3 1/3 1 0,1386

 1,58 5,33 7,00
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Заключний розрахунок за узагальненим вирі-
шальним правилом з оцінки пріоритетів альтернатив 
наведений у таблиці 20. 

Як видно з таблиці 20, пріоритети альтернатив 
мають наступну схему:

Y
1
 > Y

2
 > Y

3
.

Таким чином, альтернатива Y
1
 (стратегія пріори-

тетного фокусування на потенційній складовій гло-
бальної конкурентоспроможності) є оптимальнішою 
за даних обмежень та умовах розвитку підприємства 
в контексті глобалізаційних впливів.

Висновки. Отже, вибір оптимальної стратегії під-
вищення конкурентоспроможності підприємства за 
сучасних умов глобалізації світової економіки є од-
ним з важливіших управлінськім рішенням, яке сут-
тєво впливає на результати діяльності підприємства 
у цілому. При цьому адекватна оцінка пріоритетів 
альтернативних стратегій підвищення конкуренто-
спроможності, серед яких – стратегії фокусування 
на одній з трьох основних складових глобальної кон-
курентоспроможності (потенційній, маркетинговій 
або результативній складовій), а також урахування 
галузевої специфіки формування факторів конку-
рентоспроможності, на яких базуються такі страте-
гії, дозволяють обрати шляхи найбільш ефективного 
використання обмежених ресурсів. Для встановлен-
ня пріоритетності альтернатив та визначення опти-
мальної стратегії було використано метод аналізу 
ієрархій, який є систематичною процедурою для іє-
рархічного подання елементів (груп факторів та без-
посередньо факторів конкурентоспроможності), що 
визначають сутність проблеми вибору оптимальної 
стратегії підвищення конкурентоспроможності мета-
лургійного підприємства в умовах глобалізації. Ви-
явлено, що альтернатива Y1 (стратегія пріоритетно-

Таблиця 20 
Розрахунок загального пріоритету альтернативних стратегій підвищення  

конкурентоспроможності металургійного підприємства в умовах глобалізації

Критерій Важливість 
критерію

Пріоритети альтернатив

Y
1

Y
2

Y
3

Якість продукції 0,1562 0,0599 0,7504 0,1897

Ціна продукції на глобальних ринках 0,1226 0,0567 0,6486 0,2946

Глобальні економічні зв’язки (постачальники, споживачі, 
трейдери, інші гравці ринку) 0,0888 0,7231 0,2157 0,0612

Ресурсо- та енергомісткість виробництва 0,0642 0,0833 0,1932 0,7235

Рівень технологій, що використовуються на підприємстві 0,0471 0,6080 0,1199 0,2721

Можливість залучення позикових коштів 0,0335 0,6301 0,2418 0,1281

Система та методи управління підприємством 0,0238 0,7270 0,0791 0,1939

Стан виробничих потужностей 0,0168 0,0738 0,6434 0,2828

Рівень інноваційної активності підприємства 0,0120 0,2721 0,1199 0,6080

Довгострокове планування діяльності підприємства 0,0089 0,6232 0,2395 0,1373

Доступність сировинних ресурсів 0,1552 0,6965 0,2316 0,0719

Наявність та активність внутрішньо- та міжгалузевих 
конкурентів 0,0795 0,2946 0,6486 0,0567

Наявність ринкових бар’єрів 0,0372 0,6434 0,2828 0,0738

Законодавча база та державний контроль 0,0194 0,7071 0,2014 0,0915

Гнучкість виробничих процесів 0,0404 0,6070 0,3033 0,0897

Сортамент 0,0233 0,1932 0,7235 0,0833

Кваліфікація персоналу 0,0131 0,1804 0,0714 0,7482

Відповідність стандартів і рівня сертифікації на 
підприємстві світовим вимогам 0,0072 0,7231 0,2157 0,0612

Природоохоронні та загальноекологічні заходи на 
підприємстві 0,0040 0,1374 0,0828 0,7798

Наявність ефективної системи реклами на підприємстві 0,0023 0,0719 0,6965 0,2316

Стан суміжних галузей та ринків 0,0286 0,2633 0,6806 0,0561

Залежність від природних монополій 0,0126 0,7020 0,2424 0,0556

Рівень розвитку науки і техніки в галузі 0,0033 0,6034 0,2580 0,1386

РАЗОМ  9,6804 7,8903 5,4293

го фокусування на потенційній складовій глобальної 
конкурентоспроможності) є оптимальнішою за даних 
обмежень та умовах розвитку підприємства в контек-
сті глобалізаційних впливів.
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РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТО-ОРІЄНТОВАНОЇ  
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті здійснено обґрунтування методичного підходу та запропоновано алгоритм розробки та реалізації конкуренто-орі-
єнтованої фінансової стратегії, спрямованої на забезпечення конкурентних переваг, що дозволить запобігти загрозам втрати 
фінансових ресурсів, а також забезпечити стійке до ризиків та ефективне функціонування машинобудівних підприємств. 

Ключові слова: фінансова стратегія, конкурентоспроможність, фінансові ресурси, фінансова стійкість, фінансові ризики, 
машинобудівне підприємство.

Розумович Н.Ф. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье осуществлено обоснование методического подхода и предложен алгоритм разработки и реализации конкурент-
но-ориентированной финансовой стратегии, направленной на обеспечение конкурентных преимуществ, которое позволит 
предотвратить угрозы потери финансовых ресурсов, а также обеспечить стойкое к рискам и эффективное функционирование 
машиностроительных предприятий.

Ключевые слова: финансовая стратегия, конкурентоспособность, финансовые ресурсы, финансовая устойчивость, 
финансовые риски, машиностроительное предприятие.

Rozumovich N.F. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COMPETITIVENESS-ORIENTED STRATEGY OF FINANCIAL 
ENGINEERING ENTERPRISE
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку, з огляду на кризові процеси економіки в ціло-
му, більшість підприємств змушені використовувати 
захисні очікувальні стратегії управління. Проте по-
стійно можна спостерігати в діях підприємств від-
сутність стратегічності, що і приводить їх до поразки 
в конкурентній боротьбі. Шляхом створення умов і 
механізмів для ефективного функціонування вітчиз-
няних машинобудівних підприємств, менеджери 
все більше зацікавлені у стратегічному управлінні 
фінансами, що за умов високого динамізму навко-
лишнього середовища є одним з основних принципів 
сталого та ефективного розвитку. Тому об’єктивний 
процес формування конкурентного середовища вису-
ває на перший план проблему розробки конкурен-
то-орієнтованої фінансової стратегії, яка є важливою 
складовою успішного функціонування будь-якого 
машинобудівного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розробки і реалізації фінансової стратегії при-
свячено безліч публікацій, як у вітчизняних, так і в 
зарубіжних літературних джерелах. Теоретико-мето-
дичні аспекти стратегічного фінансового управління 
досліджували такі вчені, як В. Аранчій [1], І. Бланк 
[2], Дж. Ван Хорн [3], І. Викиданець [4], І. Должан-
ський [5], Г. Кіндрацька [6], Г. Кірейцев [7], О. Мо-
зенков [8], Л. Ніколаєнко [9], Г. Партин [10], І. Пєн-
кіна [11], З. Шершньова [12] та інші. Разом з тим у 
вітчизняній теорії та практиці недостатньо розвинуті 
теоретичні та методичні підходи у вирішенні завдан-
ня розробки фінансової стратегії як інструмента за-
безпечення конкурентних переваг машинобудівних 
підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання методичного підходу до розробки та реаліза-
ції конкуренто-орієнтованої фінансової стратегії, 
спрямованої на забезпечення конкурентних переваг, 

що дозволить запобігти загрозам втрати фінансових 
ресурсів, а також забезпечить стійке до ризиків та 
ефективне функціонування машинобудівних підпри-
ємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У спрощеному вигляді фінансову стратегію можна 
визначити як функціональну стратегію машинобу-
дівних підприємств, яка фактично є основною, базо-
вою стратегією, адже за допомогою окремих фінан-
сових методів й інструментів в рамках фінансового 
управління вона забезпечує реалізацію інших функ-
ціональних стратегій, які є складовими елементами 
загальної стратегії.

Як відомо, фінансова стратегія являє собою ін-
струмент, спрямований на фінансову збалансованість 
і координацію дій, який потребує не тільки стандарт-
них методичних розробок, а також досвіду керівни-
ків, знання фінансових ринків, здатності передбача-
ти потенційні фінансові ризики. 

Апріорі стратегія має покращити фінансовий по-
тенціал машинобудівного підприємства, а її ефектив-
ність буде реальною, коли: стратегія стане життєво 
необхідним інструментом для підприємства; обрано 
необхідний напрямок фінансового розвитку та здій-
снено його оцінку; сформовано фіксовані точки стра-
тегії, які визначають основну ідеологію майбутньо-
го розвитку підприємства; стратегія буде гнучкою і 
легко адаптуватися, з огляду на швидкість поточної 
ситуації на фінансових ринках; фінансова страте-
гія буде скоординована зі стратегічними рішеннями 
уряду та власними функціональними стратегіями, 
зокрема спрямованими на підвищення конкуренто-
спроможності підприємства [4; 6; 10; 11].

На нашу думку, фінансову стратегію, яка ха-
рактеризує різні відносини між суб’єктами ринку з 
приводу формування, розподілу та використання фі-
нансових ресурсів, застосування фінансових інстру-
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ментів, можна визначити як узагальнену модель і 
інструмент дій, необхідних для досягнення страте-
гічних цілей підприємства. 

Реалізація будь-якої стратегії передбачає органі-
заційні заходи щодо здійснення обраного варіанту 
стратегії, розробку проекту і плану, реструктуриза-
цію, контроль (моніторинг) аналітичного процесу, 
виконання рішень [6; 11]. Останнім часом у зв’язку 
з кризовою ситуацією все більш актуальними ста-
ють проблеми, що визначають вітчизняні машино-
будівні підприємства як структури, орієнтовані на 
виживання. 

Усе це обумовлює те, що в системі стратегічного 
управління фінансова стратегія займає найважливі-
ше місце, оскільки з її реалізацією пов’язана дов-
гострокова фінансова і економічна політика підпри-
ємства. Практично фінансова стратегія є ключовим 
носієм інформації про майбутній розвиток машино-
будівного підприємства, на основі якої формується 
його імідж, залучаються інвестори, підвищується до-
віра кредиторів.

Зазначимо, що імпульсом для розробки стратегії 
(нової, якщо її не було раніше) є: по-перше, зміни в 
зовнішньому середовищі (і, передусім, в тій ринко-
вій ніші, де в основному працює підприємство); по-
друге, виникнення нових цілей і поява можливостей 
для їх реалізації; по-третє, неефективність колишніх 
стратегічних установок, необхідність їх коригування 
(зміни).

Як відомо, в процесі розробки фінансової страте-
гії використовується комплекс інструментів і мето-
дів, застосування яких носить ситуаційний характер: 
конкретні чинники, включаю-
чи соціально-економічні і по-
літичні, визначають вибір тієї 
або іншої комбінації в різних 
варіантах.

Складність формування 
стратегії пов’язана з необхід-
ністю врахування безлічі ди-
намічних, нечітких, не завжди 
таких, що формалізуються ці-
лей і орієнтирів, тому виникає 
вірогідність формування стра-
тегії на основі суперечливих 
орієнтирів.

Під конкуренто-орієнто-
ваною фінансовою стратегією 
машинобудівного підприєм-
ства нами розуміється система 
управлінських рішень щодо 
досягнення перспективних ці-
лей формування, розподілу та 
використання фінансових ре-
сурсів, які забезпечуватимуть 
фінансову стійкість та конку-
рентоспроможність машинобу-
дівного підприємства на основі 
збалансування динаміки обся-
гу реалізації, активів і струк-
тури джерел фінансування за 
критеріями фінансових ризи-
ків, орієнтуючись при цьому 
на зміни зовнішнього середо-
вища. Це, в свою чергу, умож-
ливить прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень 
щодо вибору напрямків стра-
тегічного розвитку машинобу-
дівних підприємств.

На рис. 2.1. зображена схема запропонованого 
нами алгоритму формування та реалізації конкурен-
то-орієнтованої фінансової стратегії, що складається 
з семи послідовних етапів. Головна ідея, покладена в 
основу запропонованого методичного підходу, поля-
гає у виборі фінансової стратегії, спрямованої на до-
сягнення і підтримку фінансової стійкості та конку-
рентоспроможності машинобудівного підприємства 
за допомогою виявлення максимального рівня темпу 
приросту обсягу реалізації, обмеженого темпом при-
росту прибутку в заданому діапазоні фінансових ри-
зиків. 

Етап 1. Події, які спонукають до формуван-
ня нової стратегії – формулювання нових цільових 
орієнтирів, відкриття нових ринків тощо. Процес 
стратегічного управління фінансовою стійкістю по-
чинається з постановки цілей. В ряді публікацій по 
стратегічному менеджменту стверджується, що по-
чинати роботу над стратегією необхідно з постановки 
головної мети та її декомпозиції. При цьому розро-
бляти дерево цілей пропонується відповідно до прин-
ципів конкретності, вимірності, досяжності, реаліс-
тичності, визначеності в часі. 

На думку автора, в умовах невизначеності зо-
внішнього середовища до визначення фінансового 
стану, в якому знаходиться машинобудівне підпри-
ємство, розробляти дерево цілей відповідно до пере-
рахованих принципів недоцільно, оскільки це змен-
шує гнучкість ухвалення стратегічних рішень. На 
початковому етапі може бути сформульована тільки 
головна фінансова мета. Відносно конкуренто-орієн-
тованої фінансової стратегії – головною фінансовою 

Місія, корпоративна стратегія, функціональні стратегії
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Рис. 2.1. Схема алгоритму формування та реалізації 
конкурентоорієнтованої фінансової стратегії машинобудівних підприємств 



108 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 3. 2014

метою є досягнення і підтримка рівня збалансовано-
го зростання підприємства, тобто максимального рів-
ня приросту обсягу реалізації в заданому діапазоні 
фінансових ризиків.

Етап 2. Стратегічна діагностика фінансового по-
тенціалу підприємства. Діагностика фінансового по-
тенціалу машинобудівного підприємства дозволяє 
приймати обґрунтовані стратегічні рішення. Оцінка 
потенціалу та ситуації на ринку дозволяє встановлю-
вати конкретні стратегічні цілі та завдання.

Етап 3. Розробка дерева цілей. Розробляючи 
конкуренто-орієнтовану фінансову стратегію, спря-
мовану на досягнення максимального рівня конку-
рентних переваг, нами побудовано дерево цілей, яке 
складається з чотирьох рівнів (рис. 2.2). Кожен по-
дальший рівень дерева цілей показує як досягти по-
ставленої мети через систему підцілей. В результаті 
побудови дерева цілей визначається система показ-
ників ефективності діяльності машинобудівного під-
приємства, а їх рівень визначається за критерієм фі-
нансових ризиків.

Перший рівень – визначається генеральна стра-
тегічна фінансова мета – досягнення і підтримка фі-
нансової стійкості та конкурентоспроможності під-
приємства.

Другий рівень – генеральна стратегічна фінансова 
мета конкретизується з урахуванням завдань фінан-
сового розвитку підприємства, а саме система цілей 
другого рівня повинна забезпечити формування до-
статнього обсягу власних фінансових ресурсів і висо-
корентабельне використання власного капіталу.

На третьому рівні конкретизуються цілі другого 
рівня, а саме будується система цілей, спрямована на 
оптимізацію структури активів і високорентабельне 
їх використання.

Четвертий рівень – містить систему цілей спрямо-
вану на оптимізацію рентабельності реалізації, обо-
ротності активів, структури капіталу і дивідендної 
політики. Ефективність визначається за критерієм 
фінансових ризиків і межами їх відхилень (ризики 

ефективності фінансової діяльності, ліквідності, фі-
нансової стійкості, дивідендної політики).

Після визначення кінцевого набору цілей здій-
снюється перехід до етапу розробки варіантів досяг-
нення головної стратегічної мети. 

Етап 4. Формування альтернатив конкуренто-
орієнтованої фінансової стратегії на основі деком-
позиційної моделі. Отримана в результаті реалізації 
методики формування альтернатив конкуренто-орі-
єнтованої фінансової стратегії, оцінка альтернатив 
фінансової стратегії повинна допомогти керівництву 
і менеджменту підприємства у розв’язанні проблем 
стратегічного вибору, а саме має забезпечити порів-
няння різних альтернатив фінансової стратегії і ви-
носити рішення з доцільності вибору конкретної фі-
нансової стратегії.

Етап 5. Вибір конкуренто-орієнтованої фінансо-
вої стратегії та прийняття рішень щодо її реалізації. 
В результаті виконання четвертого етапу методич-
ного підходу прийнятними можуть виявитися де-
кілька конкуренто-орієнтованих фінансових страте-
гій. Відбір одного варіанту із декількох можливих 
має здійснюватися особою, котра приймає рішення. 

Етап 6. Система формування фінансової політики, 
розробка планів, розрахунок ресурсного забезпечен-
ня. Фінансова політика є безсумнівним елементом 
стратегії розвитку підприємства, яка розробляється 
на основі аналізу та оцінки його фінансового стану в 
тісному взаємозв’язку з виробничою, технологічною, 
постачальницько-збутовою, ціновою, інвестиційною 
та іншими політиками.

Здійснити ув’язку цільових показників фінан-
сової стратегії з наявними ресурсами дозволить роз-
робка фінансових планів (програм). Для цих цілей 
може бути рекомендована система збалансованих по-
казників (СЗП) управління фінансовими ресурсами 
машинобудівного підприємства, що дозволить опе-
раціоналізувати фінансову стратегію, встановити об-
ґрунтовані стратегічні цілі та здійснювати контроль 
за реалізацією цієї стратегії через оптимізацію рів-

нів результативності шести основних 
процесів, котрі виступатимуть інди-
каторами нижнього рівня показників 
і сигналізуватимуть про необхідність 
коригування цілей. Саме СЗП дозво-
ляє планомірно реалізувати страте-
гічні плани, перевести їх на мову опе-
раційного управління і контролювати 
їх реалізацію на основі ключових по-
казників ефективності діяльності. 

У рамках СЗП стратегічний роз-
виток машинобудівного підприєм-
ства характеризується набором по-
казників карти стратегії в наступних 
шести проекціях:

1 – фінансові процеси (як оціню-
ють підприємство акціонери і на-
скільки цікаво акціонерам і інвес-
торам вкладати грошові кошти в 
підприємство);

2 – відносини зі споживачами 
(чим підприємство може зацікавити 
клієнтів, щоб привабити їх і досягти 
необхідних фінансових результатів);

3 – процеси навчання та розвитку 
персоналу (за рахунок яких знань, 
умінь, досвіду, технологій і інших 
нематеріальних активів підприєм-
ство зможе реалізувати конкурентні 
переваги);

Управління рентабельністю 
власного капіталу

Управління розподілом 
прибутку

І 

ІІ 

Управління 
рентабельністюІІІ 

Управління 
рентабельністю 

реалізації у 
діапазоні ризику 

ефективності 
фінансової 
діяльності  

Управління 
оборотністю 

активів у 
заданому 

діапазоні ризику
ліквідності

Управління 
структурою 

капіталу у заданому 
діапазоні ризику 

фінансової 
стійкості

Регулювання 
коефіцієнта 

виплати дивідендів 
у діапазоні ризику 

дивідендної 
політики 

ІV 

Генеральна мета: фінансова стійкість та 
конкурентоспроможність 

за рахунок досягнення і підтримки рівня збалансованого
зростання підприємства, тобто максимального рівня приросту
обсягу реалізації, які може «дозволити собі» підприємство без

ризику стати фінансово неспроможним
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фінансової стратегії 
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4 – організація внутрішніх процесів (які бізнес-

процеси відіграють найбільш важливу роль при ре-
алізації підприємством своїх конкурентних пере-
ваг) [13];

5 – екологічні процеси (яким чином якість ви-
робленої продукції пов’язана з результатами еколо-
гічної діяльності підприємства при реалізації конку-
рентних переваг); 

6 – оптимізація рівнів результативності всіх за-
значених процесів (якісні та кількісні характерис-
тики). Всі шість проекцій взаємозв’язані і є при-
чинно-наслідковим ланцюжком дій щодо реалізації 
стратегії: від кінцевої фінансової мети до ресурсів, 
необхідних для її досягнення.

Етап 7. Контроль виконання планів, оцінка ри-
зиків фінансової ефективності, платоспроможності, 
ліквідності, фінансової стійкості, конкурентоспро-
можності.

Об’єктом системи контролю виконання фінан-
сової стратегії є не міра реалізації окремих стра-
тегічних заходів, передбачених програмою реа-
лізації фінансової стратегії, а рівень реалізації 
стратегічних фінансових цілей. Тому кількісними 
стандартами контролю виступає система цільових 
стратегічних фінансових нормативів і критерії фі-
нансових ризиків.

Безперервний контроль виконання фінансової 
стратегії дозволяє розробляти заходи щодо її коригу-
вання, яке може здійснюватися у разі несподіваного 
впливу факторів зовнішнього середовища, що гене-
рують загрози або додаткові можливості для реаліза-
ції фінансової стратегії. Також коригувати фінансову 
стратегію необхідно, якщо були внесені істотні зміни 
в іншу функціональну стратегію (виробничу, марке-
тингову, інноваційну, інвестиційну тощо).

Таким чином, в алгоритмі запропонованого ме-
тодичного підходу пов’язані в єдине ціле завдання, 
котрі послідовно вирішуються: постановка цілей; 
стратегічна діагностика чинників зовнішнього і вну-
трішнього середовища; розробка методики форму-
вання стратегічних альтернатив; вибір оптимальної 
стратегії для реалізації; сама реалізація фінансової 
стратегії через систему фінансових політик і програм 
досягнення поставлених цілей; розрахунок ресурсно-
го забезпечення фінансової стратегії.

Висновки з проведеного дослідження. У ході до-
слідження нами: 1) розроблено алгоритм формуван-
ня та реалізації конкурентоорієнтованої фінансової 
стратегії, що складається з семи послідовних етапів. 
Головна ідея, покладена в основу запропонованого 
методичного підходу, полягає у виборі фінансової 
стратегії, спрямованої на досягнення та підтримку 
фінансової стійкості і конкурентоспроможності ма-
шинобудівного підприємства за допомогою виявлен-
ня максимального рівня темпу приросту обсягу ре-

алізації, обмеженого темпом приросту прибутку в 
заданому діапазоні фінансових ризиків; 3) встанов-
лено, що основним елементом розробленого мето-
дичного підходу є формування конкурентоорієнтова-
ної фінансової стратегії (4 і 5 етапи), що дозволяє 
отримати набір фінансових стратегій і здійснити ви-
бір оптимальної конкурентоорієнтованої фінансової 
стратегії; 3) побудовано дерево цілей, яке показує як 
досягти поставленої мети через систему підцілей ма-
шинобудівного підприємства.

Подальші наукові дослідження слід проводити 
у напрямку формування стратегічних альтернатив, 
спрямованих на збалансованість динаміки обсягу 
реалізації, активів і джерел фінансування машино-
будівного підприємства, що здійснюватиметься на 
основі побудови декомпозиційної моделі.
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Постановка проблеми. Сьогодні для багатьох до-
слідників стає очевидним, що теорія оцінки інтелек-
туального капіталу переживає кризу. Запропоновані 
теоретичні моделі не знайшли дійсного втілення в 
практичній діяльності підприємств. Специфічний ха-
рактер окремих елементів інтелектуального капіталу 
ускладнює розробку універсального методу оцінки. 
Безліч конкуруючих підходів до оцінки інтелекту-
ального капіталу – це наслідок обмеженої можливос-
ті використання традиційних методів для оцінки не-
матеріальних активів. Різноманітність методичних 
підходів відображає різні уявлення їх авторів про 
сутність інтелектуального капіталу, його основних 
структурних компонентів, а також про основні цілі 
проведення оцінки його вартості. 

Основна складність оцінки пов’язана з переходом 
від абстрактних нематеріальних елементів інтелек-
туального капіталу до їх конкретної вартості. В тих 
моделях, де використовується інформація фондово-
го ринку або дані фінансової звітності, залишається 
нерозкритою внутрішня структура інтелектуального 
капіталу. У структурних моделях, що покладають-
ся на не фінансові показники, важко здійснити його 
грошову оцінку. Основна проблема, з якою стикаєть-
ся сучасна теорія оцінки інтелектуального капіталу, 
полягає у визначенні явного зв’язку даного капіталу 
з результатами діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ні аспекти досліджуваної проблематики висвітле-
ні у працях вітчизняних та закордонних вчених: 
В. Александрової, О. Бутнік-Сіверського, С. Вал-
дайцева, В. Вітлінського, Л. Гатовського, В. Геєця, 
Л. Едвінсона, Л. Канторовича, Р. Солоу, Т. Стюарта 
(розробка теорії інтелектуального капіталу, систем 
його оцінки та місця в управлінні знаннями); А. Ко-
зирєва, П. Крайнєва, А.Кузьміна, О. Лапко, О. Ново-

сельцева, Б. Прахова, О. Святоцького, Л. Тимощук, 
В. Хартмана, П. Цибульова, В. Шток, С. Шухардіна 
та ін. (еволюція ресурсного підходу до оцінки інте-
лектуального капіталу).

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати основне завдання досліджен-
ня, яке полягає в пошуку оптимальної моделі оцін-
ки інтелектуального капіталу, яка дасть можливість 
врахувати вартість всіх його складових та визначи-
ти вплив інтелектуального капіталу на фінансові ре-
зультати діяльності туристичного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
аналізувавши основні характеристики інтелектуаль-
ного капіталу, можна виділити ті з них, які призво-
дять до складності його оцінки.

1. Невизначеність – це фундаментальна власти-
вість будь-якого процесу створення нового знання, 
який є унікальним, а минулі події і досвід не мо-
жуть служити надійною основою для його оцінки. 
Цінність нового знання стане відома тільки після 
узагальнення досвіду його використання.

2. Принципова можливість копіювання окремих 
елементів інтелектуального капіталу з мінімальними 
витратами для імітатора. Знання як товар характе-
ризуються значними неповернутими витратами і ма-
лими граничними витратами, що знижує їх цінність 
для початкового власника у випадку копіювання 
імітаторами. Хоча іноді передбачається, що гранич-
ні витрати дорівнюють нулю, насправді це не так. 
Копіюванню або імітуванню доступні лише окремі 
елементи інтелектуального капіталу, тоді як вся су-
купність його елементів досить складно копіюєть-
ся конкурентами, що є одним з ключових чинників 
конкурентоспроможності підприємства.

3. Неподільність. У зв’язку з тим, що інформація 
неподільна, покупець не може купити тільки необхід-
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ний обсяг інформації і змушений купувати єдиний 
блок, що включає зайву інформацію. Це впливає на 
вартісну оцінку інтелектуального капіталу [1, с. 156]. 

Вартість інтелектуального капіталу може роз-
глядатися як приватна (для підприємства-власника) 
і суспільна (для всього суспільства). Суспільна вар-
тість окремих елементів інтелектуального капіталу 
пов’язана з додатковою цінністю, яку надає його ви-
користання іншим членам суспільства. Таке розу-
міння пов’язане з поняттям «споживчого надлишку» 
для покупця в рамках традиційної мікроекономічної 
теорії, однак, на відміну від звичайного трактуван-
ня, йдеться про так звані товари, які не є об’єктами 
торгівлі, а зіставлення проводиться по-іншому. Для 
підприємства інтелектуальний капітал пов’язаний з 
фіксованими витратами, тоді як суспільство отримує 
позитивні зовнішні ефекти від його існування і ви-
користання.

Різниця між двома вартостями не повинна бути 
занадто великою. Якщо суспільна вартість набагато 
перевищує приватну вартість, то для власника інте-
лектуального капіталу руйнуються стимули сприя-
ти зростанню його вартості – адже велика частина 
доданої вартості присвоюється суспільством. У цьо-
му випадку знижується інноваційна активність під-
приємств, у яких немає достатньої мотивації, щоб 
створювати нові інтелектуальні продукти. Якщо ж 
приватна вартість інтелектуального капіталу набага-
то перевищує суспільну, то суспільство зазнає втрат 
через присвоювання результатів інтелектуальної ді-
яльності виключно власником капіталу. У цьому ви-
падку знижується дифузійний потенціал інновацій. 
Потрібен оптимальний баланс, в якому враховували-
ся б інтереси власника інтелектуального капіталу і 
суспільства, а результати інтелектуальної діяльності 
присвоювалися б обома сторонами.

У загальному вигляді можна виділити наступні 
фактори отримання доходів від інтелектуального ка-
піталу для його власника [4, с. 37-38]: 

1. Неконкурентність (здатність розширення) – 
фундаментальна особливість активів, заснованих на 
знаннях. Вона полягає в тому, що їх можна багато-
разового використовувати без зменшення корисності. 
Такі активи характеризуються «зростаючим ефектом 
масштабу», коли цінність збільшується в міру їх ви-
користання.

2. Мережеві ефекти. Активам, заснованим на зна-
ннях, притаманні позитивні мережеві ефекти. Виго-
ди на мережевих ринках зростають з розмірами ме-
режі. Таким чином, цінність мережевих елементів 
інтелектуального капіталу може багаторазово зрости.

З іншого боку, існують і чинники зниження вар-
тості інтелектуального капіталу.

1. «Часткова виключність». Практично всім скла-
довим інтелектуального капіталу притаманні роз-
пливчасті права власності. Якщо мережеві ефекти 
виступають позитивною стороною в оцінці інтелек-
туального капіталу, то неможливо повністю усунути 
інших економічних агентів від використання інте-
лектуального капіталу, що знижує його цінність для 
власника.

2. Ризик, притаманний інтелектуальному капіта-
лу. Інтелектуальний капітал характеризується зна-
чними безповоротними втратами, що є причиною 
підвищеного ризику. Традиційні механізми скоро-
чення ризиків, такі як страхування, у відношенні 
інтелектуального капіталу поки мають обмежене за-
стосування.

3. Неліквідність. В даний час не існує досить лік-
відних ринків структурних елементів інтелектуаль-

ного капіталу, які б забезпечували зацікавлених осіб 
точною ринковою інформацією про ціни. Таке ста-
новище пов’язане з малими граничними витратами 
на відтворення інтелектуального капіталу, а також 
асиметричністю інформації.

Сьогодні існує більше 40 методів оцінки вартості 
інтелектуального капіталу підприємства, найбільш 
відомими серед яких є:

1. Методи прямого вимірювання інтелектуально-
го капіталу. До даної групи можна віднести методи, 
що базуються на грошовій оцінці та ідентифікації 
окремих активів або складових інтелектуального ка-
піталу. Після оцінки різних його складових форму-
ється інтегральна оцінка інтелектуального капіталу 
підприємства.

2. Методи ринкової капіталізації. Вартість інте-
лектуального капіталу розраховується як різниця 
між ринковою капіталізацією підприємства і влас-
ним капіталом його акціонерів. Отриману величину 
розглядають як вартість нематеріальних активів під-
приємства, або інтелектуальний капітал.

3. Методи віддачі на активи. Відношення серед-
нього доходу підприємства до вирахування податків 
за деякий період до вартості його матеріальних ак-
тивів – порівнюється з аналогічним показником по 
галузі в цілому. Для обчислення середнього додатко-
вого доходу від інтелектуального капіталу отриману 
різницю множать на матеріальні активи. Потім шля-
хом прямої капіталізації або дисконтування грошо-
вого потоку визначається вартість інтелектуального 
капіталу підприємства.

4. Методи підрахунку очок. Шляхом ідентифі-
кації різних складових інтелектуального капіталу, 
формуються індекси та індикатори у вигляді підра-
хунку очок або як графи. При застосуванні цих ме-
тодів не передбачається кількісна оцінка інтелекту-
ального капіталу. 

Отже, більшість існуючих методів оцінки вартос-
ті інтелектуального капіталу належать саме до класу 
лінійних методів або мають у своїй основі лінійний 
погляд на інтелектуальну власність. Ці методи роз-
глядають інтелектуальний капітал або як продукт 
і розраховують його собівартість (витратні) або як 
капітал і розраховують прибуток від його викорис-
тання (доходні). Більш комплексно оцінити вартість 
інтелектуального капіталу можна, використовуючи 
порівняльні методи, але вони вимагають від влас-
ника підприємства пошуку та порівняння з певним 
аналогом, а це призведе до великих витрат на аналі-
тику ринку інтелектуального капіталу. Найважливі-
шим недоліком цих методів є те, що інтелектуальний 
продукт майже завжди штучний і цінується як раз 
за свою унікальність, тому використання методів по-
рівняльного підходу неможливе в сучасних умовах. 

Разом з тим використання комплексного методу 
оцінки вартості інтелектуального капіталу може ста-
ти вирішальним при прийнятті рішень про напрям-
ки подальшого розвитку підприємства.

Розглянемо вищезгадані методи в аспекті їх вико-
ристання для оцінки інтелектуального капіталу ту-
ристичного підприємства як самостійного господарю-
ючого статутного суб’єкта, який має права юридичної 
особи, здійснює комерційну та науково-дослідну ді-
яльність з метою отримання прибутку. Аналізуючи 
складові інтелектуального капіталу туристичного 
підприємства, бачимо, що найбільш значущими його 
елементами є людський капітал, структурний капі-
тал і капітал відносин. У структурному капіталі най-
більше значення набувають організаційні структури, 
системи управління і торгові марки. Таким чином, 
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основні елементи, які формують інтелектуальний ка-
пітал туристичного підприємства, досить динамічні, 
здійснення їх ідентифікації та формалізації не за-
вжди можливо. Тому, на наш погляд, методи прямої 
грошової оцінки складових інтелектуального капіта-
лу в даному випадку будуть недостатньо ефективни-
ми. Оцінка на основі ринкових методів спирається на 
твердження, що інтелектуальний капітал – це те, що 
залишається у підприємства, якщо вилучити його 
матеріальні активи: землю, споруди, обладнання, 
матеріальні запаси та фінанси. Тоді вартість інтелек-
туального капіталу туристичного підприємства буде 
визначатися як різниця між його ринковою вартістю 
та вартістю його матеріальних активів. Недоліком 
даного методу є те, що не завжди можливо адекват-
но оцінити ринкову вартість туристичного підприєм-
ства. На нашу думку, досить показовою є оцінка ін-
телектуального капіталу туристичного підприємства 
за допомогою індикаторного методу. Сутність цього 
методу полягає в розробці системи показників, які 
характеризують основні елементи інтелектуального 
капіталу та ефективність їх використання. Таким 
чином, для оцінки інтелектуального капіталу під-
приємства туристичної індустрії необхідно сформу-
вати систему показників, які повною мірою харак-
теризують його людський, організаційний капітал і 
капітал відносин. Нами запропонована система на-
ступних показників для оцінки інтелектуального ка-
піталу туристичного підприємства:

1. Індекс рівня освіти співробітників – відношен-
ня чисельності працівників з вищою туристичною 
освітою до середньоспискової чисельності працівни-
ків підприємства.

2. Індекс розвитку співробітників – відношення 
чисельності співробітників, що пройшли підвищен-
ня кваліфікації в сфері туризму до середньосписко-
вої чисельності працівників підприємства.

3. Індекс творчої активності – відношення чи-
сельності співробітників, які виявили творчу актив-
ність до середньоспискової чисельності працівників 
підприємства.

4. Індекс стабільності кадрів – відношення чи-
сельності працівників, які на підприємстві пропра-
цювали звітний рік до середньоспискової чисельності 
працівників.

5. Індекс матеріального заохочення співробітни-
ків – відношення витрат на матеріальне заохочен-
ня працівників до фонду оплати праці туристичного 
підприємства.

6. Індекс оновлення асортименту – відношення 
кількості видів нового туристичного продукту до за-
гальної кількості його видів.

7. Індекс розвитку технічного забезпечення – від-
ношення кількості модернізованих ПЕОМ до загаль-
ної кількості ПЕОМ.

8. Частка витрат на оплату праці в загальному об-
сязі витрат туристичного підприємства.

9. Частка інтелектуальної власності і нематері-
альних активів у вартості активів підприємства.

10. Частка прибутку, що припадає на інтелекту-
альну власність і нематеріальні активи у загальному 
прибутку підприємства.

11. Рентабельність організаційного капіталу – 
відношення додаткового доходу, що був генерований 
організаційним капіталом до витрат на формування 
та підтримку організаційного капіталу.

12. Ступінь зацікавленості контрагентів у співп-
раці – відношення кількості довгострокових та по-
вторно укладених угод до загальної кількості укла-
дених угод за звітний період.

13. Частка клієнтів, які повторно скористалися 
послугами туристичного підприємства.

14. Рентабельність капіталу відносин – відношен-
ня сукупного додаткового доходу, що був генерова-
ний капіталом відносин, до витрат на формування та 
підтримку цього капіталу.

Доцільним, на нашу думку, є розрахунок інте-
грального коефіцієнту оцінки інтелектуального ка-
піталу туристичного підприємства, як середньої гео-
метричної з оцінок його складових за формулою (1):

 𝐼𝐼інт= �Ілк × Іск × Ікв
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ск
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кв
 – інтегральні коефіцієнти оцінки від-

повідно людського, структурного та капіталу відно-
син.

Наведені інтегральні коефіцієнти розраховуються 
за формулою (2):

 𝐼𝐼інт= �Ілк × Іск × Ікв
3

Ілк (ск,   кв) = �І𝑗𝑗 × 

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

𝑌𝑌𝑗𝑗  ,     (2)

де n – кількість показників;
Іj – значення показника;
Yj – коефіцієнт питомої ваги показника.
Значення показників, які входять в запропоно-

вану систему оцінки інтелектуального капіталу ту-
ристичної компанії, знаходяться в діапазоні від 0 до 
1, причому чим більш ефективна діяльність підпри-
ємства, тим ближче значення показника до 1. При 
виборі формули розрахунку інтегрального показни-
ка потрібно враховувати той факт, що у разі втра-
ти хоча б однієї складової інтелектуального капіталу 
підприємства, автоматично втрачають цінність інші 
його складові. Тобто якщо втрачений людський ка-
пітал втрачає цінність структурний капітал органі-
зації. І, навпаки, при втраті структурного капіталу 
навіть кваліфікований персонал не зможе досить 
успішно вести бізнес. 

Отже, переваги при виборі того чи іншого підхо-
ду до оцінки залежать від наявності необхідної ін-
формації, вимог споживачів або власників об’єктів 
інтелектуальної власності, економічної ситуації на 
момент оцінки.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. Специфі-
ка сучасних економічних процесів і самого середови-
ща підприємства диктує необхідність розробки нових 
принципів економічної діяльності, спрямованих на 
активне використання інтелектуального капіталу як 
основного чинника формування конкурентних пере-
ваг. Оцінка інтелектуального капіталу неможлива 
без комплексного підходу, який враховує не тільки 
внутрішні і зовнішні фактори, але й ефект, створю-
ваний за рахунок синергії поєднання його різних 
складових частин. Тому наступні дослідження необ-
хідно спрямувати на подальшу розробку і впрова-
дження інтегрованого методу визначення вартості ін-
телектуального капіталу туристичного підприємства 
та на розв’язання задач оптимізації розміру інтелек-
туального капіталу за умови максимізації прибутку 
і рентабельності з використанням економіко-матема-
тичного моделювання.
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У роботі досліджено структуру і місце механізму економічного регулювання у системі механізму інноваційного розвитку під-
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В работе исследована структура и место механизма экономического регулирования в системе механизма инновационного 
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Savina S.S. MECHANISM OF ECONOMIC REGULATION IN THE MECHANISM OF INNOVATION DEVELOPMENT LIGHT 
INDUSTRY ENTERPRISES

In work we have studied the structure and place mechanism for economic regulation mechanism in the system of innovation 
development of light industry, classification of economic methods; purpose, essence, principles and forms of commercial calculation.

Keywords: mechanism for economic regulation, mechanism innovation development, commercial calculation, economic methods.

Вступ. Розвиток підприємства легкої промисло-
вості в умовах ринкових відносин, визначення на-
прямів підвищення ефективності його функціону-
вання можливий за наявності адекватного механізму 
інноваційного розвитку підприємства. Важливим є 
дослідження його структури, функцій і принципів 
формування його складових, оскільки різні сфери ді-
яльності підприємства вимагають побудову відповід-
ного механізму управління.

В умовах розвитку ринкових відносин успіш-
не функціонування підприємств можливе за умо-
ви дієвого механізму економічного регулювання як 
складової його механізму інноваційного розвитку. 
Важливими складовими механізму економічного ре-
гулювання є методи регулювання господарської ді-
яльності: комерційний розрахунок; система ціноут-
ворення та інші. Економічні методи представляють 
собою сукупність засобів та інструментів впливу 
на всі складові підприємства і їх взаємовідносини 
у процесі виробничої діяльності для забезпечення 
ефективного функціонування та розвитку. Тому до-
слідження проблем формування механізму еконо-
мічного регулювання підприємства легкої промис-
ловості як складової його механізму інноваційного 
розвитку є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні і практичні проблеми формування механізму 
економічного регулювання підприємства досліджува-
лись такими вітчизняними і зарубіжними вченими, 
як Л. Абалкін, В. Андрійчук, І. Бойчик, М. Круглов, 
Дж. Лафта, Ю. Лузан, Е. Мінаєв, Т. Мостенська, 
С. Мочерний, Г. Осовська, В. Павлов, А. Семенов, 
Л. Скібіцька, О. Шеремет, Ю. Ященко та ін. У на-

укових працях зазначених авторів розкрито сутність 
і призначення механізму економічного регулювання, 
методологію його формування. Проте подальшого до-
слідження потребують питання використання еконо-
мічних методів для реалізації його завдань.

Метою даного дослідження є вивчення основних 
питань побудови механізму економічного регулюван-
ня діяльності підприємств, визначення його місця у 
системі механізму інноваційного розвитку.

Основні результати дослідження. Проведені до-
слідження наукових джерел дозволили зробити ви-
сновок, що механізм економічного регулювання є 
складовою системи господарського механізму, яка 
забезпечує координацію його функцій і відображає 
порядок реалізації економічних важелів на різних 
рівнях управління підприємством. На нашу думку, 
механізм економічного регулювання представляє со-
бою сукупність економічних методів, інструментів, 
нормативів і правових норм, направлену на досяг-
нення ефективного функціонування підприємств 
легкої промисловості, підвищення його конкуренто-
спроможності (рис. 1).

Механізм економічного регулювання реалізуєть-
ся шляхом формування економічних взаємовідносин 
між всіма структурними складовими підприємства 
на всіх рівнях, між рівнями управління і зовнішнім 
середовищем. 

На основі цього виділимо такі рівні механізму 
економічного регулювання:

- перший рівень – економічне регулювання діяль-
ності підприємства у відповідності з чинними дер-
жавними законами нормами для всіх економічних 
систем;
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- другий рівень – еконо-
мічне регулювання діяльності 
підприємства у відповідності 
з визначеними напрямками 
його розвитку;

- третій рівень – еконо-
мічне регулювання діяльності 
виділених структурних під-
розділів підприємства та їх 
персоналу у відповідності з 
визначеними для них завдан-
нями з метою досягнення на-
прямків розвитку всього під-
приємства (рис. 2).

На етапі розвитку ринко-
вих відносин особливо важ-
ливого значення набувають 
економічні методи, які пред-
ставляють собою сукупність 
засобів та інструментів і на-
правлені на створення необ-
хідних для розвитку підпри-
ємства умов при регулюванні 
його господарської діяльності 
[5, с. 453]. Інструменти – засо-
би реалізації методів механіз-
му економічного регулювання 
(ціни, фінанси, кредити, по-
датки, санкції, пільги, надбав-
ки, субвенції, процентні став-
ки, системи стимулювання і 
т. п.) в системі господарського 
механізму підприємств легкої 
промисловості для досягнення 
визначених завдань у процесі 
всіх видів його діяльності.

У науковій літературі ав-
тори наводять різні класифі-
кації економічних методів. 
Так, А. Семенов вважає, що 
до економічних методів від-
носяться: комерційний розра-
хунок; внутрішньофірмовий 
розрахунок; цінова політика й 
механізми ціноутворення; ме-
ханізми і методи підвищення 
якості конкурентоспоможнос-
ті продукції [6]. І.М. Бойчик 
зазначає, що економічними 
є такі методи: матеріальна 
відповідальність; стимулю-
вання; податки; ціноутворен-
ня; державне регулювання  
[1, с. 21]. Л.І. Скібіцька виді-
ляє як економічні такі методи: 
господарський (комерційний) 
розрахунок, фінансування; 
кредитування; оподаткування; 
регулювання цін; матеріальне 
стимулювання праці персона-
лу [7, с. 227].

На основі дослідження кла-
сифікацій економічних мето-
дів, наведених у науковій лі-
тературі, нами запропоновано 
власну структуру економічних 
методів:

– економічні методи дер-
жавного регулювання (цінова 
політика, система державного 
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кредитування і пільг, податкова політика, держав-
ні соціальні програми, державні субсидії, економічні 
санкції);

– економічні методи ринкового впливу (ринкові 
ціни на продукцію, предмети матеріального-техніч-
ного постачання комерційних структур, кредити ко-
мерційних банків);

– економічні методи внутрішнього регулювання 
(комерційний розрахунок, фінансування, кредиту-
вання, оподаткування, регулювання цін, матеріальне 
стимулювання праці).

Використання економічних методів сприяє по-
будові ефективного механізму економічного регулю-
вання діяльності підприємства легкої промисловості, 
високій ефективності функціонування підприємства, 
раціональному використанню всіх видів ресурсів, 
гнучкому реагуванню на зміни внутрішнього і зо-
внішнього середовища.

Таким чином, механізм економічного регулю-
вання забезпечує зовнішні зв’язки підприємства і 
створює необхідні умови для розвитку внутрішніх 
виробничих відносин відповідно до норм чинних нор-
мативно-правових актів. 

Побудова механізму економічного регулювання, 
вибір методів та інструментів його реалізації визна-
чається рядом чинників: вид власності; розміри під-
приємства; організаційна структура підприємства; 
внутрішньогалузева структура господарства; виробни-
ча структура підприємства; структура і стан розвитку 
господарських зв’язків; наявність виробничих ресур-
сів; рівень кваліфікації трудових ресурсів; фінансовий 
стан підприємства; особливості побудови внутрішньої 
і зовнішньої економічної політики держави.

Оскільки одним з головних завдань механізму 
інноваційного розвитку є реалізація, узгодженість, 
гармонізація інтересів, то центральною ланкою його 
має бути комерційний розрахунок. Саме в ньому за-
кладені умови виконання завдань і саморозвиток 
основних ланок господарського механізму. Метою 
використання комерційного розрахунку є макси-
мальне отримання доходів при мінімальних витра-
тах в умовах конкурентної боротьби. Він грунтується 
на законах вартості, обмеженості виробничих ресур-
сів, конкуренції, попиту та пропозиції, а отже, при-
мушує виробника економити ресурси та зменшувати 
індивідуальні витрати виробництва, постійно удоско-
налювати техніку та технологію виробництва, орга-
нізацію виробництва та праці [8, с. 238].

Дослідження наукових джерел виявило, що вчені 
розглядають комерційний розрахунок як економічну 
категорію і як метод господарювання.

Як економічна категорія комерційний розраху-
нок представляє собою систему економічних відно-
син, які формуються між підприємством і державою, 
між окремими підприємствами, окремими колекти-
вами працівників, підприємцями та працівниками у 
процесі господарської діяльності.

Як метод господарювання комерційний розраху-
нок заснований на порівнянні вартісної (грошової) 
форми витрат і результатів господарської діяльнос-
ті. Мета комерційного розрахунку полягає у ста-
більному досягненні максимального прибутку при 
мінімальних затратах ресурсів, що забезпечується 
удосконаленням виробництва 

У роботах закордонних авторів широко розпо-
всюджений термін «input-output», що означає порів-
няння розмірів вкладеного у виробництво капіталу з 
результатами діяльності підприємства і відображає 
сутність комерційного розрахунку як методу госпо-
дарювання [2, с. 98].

Комерційний розрахунок полягає в: узгодженні 
інтересів суспільства з інтересами підприємств; спів-
відношенні витрат і результатів господарської діяль-
ності; формуванні прямої залежності між ефективніс-
тю діяльності і доходами працівників підприємства; 
державне регулювання діяльності підприємства за 
допомогою економічних інструментів – податки, кре-
дит, державні замовлення і контракти.

Як зазначають науковці, при використанні ко-
мерційного розрахунку необхідно одночасне дотри-
мання таких принципів:

– економічна самостійність, тобто створення умов 
для реалізації його економічного суверенітету, що 
виявляється у реальній можливості вибору напря-
му діяльності, постачальника, місця, часу та інших 
умов придбання сировини й готової продукції, при-
йняття рішення про те, в якій кількості, кому й за 
якими цінами продавати;

– самооплатність і рентабельність, самофінансу-
вання, тобто покриття витрат та забезпечення роз-
ширеного відтворення за рахунок власних коштів, 
при цьому самооплатність є нижньою межею само-
фінансування;

– матеріальна зацікавленість підприємства в 
отриманні прибутку, але водночас задоволення сус-
пільних потреб, створення продукції високої якості, 
збільшення обсягу платежів до бюджету;

– матеріальна відповідальність, підприємства не-
суть всю повноту відповідальності за прийняті рішен-
ня, за порушення договірних, кредитних, розрахун-
кових та податкових зобов’язань, за продаж неякісної 
продукції, за порушення правил, передбачених зако-
нодавством шляхом сплати штрафів, пені і т. ін., всім 
своїм майном аж до банкрутства, даний принцип сто-
сується і всіх працівників підприємства: вони відпо-
відають за недостачі, безгосподарність та ін.;

– відмова держави від прямої участі у господар-
ській (комерційній) діяльності ринкових суб’єктів;

– контроль за господарсько-фінансовою діяльніс-
тю здійснюється самим підприємством на всіх етапах 
його діяльності та державними органами в особі фі-
нансових та податкових органів [3, с. 129].

Розрізняють такі організаційні форми комерцій-
ного розрахунку:

- повний комерційний розрахунок – застосову-
ється на підприємствах усіх форм власності, які ма-
ють права юридичних осіб, самостійний баланс, бух-
галтерську і статистичну звітність, формують фонди 
стимулювання працівників, відкривають рахунки в 
банках, володіють правом незалежності щодо госпо-
дарської (комерційної) діяльності (укладання угод, 
контрактів, договорів, з будь-якою юридичною осо-
бою як суб’єктом ринкового господарювання), діють 
відповідно до Закону «Господарський кодекс Укра-
їни»;

- неповний комерційний розрахунок використову-
ють підприємства, які ведуть відносно самостійну ви-
робничу, збутову діяльності: середні і дрібні одиниці 
підприємств, структурні підрозділи, які знаходять-
ся у складі підприємства, ведуть облік своїх витрат 
та результатів, складають бухгалтерський баланс 
(або спрощені розрахунки, подібні бухгалтерському 
балансу), формують фонди матеріального стимулю-
вання, взаємовідносини з підприємствами, часткою 
яких вони є, регулюються за допомогою договорів [7, 
с. 227-231].

Найефективнішим шляхом впровадження комер-
ційного розрахунку на підприємстві може бути застосу-
вання відомого у світовій практиці бюджетного методу. 
Сутність цього методу полягає у тому, що координація 
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господарської (в тому числі комерційної) діяльності 
підприємства здійснюється через центри відповідаль-
ності за реалізацію різних видів діяльності та функцій, 
їх прив’язки до організаційної структури підприєм-
ства, а також через визначення особистої відповідаль-
ності за результати діяльності. Бюджет підприємства 
охоплює процеси фінансування, матеріально-технічно-
го забезпечення, виробництва та реалізації [4, с. 289]. 

Центрами відповідальності можуть бути центри 
витрат (транспортний відділ, відділ матеріально-тех-
нічного забезпечення, відділ маркетингу, адміністра-
тивно-господарський відділ) та центри доходів (відділ 
збуту). Вони повинні щомісячно надавати директору 
підприємства звіти про виконання бюджетів. 

Основний бюджет підприємства повинен склада-
тися з поточного та фінансового бюджетів. Поточний 
бюджет містить в собі бюджет маркетингу, бюджету 
матеріально-технічного забезпечення, бюджету вироб-
ництва, що складається з бюджетів витрат на прямі 
матеріали, витрат на пряму зарплату, інших прямих 
витрат та загальновиробничих витрат, які формують 
виробничу собівартість, та бюджетів адміністратив-
них витрат, витрат на збут та інших операційних ви-
трат. Фінансовий бюджет складається з прогнозова-
них звітів про прибутки та збитки, про рух грошових 
коштів підприємства та балансового звіту.

Першочерговим завданням бюджетного методу є 
координація, на основі показників роботи підприєм-
ства, діяльності центрів відповідальності для досяг-
нення кінцевих цілей підприємства.

Висновки. Отже, в сучасних умовах механізм еко-
номічного регулювання в системі механізму іннова-

ційного розвитку підприємств легкої промисловості 
має базуватись на економічних методах, зокрема на 
комерційному розрахунку. Саме комерційний розра-
хунок здатен вирішити проблему ефективності вироб-
ництва в умовах ринку. Найефективнішим шляхом 
впровадження комерційного розрахунку на підприєм-
стві може бути застосування відомого у світовій прак-
тиці бюджетного методу, суть якого полягає у тому, 
що координація господарської діяльності підприєм-
ства здійснюється через центри відповідальності.
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У КОНТЕКСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення інноваційної діяльності в контексті комплексного забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Розглянуто процес інноваційного розвитку з позицій забезпечення економічної безпеки; до-
ведено взаємозв’язок між економічною безпекою та інноваційною діяльністю підприємства. Визначено спільні принципи, що 
характерні для реалізації інноваційної політики та діяльності із забезпечення економічної безпеки; окреслено основні наслідки 
інновацій, що сприяють забезпеченню економічної безпеки підприємства.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена исследованию особенностей осуществления инновационной деятельности в контексте комплексного обеспече-
ния экономической безопасности предприятия. Рассмотрен процесс инновационного развития с позиций обеспечения экономической 
безопасности; доказана взаимосвязь между экономической безопасностью и инновационной деятельностью предприятия. Определены 
общие принципы, характерные для реализации инновационной политики и деятельности по обеспечению экономической безопасности; 
названые основные последствия инноваций, способствующих обеспечению экономической безопасности предприятия.
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security and innovation activity is demonstrated. The author defines common principles that characterize innovation policy implementation, 
as well as activity ensuring economic security; outlines the main effects of innovations that contribute to enterprise economic security.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі еко-

номічного розвитку інноваційна діяльність висту-
пає основою довгострокового існування підприємств, 
формування їх конкурентних переваг як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринках. Інноваційний 
розвиток є чинником підвищення ефективності ви-
робництва, досягнення світових стандартів якос-
ті продукції, використання прогресивних методів 
управління бізнесом. Разом з тим інноваційна ді-
яльність завжди пов’язана з додатковими ризиками, 
що негативно впливає на економічну безпеку підпри-
ємства. Таким чином, лише ефективна інноваційна 
політика може гарантувати захищеність усіх систем 
підприємства від негативної дії зовнішніх та вну-
трішніх факторів, попереджати та усувати загрози, 
забезпечуючи достатній рівень економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням, пов’язаним з дослідженням проблем інноваційної 
діяльності, присвячено роботи багатьох вчених та прак-
тиків. Провідними вітчизняними дослідниками іннова-
цій на мікро- та макрорівні є: І. Алексєєв, В. Алек-
сандрова, О. Алимов, Ю. Бажал, О. Барановський, 
П. Бєлєнький, Є. Бойко, О. Василик, А. Гальчинський, 
В. Геєць, А. Гойко, М. Долішній, Б. Кваснюк, О. Кири-
ленко, О. Ковалюк, М. Козоріз, М. Крупка, О. Кузьмін, 
С. Онишко, В. Опарін, А. Пересада, А. Поддєрьогін, 
В. Точилін, В. Федосов, Л. Федулова, Д. Черваньов, 
А. Чухно, Н. Чухрай, Л. Шаблиста, С. Юрій та інші. 

Фундаментальні основи теорії інновацій викладе-
ні в працях таких зарубіжних науковців, як П. Дру-
кер, М. Портер, Й. Шумпетер.

Серед публікацій, які присвячені проблемам ін-
новаційного забезпечення економічної безпеки, вар-
то відзначити працю С.В. Лабунської [1], у якій ви-
значено вплив результатів інноваційної діяльності на 
рівень економічної безпеки підприємства та доведе-
но існування множинного зв’язку між економічною 
безпекою та інноваційною активністю підприємства. 
Роль і місце інноваційної політики підприємства 
у формуванні його економічної безпеки досліджує 
С.М. Шкарлет. У праці [2] автор розглядає інновацій-
ну політику як основу економічної безпеки підпри-
ємства та інструмент інноваційного перерозподілу 
ресурсів підприємства на користь конкурентоспро-
можних господарських ініціатив.

Проте незважаючи на велику кількість дослі-
джень і публікацій щодо проблем інноваційної ді-
яльності, її аспекти в сфері забезпечення економічної 
безпеки залишаються дискусійними. 

Постановка завдання. Ціллю даного дослідження 
є розгляд особливостей здійснення інноваційної ді-
яльності в контексті комплексного забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційна діяльність, що, згідно чинного законодав-
ства, спрямована на використання і комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та розробок і зу-
мовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних 
товарів і послуг [3], в Україні є недостатньо актив-
ною. Так, упродовж 2010-2013 рр. питома вага ін-
новаційно активних підприємств становила 20,4%. 
У 2012 р. інноваційною діяльністю у промисловос-
ті займалися 1758 підприємств (17,4%) [4]. Пито-
ма вага підприємств, що впроваджували інновації у 
2013 році склала 13,6% [5]. Із загальної кількості 
підприємств 5,0% займалися лише технологічними 
інноваціями (продуктовими та процесними), 10,4% – 
лише організаційними та маркетинговими інноваці-
ями (нетехнологічними інноваціями), 5,0% – техно-
логічними і нетехнологічними інноваціями (рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл підприємств і організацій 
за типами інновацій упродовж 2010-2013 рр., 

у % до загальної кількості підприємств 
Сформовано за [4]

Щодо напрямів інноваційної діяльності підпри-
ємств України, то 1096 підприємств з технологічни-
ми інноваціями (62,3% інноваційно активних підпри-
ємств) придбали машини, обладнання та програмне 
забезпечення для виробництва нових або значно по-
ліпшених продуктів та послуг, 304 підприємств ви-
конували науково-дослідні роботи (3% від загальної 
кількості промислових підприємств). Незначна частка 
підприємств проводили навчання та підготовку пер-
соналу для розроблення й впровадження ними нових 
або значно удосконалених продуктів і процесів, здій-
снювали ринкове запровадження інноваційних про-
дуктів та послуг, включаючи ринкове дослідження і 
проведення рекламної кампанії, здійснювали проце-
дури та технічну підготовку до запровадження нових 
або значно удосконалених продуктів і процесів, які 
ще жодного разу не були представлені.

Результатом інноваційної діяльності є впрова-
дження інновацій та їх комерціалізація. Спостеріга-
ється нестійка тенденція зміни впроваджень нових 
технологічних процесів та освоєних інноваційних ви-
дів продукції. Так, упродовж 2003-2006 рр. спостері-
гається спад активності, а з 2007 р. незначне збіль-
шення впроваджених нових технологічних процесів. 
У діапазоні 2,4-7,4 тис. найменувань коливається 
виробництво інноваційної продукції. При цьому при 
збільшенні питомої ваги підприємств, що впрова-
джували інновації, частка реалізованої інноваційної 
продукції зменшується і становить 3,3% у 2012 й 
2013 рр. (рис. 2).
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Рис. 2. Впровадження інновацій на промислових 
підприємствах України упродовж 2000-2013 рр. 

Сформовано за [5]

У розвинених країнах частка інноваційних під-
приємств досягає 70%, виробництво і експорт науко-
ємної продукції забезпечує до 80-90% приросту ВВП. 
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Зростання ВВП на основі нових технологій в Україні 
становить менше відсотка.

Така низька активність інноваційної діяльнос-
ті є результатом дії дестабілізуючих чинників, що 
формують негативне інвестиційно-інноваційне серед-
овище бізнесу: обмеженість джерел фінансування; 
складність дозвільних процедур; недостатня інфор-
мованість про існуючі технології та можливості рин-
ків; відсутність реальної державної підтримки та ін. 

Безпосередньо на підприємствах інноваційна ді-
яльність здійснюється хаотично, відсутнє належне 
обґрунтування інновацій та їх стратегічне плануван-
ня, що в підсумку створює додаткові загрози їх еко-
номічній безпеці.

Економічна безпека підприємства розглядається 
більшістю науковців як стан корпоративних ресурсів 
(капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки 
та устаткування, тощо) і підприємницьких можли-
востей, за якими гарантується найбільш ефективне 
їхнє використання для стабільного функціонування, 
динамічного розвитку та запобігання внутрішнім і 
зовнішнім негативним впливам. При забезпеченні 
належного рівня економічної безпеки господарюю-
чий суб’єкт найбільш ефективно використовує наяв-
ні ресурси та досягає запобігання, послаблення або 
захисту від існуючих небезпек та загроз або інших 
непередбачуваних обставин і в основному досягає ці-
лей бізнесу в умовах конкуренції [6-8].

В аспекті економічної безпеки підприємства його 
інтелектуальний ресурс виступає як результат нау-
ково-інноваційного пошуку. Заходи та засади іннова-
ційної політики підприємства виступають рушійною 
силою соціально-економічного фактору розвитку під-
приємства та є одним із найбільш вагомих чинників 
формування його економічної безпеки [2]. 

Інновації охоплюють усі складові безпеки підпри-
ємства: фінансову, інтелектуальну, кадрову, техно-
логічну, правову, екологічну, силову, ринкову та ін-
формаційну. З огляду на це інноваційну діяльність 
варто розглядати як умову й засіб комплексного за-
безпечення економічної безпеки. 

Проведені дослідження показують, що існують 
наступні залежності:

– при ефективній інноваційній діяльності рівень 
економічної безпеки зростає;

– втрати від інноваційної діяльності, додаткові 
ризики та невизначеність зменшують рівень еконо-
мічної безпеки.

Інноваційний розвиток, як результат успішної ін-
новаційної діяльності підприємства, дає можливість 
найповніше використовувати інтелектуальні ресур-
си, застосовувати прогресивні методи управління. 
З позиції забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства, процес інноваційного розвитку виглядає на-
ступним чином (рис. 3).

Під інноваційною політикою підприємства розу-
міють сукупність цілей, принципів і правил з роз-
робки і впровадження інновацій на підприємстві [9]. 

Досліджуючи принципи інноваційної політики 
підприємства та діяльності із забезпечення економіч-
ної безпеки, було виявлено їх спільну природу. До 
основних споріднених положень даних видів діяль-
ності на підприємстві варто віднести:

1. Стратегічна спрямованість. Інноваційна полі-
тика, як і політика безпеки, мають формувати умови 
для створення і збереження тривалих конкурентних 
переваг підприємства, що вимагає прогнозування 
розвитку ринкової ситуації у довгостроковому пері-
оді. Тому інноваційну діяльність та заходи із забез-
печення економічної безпеки слід планувати в межах 

Інноваційна політика 
підприємства

Обґрунтування й реалізація 
інноваційної стратегії

Підвищення 
конкурентоспроможності

Забезпечення економічного 
зростання

Досягнення цільового рівня 
економічної безпеки

Рис. 3. Процес інноваційного розвитку 
з позицій забезпечення економічної безпеки

обраної загальної стратегії підприємства, а їх реалі-
зація повинна забезпечувати досягнення стратегіч-
них цілей. 

2. Цілеспрямованість. Будь-які зміни на підпри-
ємстві слід здійснювати з певною метою, яку конкре-
тизує система цілей – набір бажаних характеристик, 
до яких прагнуть та заради яких здійснюється діяль-
ність. Чітке визначення цілей інноваційної політики 
дає змогу вибрати засоби її здійснення. Разом з тим 
обґрунтування цільового рівня економічної безпеки 
дозволяє визначитись з методами конкурентної бо-
ротьби, обрати інструменти реалізації інноваційних 
та інших функціональних стратегій.

3. Комплексність. Принцип комплексності поля-
гає в тому, що при впровадженні інновацій необхідно 
враховувати всі їх аспекти: технологічні, економіч-
ні, соціальні, ринкові, психологічні, організаційні, 
політичні тощо. Забезпечення економічної безпеки 
також повинне бути комплексним, що передбачає за-
лучення до процесу всіх внутрішніх елементів під-
приємства та повноту врахування чинників зовніш-
нього середовища. 

4. Унікальність. Система інновацій та економіч-
ної безпеки є унікальною й особливою на кожному 
підприємстві, адже залежить від стадії розвитку під-
приємства, його масштабів, наявного потенціалу, 
конкурентного середовища, рівня ризикованості ді-
яльності тощо.

5. Плановість. Планування інновацій та еконо-
мічної безпеки має відбуватися з урахуванням стра-
тегічних цілей, відмінностей залучення у ці процеси 
різних служб підприємства. Цей принцип передбачає 
також безперервність процесів впровадження іннова-
цій та формування економічної безпеки.

6. Інформаційна забезпеченість. Цей принцип 
передбачає формування економічної безпеки з ура-
хуванням сучасних досягнень науково-технічно-
го прогресу і тенденцій розвитку науки і техніки 
у відповідній галузі. Вільний доступ до джерел на-
уково-технічної інформації з метою забезпечення 
підрозділів, що задіяні в інноваційній діяльності, 
нормативно-технічною, конструкторською докумен-
тацію, патентними описами, власними розробками, 
ноу-хау, які впроваджує підприємство.

7. Ефективність. Принцип ефективності означає 
раціональне співвідношення між витратами на ство-
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рення й впровадження інновацій (забезпечення еко-
номічної безпеки) і цільовими ефектами. При цьому 
ефект може мати не тільки грошову форму, а й фор-
му економії часу, підвищення якості продукції (по-
слуг), ефективності управління тощо.

Інноваційна політика підприємства повинна 
оформлятися у вигляді відповідних планів і програм. 
Основою втілення інноваційної політики в конкретні 
заходи є обґрунтування інноваційної стратегії.

Інноваційну стратегію розглядаємо як узгодже-
ну сукупність управлінських рішень, що впливають 
на інноваційну діяльність підприємства і мають дов-
гострокові наслідки. Саме успішно реалізована ін-
новаційна стратегія сприяє економічному розвитку 
підприємства, підвищенню ефективності його ресурс-
ного потенціалу, забезпеченню стабільності функціо-
нування та відповідності продукції потребам ринку, 
що формує високий рівень конкурентоспроможності 
продукції та підприємства зокрема.

Таким чином, в контексті активізації процесів за-
безпечення економічної безпеки підприємства засо-
бами інноваційного розвитку варто виділити основні 
наслідки інновацій: 

– постійна диверсифікація виробництва, що є на-
слідком кількісного й якісного оновлення продукції 
(розширення асортименту, підвищення якості, ви-
робництво принципово нової продукції); 

– освоєння нових ринків (розширення меж існу-
ючих) завдяки впровадженню комплексу маркетин-
гових інновацій; 

– підвищення ефективності виробництва шляхом 
впровадження новітніх досягнень науково-технічно-
го прогресу (нові види матеріалів, економія ресурсів, 
зменшення виробничих втрат, сучасні методи органі-
зації виробництва тощо); 

– удосконалення управління з допомогою засто-
сування прогресивних методів організації праці, 
фінансування, кадрового навчання, інвестування, 
капіталізації та інших заходів, що спрямовані на: 
зменшення підприємницького ризику; збільшення 
ефективності діяльності підприємства; забезпечення 
безперервності, гнучкості і динаміки всього проце-
су прийняття інноваційних рішень за усіма засадами 
інноваційної політики.

Отже, інноваційна діяльність підприємства є 
умовою й засобом комплексного забезпечення еко-
номічної безпеки, адже охоплює усі складові, що її 
формують: фінансову, інтелектуальну, кадрову, тех-
нологічну, правову, екологічну, силову, ринкову та 
інформаційну. 

Висновки з проведеного дослідження. За резуль-
татами проведеного дослідження можемо сформува-
ти наступні висновки:

1. Інноваційна діяльність вітчизняних промис-
лових підприємств характеризується низькою ак-
тивністю в порівнянні з розвинутими країнами. 

Причинами неефективної інноваційної політики під-
приємств є негативне інвестиційно-інноваційне се-
редовище бізнесу, що зумовлене: обмеженістю дже-
рел фінансування; складністю дозвільних процедур; 
недостатньою інформованістю про існуючі технології 
та можливості ринків. Необхідною є дієва політика 
уряду щодо стимулювання інноваційної діяльнос-
ті підприємств, сприяння поширенню інновацій та 
зменшення факторів, що перешкоджають діяльності 
українських інноваційних підприємств. 

2. Принципами інноваційної політики та діяль-
ності із забезпечення економічної безпеки є: стра-
тегічна спрямованість, цілеспрямованість, комп-
лексність, унікальність, плановість, інформаційна 
забезпеченість, ефективність. Врахування названих 
принципів при реалізації інноваційної стратегії га-
рантує забезпечення економічного росту підприєм-
ства та конкурентоспроможності, досягнення цільо-
вого рівня економічної безпеки.

3. Важливого значення набуває досягнення такої 
інтенсивності інноваційної діяльності, яка сприяти-
ме зміцненню системи економічної безпеки підпри-
ємства в довгостроковому періоді. 
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ДЕРЕГУЛЯЦІЯ РИНКІВ ЯК ОСНОВА МОТИВАЦІЇ РУШІЙНИХ СИЛ ГІПЕРКОНКУРЕНЦІЇ

У статті проведено дослідження процесу гіперконкуренції, виходячи з мотивації рушійних сил, основою яких є дерегуляція. 
Виявлено мотиваційні чинники, що дозволяють в процесі регулювання забезпечувати потреби суспільства, а також з врахуван-
ням специфіки ринкового середовища створювати умови розвитку сучасної конкуренції. Запропоновано розглядати дерегуляцію 
як результат регуляторних рішень, що сприяє отриманню тимчасових переваг шляхом запровадження саморегулювання та ре-
гуляторних комісій.

Ключові слова: гіперконкуренція, регулювання, дерегуляція, мотивація, саморегулювання, регуляторні комісії, державне 
регулювання.

Сахно А.А. ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ КАК ОСНОВА МОТИВАЦИИ ДВИЖУЩИХ СИЛ ГИПЕРКОНКУРЕНЦИИ
В статье проведено исследование процесса гиперконкуренции исходя из мотивации движущих сил, основой которых явля-

ется дерегулирование. Выявлены мотивационные факторы, которые позволяют в процессе регулирования обеспечивать по-
требности общества, а также с учетом специфики рыночной среды создавать условия развития современной конкуренции. 
Предложено рассматривать дерегулирование как результат регуляторных решений, что содействуют получению временных 
преимуществ путем внедрения саморегулирования и регуляторных комиссий.

Ключевые слова: гиперконкуренция, регулирование, дерегулирование, мотивация, саморегулирование, регуляторные ко-
миссии, государственное регулирование.

Sakhno A.A. DEREGULATION OF MARKETS AS A BASIS FOR MOTIVATION DRIVING FORCES HYPERCOMPETITION
The aim of the study is to evaluate the motivation of market deregulation in the development hypercompetition. Based on the 

purpose of work, you need to solve the following problems: estimate the value hypercompetition as a modern competition and economic 
conditions of war; identify the motivational aspects of regulation and deregulation in terms hypercompetition; evaluate the role of the state 
as guarantor of effective business development. Based on the study of deregulation of markets as the basis for motivation driving forces 
were identified hypercompetition role as a modern innovation competition, where the processes of creation and destruction is the result 
of a strategy of enterprises. Motivational aspects of deregulation associated with regulatory decisions yaks on the one hand ensure the 
economic security of the state as being the usual competition, on the other – all create opportunities to form hypercompetition as self-
regulation and the creation of regulatory commissions.

Keywords: hypercompetition, regulation, deregulation, motivation, self-regulatory commission, state regulation.

Постановка проблеми. Починаючи з середини 
90-х років минулого століття, відбувається активний 
розвиток процесу гіперконкуренції, який характери-
зується значним посиденням конкурентної боротьби. 
Сьогодні гіперконкуренція, що спочатку розгляда-
лась як конкуренція у впровадженні інновацій, сто-
сується всіх сфер життя світової та вітчизняної еко-
номіки.

Гіперконкуренцію можна розглядати як сучасну 
конкуренцію – перемога у конкурентній боротьбі до-
сягається не завдяки одному чи двом рішенням, на-
віть дуже вдалим, що притаманно звичайній конку-
ренції, а через вміння приймати стратегічні рішення 
щодо позиціонування на ринку. Таким чином, гіпер-
конкуренція мотивує економічні процеси не тільки 
до створення, а й до руйнування.

Руйнування є, як правило, результатом війн, 
конфліктів, іноді мотивація до руйнування є наслід-
ком стратегії конкуруючих суб’єктів. Підприємство 
в умовах гіперконкуренції повинно приймати бага-
то рішень у межах «створення-руйнування», а тому 
практичною задачею є визначення мотиваційних 
чинників дерегуляції ринків для сприяння процесам 
гіперконкуренції. Необхідно визначити наявність 
мотивації щодо дерегуляції та виконання державою 
її функцій у забезпеченні рівних прав всіх суб’єктів 
господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливу роль у розробці основних підходів щодо гі-
перконкуренції зіграли закордонні вченні, зокрема  
Р. Д’Авені та Манфред Брун. Р. Д’Авені основну ува-
гу приділив необхідності досягати тимчасових пере-

ваг замість стабільного стану. Манфред Брун виділив 
особливе значення необхідності дерегуляції ринків 
як рушійної сили гіперконкуренції.

Особлива роль у розробці положень про гіперкон-
куренцію належить російському вченому С.А. Дят-
лову, який розглядає проблему, як «інноваційна гі-
перконкурентність у світовій економіці». Крім того, 
вітчизняні вчені також розглядають гіперконкурен-
цію у різних аспектах. Так, наприклад, Г.М. Филюк 
вважає гіперконкуренцію вищою формою конкурен-
ції в умовах глобалізації, а С.А. Єрохін аналізує її 
з точки зору підвищення досконалості економічних 
структур.

Постановка завдання. Метою роботи є аналізу-
вання мотивації дерегуляції ринків у процесі розви-
тку гіперконкуренції.

Виходячи із мети роботи, необхідно вирішити на-
ступні задачі:

- оцінити значення гіперконкуренції як сучасної 
конкуренції та умови виникнення економічних війн;

- визначити мотиваційні аспекти регулювання та 
дерегуляції в умовах гіперконкуренції;

- оцінити роль держави як гаранта ефективного 
розвитку підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дере-
гуляцію ринків як основу рушійних сил гіперконку-
ренції Манфред Брун [1] визначив самою головною 
серед інших: глобалізація конкуренції, поляризація 
попиту, розмиття галузевих кордонів, технізація. Він 
зазначив, що «з кінця 80-х – початку 90-х років міри 
з лібералізації призвели до значних змін в різних га-
лузях економіки та сферах суспільного життя. Так, 
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в результаті лібералізації автомобільного вантажно-
го транспорту відбулася суцільна реструктуризація 
і склалася нова розстановка сил у сфері логістики. 
Дерегуляція ринків стимулюється також приватиза-
цією державних установ (наприклад, пошта або за-
лізничні шляхи), ліквідацією монополій (наприклад, 
в області телекомунікації або електрозабезпечення)».

Таким чином, можна зробити два висновки: де-
регуляція здійснюється по-перше, через лібералі-
зацію та приватизацію; по-друге, вона стосується 
інфраструктурних галузей, як автомобільний тран-
спорт, діяльність якого пов’язана з мережею авто-
доріг, залізничні шляхи, пошти, мережі телекому-
нікації та електрозабезпечення. Якщо погодитися з 
С.А. Дятловим, то гіперконкуренція обумовлена по-
явою на галузевих та світових ринках якісно нових 
конкурентів, які отримали назву «гіперконкуренти»  
[2, с. 446]. Однак інфраструктурні галузі, як прави-
ло, мають окреме положення у всій економічній сис-
темі, значну частину їх відносять до суб’єктів при-
родних монополій. Це означає, що у даному випадку 
конкуренція є недоцільною.

Мотивація у дерегуляції полягає не стільки в 
потребі забезпечення ефективного функціонування 
суб’єктів інфраструктурних галузей, скільки у руй-
нуванні можливостей конкурентів. Якщо будь-яке 
підприємство зможе приватизувати інфраструктуру 
природного монополіста, то воно отримує стратегіч-
ну перевагу над конкурентами. У такій ситуації сис-
темі конкурентних відносин буде нанесено значного 
удару, однак для гіперконкуренції подібне явище є 
прийнятним.

Сучасна конкуренція можлива тільки внаслідок 
стратегічних змін, а тому інфраструктурні галузі є 
важливим чинником стратегії, з одного боку, дер-
жави, з іншого, – конкурентних підприємств. В ре-
зультаті зрушення центра стратегій відбувається 
досягнення тимчасових переваг. Ці переваги і є мо-
тивацією гіперконкуренції, які Р. Д’Авені запропо-
нував розглядати у вигляді моделі «7S» [3]:

S1 – краще задоволення зацікавлених сторін 
(Superior Stakeholders Satisfaction);

S2 – стратегічне прогнозування (Strategic 
Soothsaying);

S3 – швидкість (Speed);
S4 – несподіваність (Surprise);
S5 – зміна правил конкуренції (Shifting Rules of 

Competition);
S6 – сигналізування стратегічним цілям (Signaling 

Strategic Intent);
S7 – спільна та послідовна стратегічна протидія 

(Simultaneous and Sequential Strategic Thrusts).
Зміна правил конкуренції, сигналізування стра-

тегічним цілям, спільна та послідовна стратегічна 
протидія є мотиваційними чинниками гіперконку-
ренції, що дозволяють використовувати процес дере-
гуляції не як протидію функції держави з регулю-
вання, а тимчасову перевагу, що, навпаки, дозволить 
полегшувати роботу державних органів. Прикладом 
є країни колишнього СРСР, в тому числі і Украї-
на. Відсутність політики з мотивування досягнень 
тимчасових переваг призвело до низької конкурен-
тоздатності вітчизняної економіки, причому активне 
старіння економічних галузей розпочалося з інфра-
структурних підприємств. Причина цього криється у 
тому, що уряд не зміг використати фактор дерегуля-
ції як стимул для розвитку конкуренції, а в подаль-
шому і гіперконкуренції, надавши перевагу або «за-
лізному закріпленню» державної формі власності або 
«однобокій» приватизації, коли повністю втрачався 

вплив не тільки на підприємство, а й на весь ринок.
Відсутність мотивації призводить до зменшення 

інноваційної діяльності, а замість гіперконкуренції 
виникає гіперруйнування, оскільки у влади і навіть 
суспільства існує думка, що, одного разу приватизу-
вавши підприємство або залишивши його у держав-
ній власності, можна вирішити усі проблеми. Слід 
зазначити, що руйнування як наслідок гіперконку-
ренції можна ототожнювати з економічними війна-
ми. Експерт Інституту міжнародних відносин Алі 
Лаіді через газету Le Monde відзначив [4]: «Сьогод-
ні у світі розгортається гіперконкуренція, яку деякі 
навіть називають економічною війною: вона затягує 
компанії у бурні води економічних битв, примушую-
чи їх використовувати, м’яко говорячи, «некласич-
ні» засоби».

Експерт навів також шляхи дестабілізації ринків:
- наступальний бенчмаркинг;
- порушення авторських прав шляхом копіюван-

ня продукту, а не процесу виробництва;
- переманювання кадрів у конкурента.
Подібні твердження мають рацію, якщо мова йде 

про побічні наслідки конкурентної боротьби, оскіль-
ки навіть в умовах закритої економіки, де конкурен-
ції не існувало, чинники недосконалості завжди були 
присутні. Якщо вести мову про економічну війну у 
вигляді гіперконкуренції, то, дійсно, дії конкурую-
чих підприємств ґрунтуються на мотивах, що прита-
манні військовим стратегам та дипломатам: наступ, 
агресивні дії, стратегічні союзи, зміни умов тощо.

Таким чином, можна зробити висновок, що гіпер-
конкуренція – це економічна війна за інноваційні 
процеси, можливості вчасно реагувати на дії конку-
рентів. Щоб виграти конкурентну війну, необхідно 
не тільки створювати, розробляти та проявляти твор-
чість, а й вчасно руйнувати. Причому іноді важливо 
руйнувати не стільки те, що зробили конкуренти, а й 
вміти вчасно відмовитися від власних переваг заради 
стратегічних перспектив на майбутнє.

Дерегуляцію можна також сприймати як резуль-
тат державного регулювання внаслідок гіперконку-
ренції. Це випливає з того, що дерегуляція є третім 
етапом регуляторного процесу після законотворчості 
та практичного впровадження. 

Законотворчість та впровадження є основою при 
виконанні державою її функцій, а дерегуляція – ре-
акцією на вимоги гіперконкуренції. Внаслідок дере-
гуляції відбувається «очищення ринку», що дозво-
ляє створювати тимчасові переваги. Таким чином, 
зникають монополії та з’являються на ринку нові 
підприємства або відбувається приватизація природ-
них монополій. 

Сутність дерегуляції у системі державного регу-
лювання дозволяє визначити роль держави як гаран-
та ефективного розвитку підприємництва (рис. 1). 

Загальна площа І на рис. 1 показує площину гі-
перконкуренції, де дерегуляція є основою мотивації 
рушійних сил гіперконкуренції. Площи Іа та Іб ха-
рактеризують роль держави у мотивації гіперконку-
ренції.

 З одного боку (площа Іа), мотивація держави – 
це контроль за розвитком гіперконкуренції. Швидкі 
інноваційні процеси з постійними зміщеннями пере-
ваг є умовою, коли держава повинна захищати насе-
лення та малий бізнес від руйнування та зникнення. 
Для цього існують такі інституції, як місцева влада, 
парламент, суди та центральний уряд. 

З іншого боку (площа Іб), мотивація держави – 
це створення сучасної конкуренції шляхом розвитку 
інноваційної діяльності та залучення інвестицій. Як 
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наслідок, держава шукає компроміси у вигляді ство-
рення органів, які зможуть забезпечити тимчасові 
переваги. Найбільш раціонально у такому випадку 
використовувати саморегулювання та створювати ре-
гуляторні комісії.

Мотиваційні аспекти інституцій-регуляторів ха-
рактеризуються виходячи з їх хиб та переваг на 
основі [5] (табл. 1).

Як можна побачити з табл.1, саморегулювання та 
створення регуляторних комісій дозволяють забезпе-
чувати рушійну силу гіперконкуренції через мотива-
цію тимчасових переваг.

У випадку саморегулювання, мотивація отриман-
ня максимальної свободи у виборі управлінських рі-
шень дозволяє підприємствам інфраструктурних га-
лузей фактично бути в авангарді гіперконкуренції. 
Вони вже мають переваги у конкурентній боротьбі, 
а тому саморегулювання дозволяє безмежно їх ви-
користовувати через відсутність системи контролю з 
боку держави.

Однак слід зазначити, що підприємства інфра-
структурних галузей можуть також бути вразливими 
внаслідок умов саморегулювання, оскільки їх пере-
ваги у стратегічній перспективі обертаються недолі-
ками. По-перше, хоча інфраструктурні підприємства 
є важливими суб’єктами на ринку, проте в умовах 

Рис. 1. Держава у системі гіперконкуренції  
щодо дерегуляції ринків
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гіперконкуренції вони потребують значних витрат 
на себе, зокрема на відновлення та ремонт інфра-
структури, що вимушує у будь-якому випадку орі-
єнтуватися на рішення державних органів. По-друге, 
учасники гіперконкурентних відносин мотивовані 
до зменшення залежності від інфраструктурних га-
лузей, що проявляється у таких діях, як створення 
об’єднань для впливу, знаходження допомоги у дер-
жави та судах, відмові від обсягу послуг або його 
мінімізація, пришвидшення науково-технічного про-
гресу, що дає альтернативні варіанти і т.д.

Регуляторні комісії в умовах гіперконкуренції є 
посередниками, що мінімізують вплив держави. Це є 
певним компромісом для суспільства, яке завжди ви-
магає підзвітності найбільш важливих підприємств. 
Крім того, важливими аргументами, що дозволяють 
вести мову про використання регуляторних комісій 
є [6, с. 15-16]:

- деполітизація процесу регулювання для того, 
щоб забезпечити можливість довгострокового плану-
вання галузі;

- незалежні регуляторні комісії також менш 
схильні втручатися у щоденну діяльність регульова-
них галузей, ніж міністерства;

- міністерства та установи центрального уряду не 
завжди можуть забезпечити необхідний рівень про-
фесійних знань;

- нарешті, коли впроваджується новий режим 
регулювання, політично простіше робити це через 
утворення нового регуляторного органу. Тоді це не 
буде так однозначно сприйматися як посилення дер-
жавного втручання.

Виконуючі функцію посередників, регуляторні 
комісії несуть відповідальність перед державними 
органами влади, які представляють інтереси суспіль-
ства. Однак не існує критеріїв оцінки ефективності 
діяльності регуляторних комісій як самостійних по-
вноважних органів у процесі дерегуляції ринків.

Висновки з проведеного дослідження. На основі 
дослідження дерегуляції ринків як основи мотивації 
рушійних сил гіперконкуренції було визначено роль 
гіперконкуренції як сучасної інноваційної конкурен-
ції, де процеси створення та руйнування є резуль-
татом стратегії діяльності підприємств. Мотиваційні 
аспекти дерегуляції пов’язані з регуляторними рі-
шеннями, які, з одного боку, гарантують економічну 
безпеку держави у вигляді існування звичайної кон-
куренції, з іншого – створюють всі можливості для 
формування гіперконкуренції у вигляді саморегулю-
вання та створення регуляторних комісій.

Таблиця 1
Мотиваційні аспекти регулювання та дерегуляції в умовах гіперконкуренції

Інституції-регулятори Хиби Переваги Мотиваційні аспекти

Саморегулювання Слабка підзвітність Високий рівень професійних 
знань

Максимальна свобода у виборі 
управлінських рішень

Органи місцевої влади Низький рівень професій-
них знань

Високий рівень демократич-
ної підзвітності

Як можна більш широке залучен-
ня місцевої громади до контролю за 
місцевою монополією 

Парламент
Складність забезпечення 
постійного і стабільного 
контролю

Забезпечення демократично-
го вибору

Створення як можна більш широкої 
правової бази для контролю за рин-
ками де працюють монополії

Суди Складність планування 
рішень Справедливість рішень Дотримання критеріїв рівності сто-

рін

Установи центрального 
уряду

Упередженість під час 
ухвалення рішень

Забезпечення високого рівня 
координації з урядом

Поєднання з різноманітними урядо-
вими програмами та цілями

Інституції-регулятори Хиби Переваги Мотиваційні аспекти

Регуляторні комісії Низький рівень підзвіт-
ності

Високий рівень професій-
них знань і можливість 
об’єднувати різні функції

Зміни «правил гри» через «мовчазну 
згоду» з боку державних органів
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Постановка проблеми. Ефективні механізми 
управління підприємствами неможливо побудувати 
без всестороннього і системного дослідження такої 
категорії, як економічний потенціал підприємства, 
його складових елементів та оцінки взаємозв’язків 
між ними. Таке дослідження сприятиме адекватному 
сприйняттю економічного потенціалу підприємства 
як категорії оцінки між плановою та фактичною тра-
єкторією розвитку конкретного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свій 
внесок у розкриття етимології, розвиток дефініції 
«потенціал», його економічного змісту, виявлення 
чинників впливу на потенціал підприємства, прове-
дення канонічного аналізу процесів розвитку потен-
ціалу підприємства, вплив потенціалу на підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства подано в 
працях зарубіжних та вітчизняних вчених, таких 
як Л. Абалкін, В. Авдєєнко, О. Ареф’єва, Б. Бачев-
ський, Р. Білоусов, О. Волкова, А. Воронкова, В. Гав-
ва, Л. Гораль, Е. Горбунов, М. Данилюк, О. Дзьо-
ба, В. Довбенко, Ф. Євдокімов, П. Ігнотовський, 
Г. Клейнер, В. Ковальов, Т. Калінеску, Н. Красно-
кутська, Л. Малярець, Р. Матковський, С. Мочер-
ний, І. Рєпіна, А. Сабадирьова, О. Федонін, О. Цига-
нок, С. Чимшит та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. До сьогоднішнього часу не існує однознач-

ного трактування деривації «економічний потенці-
ал». Аналіз наукових робіт дав можливість зробити 
висновок, що в економічній літературі існує неузго-
дженість між категоріями «потенціал» та «економіч-
ний потенціал» підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті 
є здійснення узагальнення проведених досліджень 
потенціалу підприємства як складного економічно-
го явища на основі їх глибокого аналізу, та подання 
авторського визначення деривації «економічний по-
тенціал підприємства» .

Постановка завдання. Дана стаття присвячена 
питанням проведення етимологічно-сутнісної оцінки 
концепта «економічний потенціал підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження. Ети-
мологія слова «потенціал» визначає його як можли-
вості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути 
використані. Поняття походить від латинського 
«potential» – міцність, сила. Так, у тлумачному слов-
нику під цим терміном розуміються «приховані мож-
ливості, сили для будь-якої діяльності, які можуть 
виявитися у певних умовах». В етимологічному слов-
нику російської мови відзначається походження цьо-
го слова як запозиченого в XIX ст. із французької 
мови, де «potentiel» взято з латинської «potentіalіs», 
похідного «potens» – «здатний», «спроможний», 
буквально – «здатний бути» [1]. Великий тлумачний 
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словник української мови подає тлумачення потен-
ціалу як сукупності усіх наявних засобів, можливос-
тей, продуктивних сил, що можуть бути використа-
ні у певній сфері, галузі, ділянці; запас чого-небудь, 
резерв; приховані здатності, сили якої-небудь діяль-
ності, що можуть виявлятись за певних умов [2]. 
Таким чином, терміни «потенціал», «потенційний» 
позначають наявність у будь-кого прихованих мож-
ливостей, які ще не виявились, або можливість діяти 
у певній галузі.

Зауважимо, що застосування поняття потенціал 
не є префініцією лише економіки. Цей термін ши-
роко використовується в техніці, автоматиці, соціо-
логії тощо. У словнику російської мови С. Ожегова, 
в російському енциклопедичному словнику A. Про-
хорова зустрічається ще одне визначення «потенці-
алу» як величини, що характеризує широкий клас 
силових полів в даній точці, що відкриває цілий ряд 
понять у фізиці, хімії, математиці [3; 4]. Натомість 
саме використання його з означним словом економіч-
ний викликає жваве обговорення та зацікавлення. 

У вітчизняній економічній літературі цей тер-
мін у широкому значенні трактується аналогічно 
як можливості, сили, запаси та засоби, які можуть 
бути використані, або як рівень потужності у будь-
якому відношенні, сукупність ресурсів, необхідних 
для будь-чого. На ресурсний підхід спирається най-
поширеніша теорія потенціалу, за якою ресурси або 
можливості ототожнюють з потенціалом [5; 6], іноді 
до можливостей економічного потенціалу добавля-
ють ресурс системи управління [7, с. 209].

Окрім ресурсного підходу як економічна система 
потенціал підприємства розглядається з точок зору 
функціонального та ресурсно-цільового підходу: пер-
ша визначає потенціал підприємства як сукупність 
функцій, що забезпечують реалізацію здібностей і 
можливостей; друга – потенціал підприємства як су-
купність ресурсів та можливостей щодо досягнення 
певних результатів, цілей.

Полеміка, яка почалася в науковій літературі з 
1924 р. з визначення К. Воблим потенціалу вироб-
ничих сил як потенційної можливості країни ви-
робляти матеріальні блага для задоволення потреб 
населення, триває і по сьогоднішній день. Так, Б. Ба-
чевський дає таке визначення потенціалу: «Внутріш-
ня властивість будь-якого об’єкту або його елементу, 
як носія, проявляти себе відносно зовнішнього серед-
овища», а потенціал підприємства – «властивість, як 
носія штучного походження, забезпечити очікува-
ний суб’єктом оцінки позитивний (або негативний) 
результат в існуючій системі зовнішніх обмежень з 
урахуванням здатності носія до розвитку» [8].

К. Міско під потенціалом розуміє межу люд-
ського пізнання внутрішніх, прихованих можливос-
тей результативного використання досліджуваного 
об’єкта, які можуть бути кількісно оцінені та в кін-
цевому рахунку реалізовані за умови ідеальних мож-
ливостей практичної діяльності [9, с. 5]. 

А. Люкшинов розглядає потенціал підприємства 
як сукупність його можливостей для випуску про-
дукції (надання послуг) [9, с. 2]. 

Вищенаведені точки зору авторів дають змогу го-
ворити, що під потенціалом вони розуміють сукуп-
ність наявних ресурсів та запасів, в той же час вони 
не приділяють увагу ефективному використанню 
ресурсів на кожному етапі розвитку підприємства. 
В цьому аспекті заслуговує уваги та підтримки під-
хід Т. Храмцової до визначення «потенціалу» не 
тільки як до кількості ресурсів, але акцент робить-
ся на вкладеній в них можливості розвитку систе-

ми в заданому напрямку [9, с. 2]. При цьому автор 
«можливість» розуміє як напрямок для розвитку, 
тобто необхідність використання ресурсів у зв’язку з 
окресленими стратегічними цілями. 

В узагальненому вигляді підходи до даної катего-
рії в роботах науковців можуть бути згруповані на-
ступним чином:

1. Ресурсний підхід: потенціал – це сукупність 
необхідних для функціонування або розвитку систе-
ми з різних видів ресурсів. Представники цього під-
ходу, такі як Д. Черніков, С. Бєлова, Є. Фігурнов 
та інші стверджують, що до складових потенціалу в 
цьому розумінні відносять відповідні трудові, мате-
ріальні, фінансові та інформаційні ресурси, які залу-
чаються у сферу вдосконалення виробництва. Сюди 
ж включають і сукупність ресурсів, яка забезпечує 
необхідний рівень організації виробництва та управ-
ління, ресурси сфери освіти і перепідготовки кадрів. 
«Ресурсне» розуміння потенціалу має важливе зна-
чення для планування та управління виробничою ді-
яльністю, але не вичерпує найістотніших його харак-
теристик. 

2. Матеріально-трудовий (марксистський) під-
хід: потенціал – система матеріальних та трудових 
факторів (умов, елементів, складових), що забезпе-
чують досягнення мети виробництва. Представники 
цього підходу, такі як М. Іванов, Ю. Одєгов, К. Ан-
дреєв та інші, подають уявлення про потенціал як 
з’єднання засобів праці, предметів праці та робочої 
сила як факторів виробництва та елементів утворен-
ня нового продукту, що генерують можливості під-
приємства. 

3. функціонально-реалізаційний підхід: потенці-
ал – цілісність структури і функцій, комплексу ре-
сурсів економічної системи, що здатна виконувати 
поставлені перед нею завдання. Представники цього 
підходу, такі як І. Ансофф, роблять висновок про су-
купні можливості об’єкта виконувати завдання: що 
вдаліше склалася структура об’єкта, що більше від-
повідають одні одним його структурні та функціо-
нальні елементи, то вищими будуть його потенціал 
і ефективність.

Отже, основними підходами до визначення струк-
тури економічного потенціалу підприємства визначе-
но ресурсний, функціональний та змішаний. 

Цілком погоджуючись зі сприйняттям ресурсів 
підприємства (трудові, фінансові, матеріальні, інте-
лектуальні тощо) як основи формування його потен-
ціалу, відстоюємо позицію сукупного їх сприйняття 
в якості елементів системи можливостей підприєм-
ства. Кожен з елементів підпорядковується досягнен-
ню загальних цілей потенціалу підприємства, тобто 
якщо існують засоби виробництва, кадри та інші ре-
сурси, то потенціал підприємства як економічна сис-
тема здатний задовольнити постійно мінливі потреби 
потенційних споживачів. Але лише в сукупності вза-
ємодії всіх ресурсів, які створюють систему підпри-
ємства, з’являються нові можливості, яких не має 
кожен окремий вид ресурсу, тобто потенціал підпри-
ємства. 

Дослідження тільки з позицій його ресурсного 
розуміння або сукупності можливостей, створювати 
певний ефект чи досягти певної мети не розкриває 
його будову та зв’язки між елементами, які можуть 
бути впливовими за дією на можливості підприєм-
ства. Структуризація потенціалу підприємства має 
здійснюватися за декількома критеріями: складом 
ресурсів і виконуваними функціями або зв’язками з 
матеріально-речовинною та суспільною формою про-
яву можливостей.
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Під час визначення змісту економічного потенці-

алу як фундаментального поняття облікової концеп-
ції, П(С)БО спираються на економічну реальність, а 
не на юридичну форму, ресурсно-майнову сутність 
чи обмежуються лише потенційною ефективністю. 
Економічний потенціал, що притаманний підпри-
ємству як суб’єкту господарювання, розглядається 
стандартами як можливість втілення майбутніх еко-
номічних вигод прямо чи опосередковано в потоки 
грошових коштів чи їх еквівалентів і може бути по-
даний за структурою в різних аспектах (рис. 1).

Вважаємо, що такий вигляд структури, хоч і виді-
ляє найвагоміші складники, однак не відображає всіх 
основних елементів потенціалу, що не відповідатиме 
потребам аналізу та оцінювання. На нашу думку, най-
повніше відображена структура економічного потенці-
алу підприємства в дослідженнях Є.В. Лапіна (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура економічного потенціалу  
на засадах інформаційного підходу та в категоріях 

П(С)БО (за Л.В. Скоробогатою) [10]
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Рис. 2. Структура економічного потенціалу 
підприємства (за Є.В. Лапіним) [11]

Коваль Л. вважає економічний потенціал підпри-
ємства як сукупність наявних ресурсів та можли-
востей їх трансформувати, щоб досягти економічних 
вигод. Вона пропонує виділяти такі елементи еконо-
мічного потенціалу підприємства (рис. 3): трудовий, 
виробничий, фінансовий, інноваційний та інформа-
ційний потенціали.

Виділення в структурі потенціалу об’єктних та 
суб’єктних складових дозволяє отримати більш по-
вне уявлення про елементний склад потенціалу. 

До об’єктних складових зазвичай відносять ви-
робничий, фінансовий, інноваційний потенціал та 
потенціал відтворення. Суб’єктні складові потенці-
алу – це науково-технічний, управлінський, мар-
кетинговий потенціал та потенціал організаційної 
структури управління.

Формуючи загальну структуру економічного по-
тенціалу підприємства, потрібно врахувати такі кла-
сифікаційні ознаки, як елементний склад, функ-
ціональна сфера виникнення, спектр врахованих 
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Рис. 3. Структура економічного потенціалу 
підприємства (за Л. Коваль) [12]

можливостей і спрямованість діяльності підприєм-
ства, а також міра реалізації потенціалу.

Деякі науковці дають визначення деривації «еко-
номічний потенціал» у галузевій прив’язці. Так, О. 
Григораш визначає: «Це комплексне багатогранне 
поняття, визначення та сутність якого залежать від 
специфіки досліджуваної галузі» [13]. Натомість та-
кий підхід значно звужує розуміння економічного 
потенціалу. Вважаємо, що підприємства різних галу-
зей та масштабів діяльності матимуть різну структу-
ру потенціалу, але це не визначає його сутність. 

Галузева ознака враховується під час формуван-
ня структури конкретного підприємства. Тому вва-
жаємо, що в структурі економічного потенціалу, на-
приклад, газотранспортного підприємства, основною 
є виробничо-економічна складова, яка містить тру-
довий, виробничо-технічний та інноваційно-інвести-
ційний потенціал (потенціал відтворення) (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура економічного потенціалу 
газотранспортного підприємства 

Джерело: власна розробка

Зауважимо, що найвагомішою складовою для та-
кого підприємства буде виробничо-технічний потен-
ціал, оскільки всі інші є функціями від нього.

Тобто існує певна сукупність взаємопов’язаних 
базових елементів і відсутність будь-якого з них уне-
можливлює діяльність підприємства як економіч-
ного суб’єкта [14]. Водночас, акцент для реалізації 
можливостей підприємства робиться на найбільш ак-
туальних для досліджуваного. Базова структура по-
тенціалу для усіх видів однакова і залежить від рівня 
втілення (наявний потенціал та потенціал розвитку), 
рівня використання (реалізований та нереалізова-
ний) та доцільності існування невикористовуваного 
потенціалу (резерв та надлишок). Така структура 
єдина і властива різним видам потенціалу [15]. 
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Висновок. Отже, узагальнюючи вищенаведене до-
слідження потенціалу підприємства як складного 
економічного явища, вважаємо за доцільне подати 
авторське визначення деривації «економічний потен-
ціал підприємства» в наступній редакції: економіч-
ний потенціал підприємства – це сукупність визна-
чених видів ресурсів підприємства, необхідних для 
його функціонування та/або розвитку, проявом си-
нергізму дії яких виступає сукупність можливостей, 
створюваний певний ефект діяльності, досягнення 
певної мети у визначеному зовнішньому середовищі 
господарювання з урахуванням існуючих обмежень.

Окрім того, важливе значення для розуміння його 
сутності відіграє елементний склад (будова, внутрішня 
структура) та характер зв’язків між його елементами.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуті сучасні тенденції розвитку ринку побутових послуг в Україні, які сформувались у зв’язку з диференціацією 
населення за доходами та майном. Також визначені основні проблеми, що стримують розвиток ринку побутових послуг, підви-
щення ефективності функціонування підприємств побутового обслуговування.
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Сидоренко Т.Н. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены современные тенденции развития рынка бытовых услуг в Украине, которые сформировались в связи 

с дифференциацией населения по доходам и имуществом. Также определены основные проблемы, сдерживающие развитие 
рынка бытовых услуг, повышение эффективности функционирования предприятий бытового обслуживания. 
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Sidorenko T.N. TRENDS OF DEVELOPMENT CONSUMER SERVICES ENTERPRISE IN UKRAINE
The article deals with modern tendencies of development the market of public services in Ukraine, which the differentiation of the 

population by income and assets. Also identified the main problems that hinder the development of the market of public services, improve 
the efficiency of consumer services enterprise.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день сфе-
ра побутового обслуговування є важливою складо-
вою економіки країни внаслідок забезпечення задо-
волення споживацького попиту на побутові послуги 
та одним з пріоритетних напрямів ведення малого і 
середнього підприємництва. Постійний ріст витрат, 
посилення конкуренції на ринку, підвищення вимог 
споживачів до якісних побутових послуг посилюють 
значимість ефективного управління підприємствами 

побутового обслуговування. Необхідний пошук таких 
методів управління їх діяльністю, які допомагали б 
підприємствам враховувати особливості ринку і вес-
ти конкурентну боротьбу в стратегічній перспективі. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження та ви-
вчення попиту на побутові послуги висвітлюється у 
працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених: 
Л.Я. Баранової, С.Я. Войтовича, С.С. Гаркавенко, 
Ю.А. Дайновського, В.І. Дмитрієва, О.В. Зозульова, 
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О.І. Іщенка, Ф. Котлера, В.І. Куценко, Ж.-Ж. Лам-
бена, А.І. Левіна, Л.Г. Ліпич, В.М. Мальченко, 
А.Ф. Мельник, І.В. Новікової, М.А. Окландера, 
О.В. Пащук, Н.В. Погожої, О.А. Смирнової, Л.С. Спі-
вак, О.М. Шканової, В.В. Юхименко та інших. 

Відзначаючи значущість наукових розробок вче-
них, варто зауважити, що у більшості робіт основна 
увага приділяється сутності потреб і попиту, класи-
фікації чинників впливу на рівень задоволення по-
питу, методам прогнозування попиту населення на 
послуги тощо.

Метою написання статті є визначення ключових 
аспектів розвитку підприємств побутового обслугову-
вання в сучасних умовах та їх функціонування.

Основні результати дослідження. Послуги нада-
ють набір бажаних характеристик, які диференціює 
їх як споживчі вартості та умовою їх конкуренто-
спроможності і реалізації. Отримуючи нові якості, 
послуги, котрі виробляються, в кожному конкретно-
му випадку стають пріоритетними для споживача, це 
впливає на успішність на ринку послуг та різницю 
цін на модернізовану нову послугу. Як і будь-який 
товар, послуга проявляє себе набором споживчих 
характеристик, котрі дозволяють споживачу макси-
мізувати корисність у процесі оптимізації вибору та 
задоволення структурованих потреб. Певна спожив-
ча вартість послуги є необхідною умовою для того, 
щоб послуга могла вступити в процес обміну на гро-
ші, тобто продаватись, економічно реалізуючись вну-
трішньому та зовнішньому ринках.

Сьогодні в Україні обсяг реалізації побутових по-
слуг у розрахунку на одного жителя в середньому 
становить близько 30 грн. на рік. Мережа сфери по-
бутового обслуговування не дає населенню можли-
вості одержувати послуги за місцем проживання. 
Більша частина об’єктів побутового обслуговування 
знаходиться у великих містах, а в невеликих міс-
тах та в сільській місцевості, де проживає понад 
50% населення, немає умов для одержання необхід-
них побутових послуг. До того ж, у сільській міс-
цевості один такий об’єкт припадає на 5 поселень, 
або 2600 жителів. Невисокий технічний рівень пере-
важної більшості підприємств, що надають побутові 
послуги. Застаріле обладнання стримує впроваджен-
ня прогресивних технологій. Мають місце випадки, 
коли надаються побутові послуги низької якості, без 
належної гарантії. He завершено приватизації під-
приємств побутового обслуговування.

Відносно обмеженою є частка України і в між-
народній торгівлі послугами. Відношення між екс-
портом та імпортом послуг України складає 64,47% 
до 35,53%. Водночас у країні є потенціал для роз-

витку міжнародної торгівлі послугами. Так, розви-
ток науки, технологій і висококваліфікована робоча 
сила є необхідними передумовами для динамічного 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 
програмного забезпечення, електронної і мобільної 
торгівлі, які базуються на основі глобальної мережі 
Інтернет, що може відіграти роль «локомотиву роз-
витку», тобто простимулювати розвиток всієї наці-
ональної економіки, забезпечити міцні конкурентні 
переваги на світових ринках. Слід також використа-
ти вигідне геоекономічне положення країни для роз-
витку транспортної інфраструктури та туризму.

Кожне підприємство є складовою соціально-еко-
номічною системою, яка поєднує у виробничому про-
цесі різноманітні матеріальні елементи, людські ре-
сурси та інформаційні зв’язки [1].

Надання побутових послуг є джерелом наповне-
ння державного бюджету і формування прибутку 
підприємницьких структур, засобом комплексного 
обслуговування споживачів та скорочення витрат 
часу на виконання певних видів робіт.

Види побутових послуг: індивідуальне пошит-
тя і ремонт швейних, хутряних виробів і головних 
уборів; індивідуальне пошиття, в’язання і ремонт 
трикотажних виробів; індивідуальне виготовлення 
і ремонт взуття; ремонт побутових машин і прила-
дів; ремонт годинників; виготовлення і ремонт юве-
лірних виробів; ремонт побутової радіоелектронної 
апаратури; послуги з відео зйомки і звукозапису; 
виготовлення і ремонт меблів; послуги перукарень; 
послуги фотографій; послуги з хімічного чищення 
виробів; послуги з прання білизни; послуги лазень. 
Замовник – особи, яким надаються побутові послуги.

Інтенсивному розвитку підприємств побутового 
обслуговування сприяє зростаючий споживацький 
попит на побутові послуги, що обумовлює необхід-
ність ефективного управління підприємствами побу-
тового обслуговування (табл. 1). 

Однією з проблем розвитку підприємств побуто-
вого обслуговування є відсутність державного регу-
лювання тарифів, а також цін на побутові послуги, 
котрі встановлюються конкретним підприємством, 
виходячи із собівартості, співвідношення між попи-
том і пропозицією та норми прибутку. Це перешко-
джає реалізації соціальної функції підприємствами, 
що надають побутові послуги. Чинним законодав-
ством України не передбачено пільг будь-яким кате-
горіям населення при наданні побутових послуг.

Таким чином, загальний стан побутового обслуго-
вування не задовольняє потреб населення, і, насам-
перед, у соціально необхідних послугах. Деякі під-
приємства побутового обслуговування перебувають у 

Таблиця 1
Показники роботи підприємств побутового обслуговування

Види послуг
Обсяги реалізованих послуг (у ринкових цінах), млн. грн.

2009 2010 2011 2012

Всього 4313,24 4998,71 6274,38 6727,63

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів та 
мотоциклів 1246,25 1326,31 1607,22 1754,35

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 291,97 288,02 246,08 262,44

Оренда машин та устаткування 1892,8 2128,11 2792,08 2976,70

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку 35,93 25,66 24,62 31,10

Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-
обчислюваної техніки 345,84 593,96 639,25 687,46

Прибирання виробничих та житлових приміщень, 
устаткування та транспортних засобів 500,45 636,65 965,13 1015,58

Джерело: складено та опрацьовано автором на основі статистичного збірника «Діяльність підприємств сфери послуг 
за 2010-2013 рр.»
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складному фінансовому становищі. Отже, основні ор-
ганізаційно-економічні проблеми у сфері побутового 
обслуговування зводяться до такого:

• недосконале правове регулювання питань ді-
яльності суб’єктів господарської діяльності;

• професійна роз’єднаність підприємств побутово-
го обслуговування;

• відсутність у невеликих містах та у сільській 
місцевості достатньої мережі підприємств побутового 
обслуговування;

• низький технічний рівень оснащення більшості 
підприємств побутового обслуговування, відсутність 
вітчизняного обладнання, приладів та інструментів 
для надання цих послуг,

• недостатня кваліфікація певної частини фахів-
ців для роботи в ринкових умовах;

• відсутність фінансово-кредитної підтримки під-
приємств. Тому важливими завданнями підприєм-
ництва у сфері побутового обслуговування повинні 
стати: надання населенню широкого спектру висо-
коякісних побутових послуг, наближення його до 
місць проживання та трудової діяльності громадян 
шляхом оптимізації мережі об’єктів побутового об-
слуговування, поступове досягнення європейського 
рівня сервісу, підвищення якості виконання замов-
лень, нарощування обсягів виробництва.

Підприємницька активність вважається у світі 
чи не найголовнішим фактором економічної стабіль-
ності та гарантом економічного зростання. Практика 
розвинених країн показує, що ринкові відносини мо-
жуть бути ефективними та плідними лише за умови 
ефективного та конкурентоздатного підприємництва. 
У зв’язку з цим у цивілізованому світі держава за-
охочує до розвитку приватної ініціативи різноманіт-
ними методами [3]. 

Особливе значення у становленні та розвитку сфе-
ри побутового обслуговування в Україні має мале 
підприємництво. Мале підприємництво у сфері побу-
тового обслуговування населення є особливим типом 
підприємницької діяльності з надання послуг, котрі 
здійснюються недержавними малими підприємства-
ми або фізичними особами базовими властивостями 
якої є самостійність, інноваційність, систематич-
ність, єдність власності та контролю.

Потреби у послугах підприємств побутового об-
слуговування, які приймають форму попиту, пропо-
нується поділяти на реалізований та незадоволений 
попит. Відтак встановлено взаємозв’язок потреб і по-
питу населення на послуги підприємств побутового 
обслуговування, визначено причини та послідовність 
перетворення потреб у задоволений та незадоволений 
попит. Це забезпечило розподіл незадоволеного по-

питу на такі складові: незадоволений попит, що фор-
мується на основі платоспроможних незадоволених 
потреб, і незадоволений попит, що формується на 
основі платоспроможних потреб, задоволених шля-
хом самообслуговування. Останні, в свою чергу, зу-
мовлюють існування незадоволеного попиту при од-
ночасному задоволені платоспроможних потреб. 

Виявлено, що потреби у послугах підприємств по-
бутового обслуговування, які не приймають форму 
попиту, формуються із задоволених потреб шляхом 
самообслуговування та незадоволених потреб.

Значним поштовхом для розвитку вітчизняного 
ринку послуг є наближення з кожним днем Євро-
2012. Цей факт стимулює владу до активних дій в 
боротьбі з економічною кризою, виводячи на перший 
план обслуговуючий сектор.

Також розвиток сфери послуг в Україні потребує 
залучення додаткових інвестицій, в т.ч. іноземних. 
Залучення іноземного капіталу забезпечить не тіль-
ки надходження необхідних фінансових ресурсів, 
але й передових, технічно ефективних методів реа-
лізації послуг, що сприятиме підвищенню їх якості, 
доступності, культури обслуговування та, в кінце-
вому рахунку, підвищить конкурентоспроможність 
вітчизняних виробників послуг та значно зміцнить 
позиції України в міжнародному обміні послугами.

Висновки. Щоб утримати свої позиції, підприєм-
ствам, котрі діють на ринку побутових послуг, необ-
хідно організовувати грамотний менеджмент, розро-
бляти ефективні бізнес-рішення. Бізнес, пов’язаний 
з наданням побутових послуг населенню, є одним з 
найбільш складних у сфері послуг. Одними з осно-
вних напрямків, які забезпечують підвищення рен-
табельності і швидке зростання для підприємств, що 
надають побутові послуги населенню, виступають по-
стійна диверсифікація бізнесу і експансія в регіони. 
Диверсифікація бізнесу проявляється у прагненні 
підприємств, які надають побутові послуги населен-
ню, щорічно розширювати спектр надаваних послуг.
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Постановка проблеми. Фінансовий стан переваж-
ної частини підприємств вітчизняного агропромисло-
вого комплексу (АПК) не дозволяє забезпечити про-
цес не тільки розширеного, а в багатьох випадках і 
простого відтворення за рахунок власних фінансових 
ресурсів. Останнім часом у сільськогосподарському 
виробництві України значно знизилися обсяги ва-
лової продукції, погіршилося використання при-
родних ресурсів, знизилася родючість ґрунтів і т.д. 
Для України розвиток аграрного сектору є особливо 
актуальним, адже саме він є однією із стратегічних 
складових економіки держави: в агропромисловому 
секторі та споріднених із ним галузях формується до 
20% ВВП. Тому стабілізація в найкоротші терміни й 
розвиток саме аграрного сектору економіки крайні – 
один із головних чинників вітчизняної економіки в 
умовах світової фінансової кризи [1; 2].

Нині в умовах ринкової економіки мінімізація 
ризику, пов’язаного з підприємницькою діяльністю 
в АПК, є основним завданням усіх взаємодіючих на 
ринку суб’єктів, орієнтованих на максимізацію по-
тенційно можливого економічного прибутку. Під-
приємства, будучи незалежним господарюючими 
суб’єктами, що діють в умовах ринкової економіки, 
повністю несуть відповідальність за результати ви-
робничо-господарської діяльності, як перед своїми 
співвласниками, так і працівниками, і кредиторами. 
Діяльність підприємства, а відповідно і фінансові 
результати залежать від безлічі не тільки зовніш-
ніх, а й внутрішніх факторів впливу. І якщо при-
рода зовнішніх факторів об’єктивна, і підприємство 
не може повністю контролювати механізм їх впли-
ву, то внутрішні фактори визначаються діяльністю 
підприємства, а, значить, в умовах грамотного мар-
кетингового аналізу з боку підприємства можлива 
їх мобілізація і подальше якісне поліпшення. Кон-

курентоспроможність продукції та послуг агропро-
мислових підприємства, грамотне позиціонування, 
що викликає стійку лояльність у споживача, під-
вищення ефективності виробництва, в першу чергу, 
за рахунок результатів науково-технічних розробок, 
раціональна форма не тільки господарювання, а й 
управління виробництвом необхідна будь-якому під-
приємству, функціонуючому в умовах ринкової еко-
номіки. Ставлячи перед собою завдання довгостро-
кового функціонування на ринку, керуючі органи 
особливу увагу повинні приділяти зростанню показ-
ників ефективності господарської діяльності. Тільки 
системний аналіз, який розглядає всі сторони госпо-
дарської діяльності підприємства, дозволяє найбільш 
точно визначити фактори, що впливають на рівень 
ефективності роботи підприємства, а також виявляє 
можливі резерви для її підвищення.

На думку фахівців, АПК – найперспективніший 
сектор в економіці України. Зростання конкуренції 
на агропромисловому ринку зумовило підвищення 
ролі сфери маркетингового аналізу у формуванні ви-
трат на виробництво і реалізацію сільськогосподар-
ської продукції.

Інтенсивне впровадження маркетингового інстру-
ментарію в усі сфери економічного життя обумовлює 
теоретичний і практичний інтерес до алгоритмізації 
планування діяльності з різних напрямків маркетин-
гу. Пріоритетне значення серед подібних алгоритмів 
планування безсумнівно належить розробці обґрун-
тованої діяльності з проведення маркетингових до-
сліджень.

Діяльність підприємства вимагає додаткового до-
слідження із залученням апарату імітаційного мо-
делювання, для обліку в динаміці всіх виробничих 
процесів та можливості отримання прибутку. Це ста-
новить актуальність вибору даної теми. Імітаційна 
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модель маркетингової стратегії підприємства дозво-
ляє провести дослідження ринку виготовленої про-
дукції, зіставлення результатів діяльності компанії 
на різних етапах, аналіз чинників, що безпосередньо 
впливають на результати діяльності, ефективне пла-
нування і управління підприємством та ін. [3; 7].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням дослідження діяльності агропромис-
лових підприємств присвячено значну кількість 
публікацій, серед яких необхідно відзначити ро-
боти Г.Г. Левкіна, А.В. Тимошенка, І.Б. Щвеця, 
В.І. Шрота, Н.В. Прозорова та ін. Оскільки дана 
галузь має великі ризики, то виникає необхідність 
в проведенні кількісної оцінки впливу рівня мате-
ріальних запасів на кінцевий результат діяльності 
сільськогосподарського підприємства. У зв’язку з 
цим особливу актуальність набувають додаткові до-
слідження із залученням апарату імітаційного мо-
делювання, для оцінки в динаміці всіх виробничих 
процесів підприємства та можливості отримання 
прибутку [1; 4; 6]. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є мар-
кетингові дослідження на основі розробленої імі-
таційної моделі для дослідження виробничої та 
фінансової діяльності агропідприємства «Югагропе-
реработка». 

Завдання, які дозволяє вирішувати побудована 
імітаційна модель, є наступними: 

– визначити необхідну кількість коштів, для про-
ведення посівної компанії; 

– визначити сумарні доходи і витрати підприєм-
ства в динаміці; 

– визначити можливість кредитування підприєм-
ства; 

– можливість аналізу отримання прибутку під-
приємства. 

Такий підхід дозволить кількісно оцінювати, ана-
лізувати і прогнозувати систему управління запа-
сами, а також отримати рекомендації з управління 
його логістичними процесами. Об’єктом дослідження 
є виробнича та логістична система агропідприємства. 
Предметом дослідження є економіко-математичні та 
імітаційні моделі діяльності агропромислового під-
приємства.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Інтенсивне впровадження маркетингового інстру-
ментарію в усі сфери економічного життя обумовлює 
теоретичний і практичний інтерес до алгоритмізації 
планування діяльності з різних напрямків логісти-
ки та маркетингу. Приоритетне значення серед поді-
бних алгоритмів планування безсумнівно належить 
розробці обгрунтованої діяльності з проведення мар-
кетингових досліджень.

Найбільш повна схема планування маркетинго-
вих досліджень на підприємстві повинна враховувати 
всі напрямки діяльності підприємств. Алгоритм мар-
кетингових досліджень може мати наступні кроки: 
Визначення проблеми → Маркетингові дослідження 
→ Дослідження ринку → Аналіз кон’юнктури ринку 
→ Дослідження зовнішніх ринків → Імітаційне моде-
лювання → Формування маркетингової інформацій-
ної системи → Прийняття управлінських рішень по 
проблемі.

Представлений алгоритм включає в себе можливі 
альтернативні підходи для аналізу різних суб’єктів 
ринку. При конкретному дослідженні деякі етапи до-
слідження можуть бути опущені в залежності від об-
сягу і значущості розв’язуваної проблеми. Але біль-
шість процесів і явищ у конкурентному середовищі 
не піддаються безпосередньому виміру і отримати їх 

кількісні або порядкові оцінки можна тільки мето-
дами експертної діагностики, кінцевою метою якої 
є можливість експертного прогнозування конкурент-
ної ситуації.

Імітаційне моделювання (ІМ) економічних проце-
сів зазвичай застосовується в таких випадках [3; 7]:

– для управління та дослідження складного про-
цесу (дослідження потенціальних клієнтів, ланцюга 
постачань, кон’юнктури ринку, конкурентів та ін.);

– при проведенні експериментів з моделями склад-
них економічних об’єктів та процесів, для отриман-
ня та відстеження їх динаміки в екстрених ситуаці-
ях, пов’язаних з ризиками, завоюванням ринку та 
вихід на рівень прибутковості;

– для визначення та оцінки основних показників 
діяльності як у теперішній час, так і на перспективу.

Імітаційне моделювання включає в себе два осно-
вних процеси: 

перший – конструювання моделі реальної систе-
ми; 

другий – постановка експериментів на цій моделі.
При цьому можуть переслідуватися наступні цілі: 

засобами імітаційного моделювання можна досягти 
наступних цілей: 

а) зрозуміти поведінку економічної системи; 
б) вибрати та дослідити маркетингову стратегію, 

що забезпечує найбільш ефективне функціонування 
системи.

Насамперед зазначимо, що сама по собі імітацій-
на модель дуже рідко є метою маркетингового до-
слідження. Для кінцевого користувача важливо 
рішення конкретного завдання, наприклад: оптимі-
зувати прибуток, визначитися плануванням терито-
рії, управлінням парком транспортних засобів, по-
літикою закупівель і та ін. Модель одного і того ж 
об’єкта виглядатиме по-різному при різних цілях мо-
делювання.

Сама по собі імітаційна модель може бути як ме-
тою маркетингового дослідження, так і інструментом 
досягнення для кінцевого користувача важливо рі-
шення або конкретного завдання. Наприклад: опти-
мізувати прибуток, визначитися з планом випуску 
продукції, управлінням парком транспортних засо-
бів, політикою закупівель та ін. Перевагами мето-
ду імітаційного моделювання є можливість створити 
імітаційну модель одного і того ж об’єкта по різному 
при різних цілях моделювання.

Інформаційні технології імітаційного моделюван-
ня сьогодні дуже розвинені. Практичні усі сучасні 
ІТ-системи містять вбудовані модулі імітаційного 
моделювання. Для прийняття найбільш ефективно-
го управлінського рішення, використовують типові 
імітаційні моделі:

– модель повністю вбудована в виробничий та 
інші бізнес-процеси, запускається автоматично при 
виконанні відповідних операцій;

– модель оформлена у вигляді утиліти, регуляр-
но запускається вручну при прийнятті оперативних 
рішень;

– модель створюється для оцінки та порівняння 
варіантів передбачуваних змін (модернізація) або для 
вироблення оптимальної маркетингової стратегії.

У цих випадках модель використовується в скла-
ді так званої системи підтримки рішень. 

При побудові таких моделей необхідно дотриму-
ватися таких вимог: 

• поведінка, структура і функції моделі повинні 
бути адекватні системі, яка моделюється;

• відхилення параметрів моделі в процесі її функ-
ціонування від відповідних параметрів модельованої 
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системи не повинні виходити за рамки допустимої 
точності моделювання; 

• результати дослідження моделі та її поведінки 
повинні виявити нові властивості системи, не відо-
бражені у вихідному матеріалі, використаному для 
складання даної моделі;

• модель повинна бути більш зручною, ніж її ре-
альний аналог.

Дотримання цих вимог дозволяє реалізувати якіс-
но нові можливості моделювання, а саме: проведення 
дослідження на етапі проектування системи для ви-
значення доцільності її створення та застосування; 
проведення дослідження без втручання у функціо-
нування системи; визначення гранично допустимих 
значень обсягів матеріальних потоків та інших пара-
метрів системи без ризику руйнування моделі. 

Велика кількість сільськогосподарських підпри-
ємств працюючих на території нашої держави охоплю-
ють такі бізнес процеси: вирощування певної продукції, 
зберігання продукції на складі, реалізація продукції, 
переробка певних видів сировини (продукції), визна-
чення фінансових результатів. Об’єкт дослідження має 
свою специфіку, таку як складний виробничий процес 
по вирощуванні та переробці овочів, сезонність прове-
дення всіх робіт на підприємстві (вирощування овочів, 
зберігання їх на складі, виробництво солінь і та ін.). 

Основними видами діяльності АПК «Югагропере-
работка» є посів та вирощування овочів та переробка 
де яких видів овочів на міні заводі (помідори солоні, 
капуста квашена та ін.). Блок-схема бізнес-процесів 
агропідприємства «Югагропереработка» (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема бізнес-процесів 
агропідприємства «Югагропереработка»

Зупинимось на кожному блоці більш детально.
Блок «Вирощування овочів» включає в себе такі 

процеси як планування посіву таких овочів як: цибу-
ля, капуста білокачанна, пекінська капуста, буряк, 
морква, картопля, помідори. У даному блоці врахо-
вується відсоток втрати овочів під час росту, і всі ви-
трати необхідні для вирощування. Для кожного виду 
овочів проводиться моделювання з урахуванням часу 
посіву та обсягу планованого посіву, тривалості часу 
росту, можливих втратах при зростанні і в результа-
ті отриманого обсягу овочів.

У блоці «Вирощування овочів» вирішується осно-
вне завдання агропідприємства – розрахунок необ-
хідної кількості коштів для проведення посівної кам-
панії. Це можливо за рахунок того, що по кожному 
овочу планується план посіву і витрати (рис. 2). 

 

Рис. 2. Графік проведення посівної кампанії

Крім цього, у даному блоці знаходиться підпро-
грама «Затрати на вирощування» кожного виду ово-
чів та «Сумарні затрати». Результати можна отрима-
ти так, як показано у таблицях 1 та 2.

Таблиця 1
Сумарні затрати на вирощування в динаміці

Таким чином, керівник підприємства бачить, що 
для проведення всієї посівної кампанії йому буде по-
трібно 65700 грн.

У блоці «Склад» можна спостерігати надходжен-
ня овочів на склад та їх реалізацію зі складу в ди-
наміці. Із результатів імітаційних експериментів ви-
дно, коли продукція надходить на склад і з якою 
інтенсивністю вона реалізується зі складу (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка роботи складу
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Керівник підприємства може змінювати інтенсив-
ність реалізації, для оцінки темпів звільнення складу.

Блок «Склад»: вказано кількість продукції збере-
женої на початку року на складі, кількість продукції 
яка надходить до складу в період дозрівання, а та-
кож кількість проданої продукції зі складу протягом 
місяця і її залишок.

У блоці «Виробництво» вказано два види про-
дукції (помідори солоні, капуста квашена), які під-
приємство переробляє на своєму міні-заводі (рис. 4). 
Враховано попит та інтенсивність продажі цих про-
дуктів. Деякі овочі, такі як капуста і помідори, над-
ходять не тільки на склад, але ще й на завод. По-
мідори продаються тільки з поля і минаючи склад 
надходять на завод, а капуста продається з поля, зі 
складу і з заводу у вигляді капусти квашеної. 

Рис. 4. Фрагмент імітаційної моделі 
(блок «Виробництво»)

Блок «Виробництво» враховує кількість овочів, 
які надішли на завод, кількість солінь яке є на по-
чаток року на заводі, враховує кількість проданих 
солінь залежно від інтенсивності продажів і попиту 
на соління.

У блоці «Логістика» відображено процес моделю-
вання доставки продукції, врахована вартість пере-
везення продукції на одну одиницю продукції, під-

раховані транспортні витрати. Наприклад, у даному 
блоці відображено те, що три види продукції такі 
як: цибуля, пекінська капуста і помідори солоні, має 
своїх постійних споживачів і за допомогою машин 
які є у підприємства, перевозяться до цих спожива-
чів [2; 5; 6].

У блоці «Фінанси» підраховуються доходи під-
приємства від продажу кожного виду продукції, 
підприємства необхідні для ведення господарської 
діяльності підприємства та прибуток підприємства 
(табл. 3). 

Таблиця 3
Основні показники діяльності агропідприємства

Таким чином, з таблиці 3 видно, що планована 
посівна кампанія буде прибутковою, з урахуванням 
можливих втрат, вказаних в блоці «Вирощування 
овочів». 

Оскільки для здійснення посівної кампанії не-
обхідні значний кошти, то в моделі передбачається 
отримання кредиту у розмірі 100 000 грн. Результа-
ти експериментів підтверджують, що при запланова-
ному обсязі посівів можливість виплати даної суми 
кредиту у підприємства є.

Проведені імітаційні експерименти дали можли-
вість зробити наступні висновки та провести наступ-
ний маркетинговий аналіз.

Таблиця 2
Затрати на вирощування у розрізі різних видів продукції
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1. Збільшення плану посіву на 10% дозволить 

підприємству отримати прибуток від 4% до 20% і 
вище.

2. Збільшення цін на продукцію зі складу на 5% 
зменшує інтенсивність продажів в середньому на 
10%, що не завжди дає можливість збільшити при-
буток підприємству.

3. Збільшення кількості працівників з 20 до 25 
зменшує прибуток підприємства, особливо в періо-
ди зростання овочів. Підприємству є сенс залучувати 
працівників додатково тільки на періоди посіву та 
збирання.

4. Збільшення заробітної плати працівників у пе-
ріоди проведення посівної кампанії і в періоди зрос-
тання овочів неможливо. Підприємство може збіль-
шити заробітну плату на 20% у періоди реалізації 
вирощеної продукції. Рекомендовано підприємству 
не проводити загального підвищення зарплати по 
всіх періодах, а видавати преміальні в періоди реалі-
зації овочів. Підприємство здатне видавати премії в 
межах від 20% до 30% від окладу працівника.

Для отримання додаткового прибутку рекомендую 
підприємству шукати нових споживачів, що дасть 
можливість отримання прибутку від експлуатації пар-
ку машин і збільшити інтенсивність продажів.

5. Рекомендовано провести розширення заводу, 
оскільки реалізація солінь дає підприємству прибу-
ток упродовж всього року. 

Висновки з проведеного дослідження. Викорис-
товуючи маркетинговий аналіз на основі імітаційної 
моделі, підприємство в стані вирішувати певні за-
вдання на кожному конкретному ринку з найвищою 
ефективністю. Практично це можна здійснити тіль-

ки в тому випадку, коли виробник має можливістю 
систематично контролювати свої науково-технічні, 
виробничі і збутові плани відповідно до змін ринко-
вої кон’юнктури, маневрувати наявними в його роз-
порядженні економічними ресурсами, щоб забезпе-
чити необхідну гнучкість у вирішенні стратегічних і 
тактичних завдань. Маркетинг у поєднанні із провід-
ними технологіями імітаційного моделювання стає 
своєрідним типом управління, фундаментом довго-
строкового й оперативного планування виробничої, 
науково-технічної, технологічної, інвестиційної, збу-
тової і фінансової діяльності підприємства.
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Постановка проблеми. Для забезпечення керо-
ваного розвитку окремих секторів економіки, видів 
економічної діяльності та їх галузей державою вкрай 
важливо створити певне інституціонально-правове 
поле, яким визначаються правила поведінки еконо-
мічних агентів, формуються стимули до необхідних 
дій або ж, навпаки, встановлюються прямі чи опо-
середковані обмеження і заборони. Як правило, таке 
законодавче забезпечення відповідає тому необхідно-
му для функціонування і розвитку певних сфер бази-
су, що є об’єктом державної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пріо-
ритетність заходів державної економічної політики 
щодо використання інвестиційного та інноваційного 
потенціалу малого і середнього підприємництва для 
відновлення економічного зростання для забезпечен-
ня структурного реформування економіки знаходить 
відображення у низці законодавчих актів [1-8]. Про-
блеми формування макроекономічних структурних 
підвалин стабілізації вітчизняної економіки, наро-
щування та збереження її інноваційного потенціалу 
ретельно вивчають такі науковці, як Я.А. Жаліло, 
А.Є. Никифоров, Д.С. Покришка, О.В. Собкевич, 
А.І. Сухоруков, А.В. Шевченко [9-11].

Постановка завдання. Економічне пожвавлення 
інвестиційного вектору спроможне викликати си-
нергетичний ефект стійкого довгострокового еконо-
мічного зростання, але у той же час потребує такої 
інвестиційної політики, яка б посилювала генеру-
вання інвестиційних ресурсів та їх використання за 
пріоритетними напрямами, стимулювала збільшення 
частки інвестиційного спрямування наявних доходів 

суб’єктів бізнесу, громадян, держави у високотех-
нологічні сфери. У цьому аспекті ґрунтовних дослі-
джень ще не достатньо.

Виклад основного матеріалу дослідження. Регу-
льовані державою процеси не є статичними та роз-
виваються, причому абсолютно не ізольовано від 
макроекономічних, демографічних, соціальних, по-
літичних та інших тенденцій. Саме тому невід’ємною 
складовою успішної державної політики у будь-якій 
сфері є її ефективне планування. Таке планування 
базується на поточному стані справ у відповідній 
сфері, екстраполяції тенденцій, що були характер-
ними для її розвитку в попередньому довго-, серед-
ньо- та короткостроковому періодах, прогнозуванні 
зовнішніх та внутрішніх чинників впливу, та оформ-
ляється у вигляді державної програми як комплексу 
взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на 
вирішення найважливіших проблем розвитку держа-
ви, окремих галузей економіки або адміністративно-
територіальних одиниць. Відомо, що державні про-
грами узгоджені за строками виконання, складом 
виконавців, ресурсним забезпеченням та реалізують-
ся передусім за кошти державного і місцевих бюдже-
тів, але часто і за участі недержавного, приватного та 
іноземного інвестування. 

Фактично інституціонально-правове середови-
ще характеризує поточні переваги і недоліки систе-
ми державного регулювання соціально-економічних 
процесів, у той час, як процес програмування – вка-
зує на його перспективні можливості і загрози. Від-
повідно, з метою підвищення ефективності держав-
ної політики їх важливо ідентифікувати, оскільки 
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Інституціонально-правове середовище

Сильні сторони Слабкі сторони

• правові та економічні засади державної політики під-
тримки і розвитку МСП в Україні визначені на законодав-
чому рівні;
• наявність базового законодавства визначає ключові за-
сади інвестиційної та інноваційної діяльності;
• реалізуються державні і регіональні цільові програми 
розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності;
• завершується реалізація державної цільової програми 
створення інноваційної інфраструктури;
• інвестиційна та науково-технологічна сфери включені в 
систему об’єктів економічної безпеки України 

• не інституціалізовано обсяги та джерела державної фі-
нансової підтримки, надання гарантій, норми сприяння у 
залученні на суб’єкти МСП новітніх технологій;
• відсутні положення щодо кількісно-якісних аспектів 
функціонування і розвитку інвестиційно-інноваційної інф-
раструктури;
• положення базових нормативно-правових актів не спря-
мовані на реалізацію інвестиційних та інноваційних про-
ектів суб’єктами МСП;
• відсутні норми щодо інвестиційно-інноваційної безпеки 
сектора МСП у національних стратегіях та програмах еко-
номічної безпеки України 

Програмування розвитку

Можливості Загрози

Реалізація окремих інвестиційних та інноваційних проектів 
суб’єктами МСП, що супроводжується хоча й незначним, 
але збільшенням кількості інвестиційно-інноваційних 
суб’єктів господарювання та обсягів виробництва і реаліза-
ції інноваційної продукції (послуг) внаслідок того, що: 
• систематично реалізуються регіональні та місцеві про-
грами розвитку інвестиційної діяльності;
• інвестиційна підтримка та реалізація інноваційних про-
ектів плануються і виконуються в межах регіональних 
програм підтримки малого підприємництва

Недостатні обсяги фінансової та організаційної підтримки 
інвестиційно-інноваційної діяльності МСП можуть при-
звести до:
• повної втрати інфраструктури інноваційної діяльності;
• критичного зменшення ринкової частки вітчизняної про-
дукції через її низьку конкурентоспроможність;
• укорінення підприємницької демотивації до інновацій-
ної діяльності;
• ускладнення доступності та зростання вартості фінансо-
во-кредитних ресурсів;
• втрати інвестиційної та інноваційної складових еконо-
мічної безпеки та занепаду вітчизняного малого і середньо-
го бізнесу 

Рис. 1. SWOT-аналіз макроекономічного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності  
малих і середніх підприємств України [12, с. 296-297]

в сукупності вони визначають стан інвестиційно-ін-
новаційної діяльність малих і середніх підприємств 
(рис. 1). 

Так, у сфері регулювання інвестиційно-іннова-
ційної активності в секторі МСП сильною стороною 
інституціонально-правового середовища в Україні, 
по-перше, є наявність базових законів України щодо 
державного регулювання МСП, інвестицій та інно-
вацій [1-8]. По-друге, перевагою є те, що в нашій 
державі систематично реалізуються державні і регі-
ональні цільові програми розвитку інвестиційної та 
інноваційної діяльності, а також завершується реа-
лізація державної цільової програми зі створення ін-
новаційної інфраструктури, яка, хоч і не забезпечила 
очікуваних результатів, втім, факт привернення до 
проблеми значної уваги був позитивним. По-третє, 
йдеться про включення інвестиційної та науково-
технологічної сфер до системи об’єктів економічної 
безпеки України, а через це – приділення їм певної 
уваги при реалізації державної безпекової політики. 

 Загалом потрібно констатувати, що сильні сторо-
ни інституціонально-правового середовища інвести-
ційно-інноваційної діяльності, у т. ч. і для суб’єктів 
сектора малого і середнього підприємництва (МСП), 
в Україні наявні, але, на жаль, здебільшого не спра-
цьовують. Причинами є корупційність, брак по-
літичної волі влади (та безкарність за це), а також 
наявність окремих слабких сторін чи перешкод. Пе-
редусім йдеться про те, що важливі норми та поло-
ження законодавства є або прописані не достатньо 
конкретно, або не передбачають жодного (у т. ч. адмі-
ністративного) покарання, або є не обов’язковими до 
виконання (рекомендаційними), чим і користуються 
представники влади, які не бажають здійснювати ак-
тивну діяльність зі сприяння розвитку підприємни-
цтва та забезпечення його інвестиційно-інноваційної 
безпеки. Це обсяги та джерела державної фінансової 
підтримки, надання гарантій, норми сприяння у за-
лученні для суб’єктів МСП новітніх технологій, кіль-
кісно-якісні аспекти функціонування і розвитку ін-
вестиційно-інноваційної інфраструктури. 

Звернімо увагу і на те, що у вітчизняних наці-
ональних стратегіях та програмах економічної без-
пеки відсутні норми щодо інвестиційно-інноваційної 
безпеки сектора МСП. Але ж підприємницький сек-
тор є вагомим державним важелем та інструментом, 
завдяки якому та з використанням якого власне й 
з’являються можливості і суб’єкти реалізації дер-
жавної політики у сфері розвитку інвестицій та інно-
вацій як складових безпеки. 

Потрібно вказати і на те, що ці основні недоліки 
поточного інституціонально-правового середовища ін-
вестиційно-інноваційної діяльності призводять до пе-
решкод стимулювання реалізації тих не надто великих 
можливостей, що все ж надані вітчизняним суб’єктам 
сектора МСП. Відтак, попри понад двадцятирічний 
досвід систематичної реалізації в Україні різного роду 
регіональних та місцевих програм, у нашій державі 
так і не створено реально діючої комплексної системи 
програмування сприяння інвестиційній та інновацій-
ній діяльності, розвитку малого бізнесу. 

Натомість подальше нехтування цього може при-
звести до реалізації таких загроз економічній безпеці 
України, як знищення інфраструктури інноваційної 
діяльності, втрата конкурентних позицій вітчизня-
ного бізнесу на внутрішньому ринку, зростання де-
мотивації суб’єктів підприємництва до інноваційної 
діяльності, посилення прірви між суб’єктами малого 
і середнього бізнесу й фінансово-кредитними устано-
вами та інвестиційними фондами, занепад вітчизня-
ного малого і середнього підприємництва (йдеться не 
про відсутність таких структур, а про зниження со-
ціально-економічної ролі сектора до рівня середини 
1990-х – початку 2000-х років). 

За результатами SWOT-аналізу ефективності дер-
жавної політики розвитку інвестиційно-інноваційної 
діяльності у секторі МСП України є підстави вио-
кремити найбільш доцільні напрями вдосконалення 
системи державного програмування та нормативно-
інституціонального середовища.

З метою усунення вказаних вище недоліків макро-
економічного забезпечення, базові нормативно-право-
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ві акти України, які регулюють інвестиційну та ін-
новаційну діяльність, важливо вдосконалити шляхом 
включення до них положень, спрямованих на:

1) визначення, уточнення і доповнення пріори-
тетних сфер державної підтримки інвестиційної та 
інноваційної діяльності інвестиційно-інноваційними 
проектами, які реалізують суб’єкти МСП;

2) реальну розбудову елементів інфраструктури 
підтримки та забезпечення діяльності суб’єктів МСП 
у інвестиційно-інноваційній сфері;

3) доповнення цілей та форм державної підтрим-
ки в аналізованій сфері ефективністю та механізма-
ми забезпечення активізації інвестиційно-інновацій-
ної діяльності у секторі МСП;

4) започаткування практик державної передпро-
ектної підготовки та безоплатної передачі у реалі-
зацію технічної документації для реалізації інвес-
тиційних проектів малих і середніх підприємств 
щодо створення нової техніки, нових технологій, 
розробки та комерціалізації об’єктів інтелектуаль-
ної власності;

5) узгодження програм державного замовлення та 
реалізації інвестиційно-інноваційних проектів МСП, 
залучення суб’єктів цього сектора економіки до під-
готовки і реалізації заходів у сфері міжрегіонально-
го співробітництва та державно-приватного партнер-
ства. 

Отож, при вдосконаленні нормативно-правового 
забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності 
МСП в Україні потрібно досягнути цих найважливі-
ших завдань. Однак місія змін полягає у залученні 
сектора для реалізації важливих напрямів державної 
політики, якими, беззаперечно, є інвестиційна та ін-
новаційна сфери. 

Втім ще більш важливим завданням державної 
політики є на сьогодні розвиток системи програму-
вання інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів 
сектора МСП. У цьому контексті попри включення 
відповідних заходів до більшості діючих програм со-
ціально-економічного розвитку та підтримки підпри-
ємництва важливо відшукати резерви для досягнен-
ня таких найголовніших цілей, як:

1) запровадження практики розробки і виконання 
національної, регіональних та місцевих програм роз-
витку інвестиційно-інноваційної діяльності у секторі 
малого і середнього підприємництва;

2) започаткування постійного моніторингу стану 
інвестиційно-інноваційної активності МСП в Украї-
ні. 

Не вдаючись до чергового доведення своєчасності, 
актуальності та необхідності прийняття і реалізації 
цієї нової щодо малого і середнього бізнесу програми, 
зазначимо, що її інституційно-правовою основою по-
винна стати Концепція державної цільової економіч-
ної програми розвитку інвестиційно-інноваційної ді-
яльності у секторі МСП в Україні (далі – Концепція). 

Метою державної програми має стати створення 
умов для активізації інвестиційної діяльності, спря-
мованої на підготовку та реалізацію інноваційних 
проектів суб’єктів МСП. 

Важливо, щоб ця програма реалізувалася вже на 
нових принципах із державного програмування, де 
основним є не сукупність різних напрямів державної 
політики та велика кількість заходів у їх межах, а 
вибудувана єдина послідовність, із дотриманням якої 
реалізовуватиметься цілеспрямована державна полі-
тика. Це повинен бути не варіативний комплекс за-
ходів, коли органами влади обираються найменш ви-
тратні та найлегші до виконання, а т. зв. методичний 
посібник із алгоритмом діяльності. 

Відповідно, напрямами державної політики в 
Концепції визначимо:

- формування (періодичне коригування) пріоритет-
них напрямів інноваційної діяльності та її результатів 
для національної (регіональної, місцевої) економіки;

- інституціалізацію механізму управління та 
контролю законності й ефективності використання 
державної підтримки інвестиційно-інноваційної ді-
яльності у секторі МСП, забезпечення процесу ка-
піталізації фінансово-інвестиційних ресурсів у цій 
сфері;

- пошук, підготовку проектно-кошторисної доку-
ментації та доведення до готовності інвестиційно-ін-
новаційних проектів, аналіз альтернатив та розподіл 
проектів між потенційними суб’єктами (з сектора 
МСП, науково-дослідних установ та ін.), реалізації 
проектів;

- розбудову мережі інвестиційно-інноваційних 
кластерів, інвестиційних фондів, інноваційних цен-
трів, інших елементів інфраструктури інвестиційно-
інноваційної діяльності у секторі малого і середнього 
підприємництва;

- супровід та підтримку малих і середніх підпри-
ємств на етапі реалізації інвестиційно-інноваційних 
проектів, здачі в експлуатацію їх об’єктів, подаль-
шого функціонування на післяреалізаційній стадії. 

Під ці напрями напрацьовуватимуться найбільш 
доцільні механізми, методи та засоби, що застосову-
ватимуться на центральному, регіональному і місце-
вому рівнях. 

Важливо, щоб у перші роки понад 80% коштів, 
необхідних на реалізацію заходів програми, фінансу-
валися державою з належним контролем за їх вико-
ристанням, освоєнням та поверненням (у разі, якщо 
таке передбачено), щорічно велася робота з покра-
щення паритетності фінансування заходів за кошти 
держави, суб’єктів підприємництва, їх інфраструк-
тури, громадськості, зовнішніх джерел. 

Контроль за виконанням заходів програми на дер-
жавному рівні доцільно покласти на Кабінет Міні-
стрів України, на регіональному – на головні управ-
ління економіки обласних державних адміністрацій. 
При цьому механізм реалізації заходів програми пе-
редбачає постійний аналіз за ходом їх виконання, 
відповідальність виконавців, які беруть участь у реа-
лізації планових заходів, підготовку і внесення про-
позицій з коригування програми. 

Крім організаційних, правових, фінансових та 
інших засобів оцінювання ефективності реалізації 
програми важливо передбачити використання в цих 
цілях постійно діючого моніторингу стану інвести-
ційно-інноваційної активності малого і середнього 
підприємництва в Україні та її регіонах (далі – мо-
ніторинг). 

Періодичність систематичного соціально-еконо-
мічного оцінювання рівня інвестиційно-інновацій-
ного розвитку сектора МСП та оприлюднення даних 
має бути щоквартальними. Для цього Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України має роз-
робити відповідні методичні рекомендації. Доцільно, 
щоб у межах Моніторингу збиралися, аналізувалися 
та опрацьовувалися дані за такими чотирма групами 
показників:

1) показники стану інвестиційно-інноваційної ак-
тивності сектора МСП:

- загальна кількість інвестиційних та інновацій-
них проектів, що реалізуються суб’єктами сектора 
МСП;

- обсяги фінансово-інвестиційних ресурсів, що ви-
ділені на реалізацію інвестиційно-інноваційних про-
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ектів, та їх частка в загальній кошторисній вартості 
проектів;

- загальна кількість створених об’єктів інтелекту-
альної власності, одиниць нової продукції, техніки, 
технології;

- кількість отриманих охоронних документів 
суб’єктами МСП;

- кількість суб’єктів сектора МСП, що здійснюють 
комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності, 
використовують нову техніку, технології, придбава-
ють інноваційну продукції (послуги);

- місткість ринку капіталу та інноваційної про-
дукції сектора МСП; 

2) показники динаміки процесу розвитку інвести-
ційно-інноваційної активності сектора МСП, а саме 
– кількісна та якісна характеристика оптимальності 
тенденцій щодо зміни:

- обсягів інвестування інноваційних проектів;
- кількості інноваційно активних суб’єктів госпо-

дарювання;
- найманих працівників та зайнятих у сфері ін-

вестиційно-інноваційної активності;
- кількості суб’єктів, що використовують резуль-

тати інвестиційно-інноваційної діяльності малих і 
середніх підприємств;

- обсягів наданої державної підтримки (фінансо-
вої, інвестиційної, економічної, організаційної, ін-
формаційно-консультаційної, освітньої тощо);

- обсягу інтелектуальних активів та капіталу в 
секторі МСП;

3) характеристика впливу інвестиційно-іннова-
ційної активності на розвиток сектора МСП та по-
кращення його структурних характеристик щодо:

- обсягів виробництва і реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг);

- кількості та часток діючих і прибуткових під-
приємств;

- чисельності зайнятих;
- рівня оплати праці;
- якості та конкурентоспроможності товарів (ро-

біт, послуг);
- місця та ролі в інноваційній активності націо-

нального господарства;
4) показники аналізу ефективності державної та 

недержавної політики стимулювання збільшення об-
сягів інвестиційно-інноваційної активності сектора 
МСП щодо:

-  ресурсовіддачі, ефективності та строків окуп-
ності інвестицій, рентабельності витрат;

- рівня реалізації інвестиційно-інноваційного по-
тенціалу сектора МСП та національного господарства;

- місця та ролі сектора МСП в інноваційному роз-
витку вітчизняної економіки та покращенні інвести-
ційного середовища. 

Бачимо, що здійснення моніторингу покликане 
зібрати доволі широкий масив інформації та комп-
лексно охарактеризувати як поточний стан, динамі-
ку, так і ефективність державної політики в сфері 
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 
у секторі МСП. Результати моніторингу повинні та-
кож дати відповіді на питання:

в яких видах економічної діяльності та яких га-
лузях інвестиційно-інноваційна активність найниж-
ча, але її зростання необхідне;

які чинники зумовлюють поточний стан справ; 
якими є перешкоди та перспективні напрями 

посилення інвестиційно-інноваційної активності 
суб’єктів МСП. 

Лише в процесі моніторингу виявляються зміни, 
які найбільше впливають на інтереси суб’єктів мало-

го і середнього бізнесу, причини та чинники, які ви-
значають загрози в інвестиційно-інноваційній сфері. 

Моніторинг чинників впливу на рівень інвестицій-
но-інноваційного розвитку сектора МСП і створення 
оперативної інформаційно-аналітичної системи спо-
стереження за динамікою показників має важливе 
значення в посткризовий період розвитку економіки 
при наявності суттєвих макроекономічних та міжга-
лузевих диспропорцій та досить сильної зміни і не-
стійкості соціально-економічних індикаторів. У ході 
моніторингу важливо не лише фіксувати поточний 
стан справ, але й виявляти і діагностувати найбільш 
ймовірні напрями і чинники подальшого розвитку 
інвестиційно-інноваційної активності вітчизняного 
підприємництва в системі розвитку економіки, зміц-
нення конкурентоспроможності національного госпо-
дарства загалом. 

Висновки з проведеного дослідження. За резуль-
татами SWOT-аналізу ефективності макроекономіч-
ного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяль-
ності у секторі МСП України є підстави виокремити 
такі найбільш доцільні напрями вдосконалення сис-
теми державного програмування та нормативно-ін-
ституціонального середовища в аналізованому сек-
торі національного господарства: (1) доповнення 
положень базових нормативно-правових актів щодо 
регулювання розвитку і підтримки МСП, інвестицій-
ної та інноваційної діяльності; (2) розвиток системи 
програмування інвестиційно-інноваційної діяльності 
МСП; (3) уточнення стратегій і програм забезпечення 
національної безпеки та економічної безпеки Украї-
ни принципами, завданнями, механізмами та засоба-
ми державної політики інвестиційно-інноваційного 
розвитку МСП. 
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Постановка проблеми. Розвиток є однією з най-
важливіших категорій методологічного базису стра-
тегічного розвитку підприємства. Розвиток для ор-
ганізації розглядається, з одного боку, як такий тип 
змін, що підвищує ступінь організованості системи, 
в якій об’єднані інноваційні процеси, що ведуть до 
кількісних та якісних змін у всіх функціональних 
галузях підприємства, а також контури її управлін-
ня на основі зворотних зв’язків, у яких вирішують-
ся задачі стратегічного і тактичного управління [1]. 
Основними джерелами розвитку відкритих систем є 
внутрішні протиріччя, які викликаються і локалі-
зуються процесами самоорганізації системи; флук-
тації зовнішнього середовища, які обумовлюються 
різноманітними змінами оточення підприємства і 
локалізуються механізмами негативного, зворотно-
го зв’язку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
няття «розвитку підприємства» та «управління 
розвитком» широко відображені в сучасній еко-
номічній науці. Досить докладно розглянуті пи-
тання інноваційного розвитку [2], моделювання 
управління розвитком [3], управління розвитком 
на стратегічному рівні [4], сталого розвитку, ке-
рованого розвитку, організаційного розвитку тощо 
[5]. Розвиток розглядається як вищий тип руху, 
зміни матерії і свідомості; перехід від одного якіс-
ного стану до іншого, від старого до нового. Роз-
виток є не всякою зміною в структурі об’єкта, а 

тільки якісною зміною, пов’язаною з перетворен-
нями у внутрішній будівлі об’єкта, у його струк-
турі, що представляє собою сукупність функціо-
нально пов’язаних між собою елементів, зв’язків 
і залежностей [6, с. 453]. Розвиток – філософська 
категорія, що виражає процес руху, зміну ціліс-
них систем. Характерними рисами цього процесу є 
виникнення якісно нового об’єкту, спрямованість, 
необоротність, закономірність, єдність кількісних і 
якісних змін, взаємозв’язок прогресу і регресу, су-
перечливість, спіралевидність форми, розгортання 
в часі [7, с. 65]. 

Цього підходу дотримуються О.Л. Гапоненко, 
А.П. Панкрухін. На їх думку, «розвиток» – рух 
уперед, формування нових рис, становлення нових 
структурних характеристик об’єкта, його еволюція, 
поліпшення, удосконалювання, прогрес, а також 
ріст і розширення [8, с. 11]; Ю.С. Маслєченков роз-
глядає розвиток як перехід від одного якісного стану 
до іншого [9, с. 419]. 

Проте більшість авторів недостатньо уваги приді-
ляють аналізу категорії розвитку та механізму його 
реалізації на рівні підприємства, що обумовило ак-
туальність та своєчасність проведення дослідження.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати задачу дослідження, яка по-
лягає у виявленні особливостей функціонування ме-
ханізму управління розвитком аграрних виробничих 
структур.

11. Никифоров А.Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика дер-
жавного управління: монографія / А.Є. Никифоров. – К. : КНЕУ, 
2010. – 420 с. 

12. Покришка Д.С. Інвестиційні чинники економічної динамі-
ки України: виклики посткризового відновлення економіки /  

Д.С. Покришка // Економіка промисловості – 2010. – № 2. –  
С. 136–146.

13. Скрипко Т.О. Інвестиційно-інноваційна активність малого і се-
реднього підприємництва як чинник економічної безпеки держа-
ви: монографія / Т.О. Скрипко. – Львів : Ліга-Прес, 2013 – 384 с. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Аналі-

зуючи зміст наведених визначень, можна поєднати 
їх у декілька груп, що характеризуються спільністю 
міркувань щодо сутності і змісту досліджуваного по-
няття. Перша група представлена визначеннями, в 
яких розвиток поєднується тільки з прогресом або 
ускладненнями структури і складу системи. Друга 
– в якій розглядаються процеси розвитку, як якісні 
зміни у складі і структурі системи. Третя – в якій 
розвиток розглядається як процес адаптації до зо-
внішнього середовища, що безперервно змінюється. 
До четвертої групи, яка розглядає розвиток як влас-
тивість, можна віднести ті, що сприймають його че-
рез призму основних властивостей – спрямованість, 
закономірність і необоротність. Розвиток при цьому 
розглядається як результат синергетичного ефекту 
прояву зазначених властивостей системи.

Характеризуючи виділені елементи поняття 
«розвитку підприємства», можна зробити наступ-
ні висновки. Розвиток, перш за все, має передбача-
ти наявність підсистеми управління кількісними та 
якісними змінами, від простішого до складнішого. 
Але це є суб’єктивне твердження, оскільки ту чи 
іншу міру якості змін виміряти досить складно, про-
те наявність такого елемента у структурі управління 
є умовою реалізації процесу розвитку, а його функ-
ціонування – одним з головних завдань менеджменту 
підприємства. Самоорганізація оперативного управ-
ління розвитком та реалізація внутрішньовластивих 
механізмів її самоорганізації є наслідком роботи під-
системи управління змінами в тій її частині, яка від-
повідає за ефективну роботу з організації управлін-
ської діяльності. 

Результатом розвитку є створення, здатності під-
приємства протидіяти несприятливому впливу зо-
внішнього середовища та адаптуватися до нього че-
рез готовність усіх підсистем адекватно реагувати на 
можливі загрози. Досягнення приросту корисного ре-
зультату є критерієм незворотності процесу кількіс-
но-якісних змін у межах системи, її переходу у нову 
досконалішу форму, зростання міри ефективності. 

Безперервність, постійність, незворотність змін є 
обов’язковою умовою реорганізації економічної та 
соціальної підсистем підприємства з метою досягнен-
ня «оптимального» стану системи в цілому, здатнос-
ті удосконалювати можливості вирішувати різні про-
блеми і розвивати здатність до відновлення шляхом 
підвищення культури управління організацією.

На підставі дослідження наукових джерел  
[10; 11; 12], можна зробити висновок, що управління 
розвитком підприємств це цілеспрямований, систе-
матичний вплив керуючої підсистеми на керовану за 
допомогою основних функцій менеджменту з метою 
забезпечення розвитку підприємства. Управління 
розвитком є складною, багатоаспектною проблемою, 
яка складається із сукупності комплексних задач, 
що вимагають відповідних підходів до їх вирішення.

Механізм управління розвитком є способом орга-
нізації управління розвитком, найбільш активною 
частиною системи управління і представляє собою 
сукупність:

- засобів управління (інструментів), що відповіда-
ють меті, наслідкам, критеріям вибору і оцінки, об-
меженням і вимогам процесу розвитку підприємства;

- організаційних і економічних методів управлін-
ня – способів, прийомів і технологій приведення в 
дію і використання засобів управління;

- принципів управління, які відображають відно-
сини згідно з якими має створюватися, функціонува-
ти і розвиватися система управління;

- принципів розвитку (інерції, еластичності, без-
перервності і стабілізації).

Аналіз літературних джерел [13; 14] дозволяє 
виокремити теоретико-методологічні і практично-
прикладний рівні формування механізму управлін-
ня розвитком аграрних підприємств. На першому 
формується теоретичний базис процесу створення і 
функціонування механізму управління розвитком 
агарних виробничих структур і базується на кон-
цептуальних основах теорії систем. На другому рів-
ні знайшов своє відображення структурний аспект 
формування підсистеми управління розвитком меха-
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Рис. 1. Складові механізму управління розвитком АВС
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нізму управління АВС. Основними його складовими 
виступають: блок цілевизначення і планування роз-
витку, блок організаційного управління розвитком, 
блок ресурсного забезпечення, інформаційний блок, 
блок нормативного і науково-технічного забезпечен-
ня, блок маркетингу, блок регулювання та контролю 
(рис. 1).

Блок цілевизначення і планування групується на 
системі чітко визначених планів різних рівнів, різної 
часової та функціональної приналежності, виконан-
ня яких забезпечить комплексний розвиток підпри-
ємства.

Блок організаційного управління забезпечує роз-
робку і реалізацію програм, пов’язаних з науково-
технічною політикою в агарних виробничих струк-
турах, впровадженням у виробництво передових 
досягнень аграрної науки, відповідає за функціону-
вання механізму розробки і впровадження інновацій 
(технологічних, організації праці та ін.), а також за 
дотримання принципів, методів та функцій опера-
тивного і стратегічного управління.

Ресурсний блок організує процес формування усіх 
видів ресурсів підприємства: матеріальних, фінансо-
вих, трудових, інформаційних з метою ресурсного 
забезпечення процесу розвитку.

Блок нормативного і науково-технічного забез-
печення відповідає за дотримання норм і стандар-
тів здійснення виробничої і технологічної діяльнос-
ті усіх підрозділів підприємства. Блок маркетингу 
концентрує завдання, пов’язані з дослідженнями зо-
внішнього середовища, аналізом ринків та їх сегмен-
тів, визначенням цільових ринків, розробкою страте-
гій поведінки на ринках, залученням нових клієнтів 
та утриманням старих, здійсненням товарної, ціно-
вої, збутової та комунікаційної політик.

Інформаційний блок забезпечує формування, сво-
єчасне проходження інформаційних потоків на під-
приємстві, прямий та зворотній зв’язок між підсис-
темами і елементами усередині системи, системою та 
зовнішнім середовищем. Процес управління передба-
чає всебічний аналіз усіх існуючих інформаційних 
потоків задля своєчасного корегування стратегії, ці-
лей функціонування та розвитку, пошуку нових спо-
собів вирішення проблемних ситуацій та нових ін-
струментів реалізації управлінських рішень.

Кадровий блок виконує наступні дії: реформуван-
ня системи управління персоналом, що передбачає 
зміни в системі підготовки, відбору, розстановці, 
просуванні, навчанні персоналу, створення ефектив-
ної системи самоврядування, реформування мотива-
ційних механізмів, розвиток організаційної культу-
ри та ін.

Екологічний блок підсистеми виконує наступні 
функції: організує і контролює роботу усіх підроз-
ділів агарних виробничих структур, спрямовану на 
дотримання правил чинного законодавства в аграр-
них виробничих структурах з екології, впроваджує 
інноваційні технології виробництва, які сприяють 
збереженню навколишнього середовища, впроваджує 
еконавчання, ековиховання та інше.

Блок управління цілями розвитку забезпечує до-
сягнення підвищення ефективності роботи підпри-
ємства за рахунок мобілізації наявних ресурсів, 
ефективнішого використання організаційного та ре-
сурсного потенціалу, а також переорієнтації персо-
налу на досягнення високих результатів діяльності.

Усі блоки механізму управління розвитком агар-
них виробничих структур взаємодіють з відповід-
ними підсистемами загального менеджменту під-
приємства і здійснюють свої функції в межах їх 

функціональних зон відповідальності і можливостей 
в процесі управління кількісними та якісними зміна-
ми на об’єкті управління.

Особливе місце серед вказаних компонентів ме-
ханізму управління займає мета, яка визначає век-
тор майбутнього розвитку. Її формування базується 
на таких принципах як досяжність, прогресивність, 
своєчасність, структурованість, інтегрованість.

Критерії досяжності – це кількісний вираз одного 
або декількох показників, що характеризують пла-
нове спрямування (вектор) розвитку агарних вироб-
ничих структур. Відповідно до літературних джерел 
[15] застосовують наступні підходи до встановлення 
критеріїв досяжності мети: через систему критеріїв 
– показників ефективності або за допомогою інте-
грального критерію, який характеризує певну групу 
показників (обсяги продажу, прибутків, ROE, частки 
ринку та ряд ін.).

Фактори управління розвитком – це чинники ма-
кро-, мікрозовнішнього та внутрішнього середовищ, 
які зумовлюють застосування методів управління 
розвитком і необхідність мати для цього відповідні 
ресурси (виробничі, трудові, фінансові, організаційні 
та інформаційні).

Методи управління обираються ті, що відобра-
жають способи реалізації функцій механізму управ-
ління. Виділяють наступні основні групи методів: 
економічні, організаційні, соціальні і психологічні. 
Алгоритм вибору метода менеджменту складається з 
наступних дій:

- дослідження, аналіз і оцінка ситуації;
- виявлення напрямів дій;
- вибір складу і змісту методів;
- забезпечення умов для використання розробле-

них методів;
- здійснення практичної роботи з використання 

методів.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-

ном, в результаті проведеного дослідження дійшли 
висновку, що механізм управління розвитком є спо-
собом організації управління розвитком і представ-
ляє собою сукупність: засобів управління; організа-
ційних і економічних методів управління. 

Необхідність управління розвитком підприємства 
виникає у випадках: докорінної зміни обраної тен-
денції розвитку підприємства, що супроводжується 
несподіваним переходом в інший напрям (атрактор) 
розвитку. Необхідні дії: перегляд орієнтирів розви-
тку підприємства, повна діагностика з метою вияв-
лення потенційних і реальних ресурсів для дифузії 
підприємства в новий ринковий простір і адаптації 
до нових умов внутрішнього та зовнішнього серед-
овища; докорінної зміни вектора спадного розвитку 
на основі виникнення штучної точки біфуркації. 
Необхідні дії: перегляд мети, задач системи за до-
помогою діагностичного аналізу підприємства і ко-
ректування ресурсів; відхилення від комплексу ін-
дикаторів, які задають орієнтири розвитку агарних 
виробничих структур. Необхідні дії: всебічна оцінка 
потенційних і реальних можливостей підприємства 
для виходу з точки біфуркації, розробка механізму 
управління кризами.

Методи мають бути об’єктивними, відповідати за-
конам, на яких ґрунтується управлінська діяльність, 
представляти систему, бути взаємообумовленими та 
пропорціональними за силою дії. Загальною рисою 
усіх методів є прагнення до формалізації об’єктів і 
процесів дослідження, що є важливим в умовах сто-
хастичності, динамізму і не лінійності процесів, що 
протікають в агросфері. Важливе місце серед мето-
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дів, які використовуються в управлінні належить 
економіко-математичним методам. У першу чергу, 
це методи економічної динаміки, економетричного, 
імітаційного моделювання та інші.
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Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ  
ПЕРЕДАЧІ БУДІВЕЛЬНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА АУТСОРСИНГ

Стаття присвячена розробці підходу до обґрунтування доцільності передання будівельних бізнес-процесів на аутсорсинг. 
Для прийняття рішення пропонується використати комплексний показник, що враховує критерії значимості даного бізнес-про-
цесу для будівельного підприємства, якості виконання бізнес-процесу та його частку у витратах будівельного підприємства. На 
основі проведених розрахунків було розроблено рекомендації щодо застосування повного аутсорсингу, часткового аутсорсингу 
або виконання бізнес-процесу власними силами.

Ключові слова: аутсорсинг, будівельне підприємство, критерії ефективності, бізнес-процес, витрати.

Спиридонова К.А. ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ НА АУТСОРСИНГ

Статья посвящена разработке подхода к обоснованию целесообразности передачи строительных бизнес-процессов на 
аутсорсинг. Для принятия решения предлагается использовать комплексный показатель, учитывающий критерии значимости 
данного бизнес-процесса для строительного предприятия, качества выполнения бизнес-процесса и его доли в затратах строи-
тельного предприятия. На основе проведенных расчетов были разработаны рекомендации по применению полного аутсорсинга, 
частичного аутсорсинга или выполнения бизнес-процесса собственными силами.

Ключевые слова: аутсорсинг, строительное предприятие, критерии эффективности, бизнес-процесс, затраты.

Spiridonova K.O. APPROACH TO EXPREDIENCE GROUNDING OF BIULDING BUSINESS PROCESSES TO OUTSOURCING
The article is devoted to grounding of expedience development of transmission of building business-processes to outsourcing. For 

a decision-making it is suggested to use a complex index, taking into account the criteria of importance of the business-process for a 
building enterprise, quality of implementation of the business-process and his share in the expenses of the building enterprise. On the 
basis of the conducted calculations recommendations were developed on application of the complete outsourcing, partial outsourcing or 
implementation of the business-process by own forces.

Keywords: outsourcing, building enterprise, criteria of effectiveness, business-process, expenses.

Постановка проблеми. Ринкові перетворення в 
економіці України змінили умови розвитку і мето-
ди господарювання в усіх сферах і структурах наці-
онального господарства. Особливо це позначилося на 
діяльності будівельних підприємств. Для підвищен-
ня ефективності управління будівельними підприєм-

ствами необхідно запровадження сучасних методів 
організації процесів виробничо-господарської діяль-
ності. Одним із таких способів, що дає можливість 
досягнути поставлених цілей, є аутсорсинг. Викорис-
тання аутсорсингу дозволяє будівельному підприєм-
ству забезпечити належну організацію будівельного 
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процесу, зосередити основні ресурси на виконанні 
найбільш перспективних бізнес-процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досить 
повна методика реформування компанії на основі 
аутсорсингу була створена Департаментом управлін-
ського і фінансового консалтингу ТОВ «Логістика 
бізнесу» [1], яка включає п’ять етапів: вибір бізнес-
процесу для передачі на аутсорсинг; визначення кри-
теріїв оцінки процесів та визначення можливих сце-
наріїв виконання; збір інформації про потенційних 
партнерів за обраними критеріями; оцінка сценаріїв; 
опрацювання обраного сценарію.

Компанія БКГ розробила методику для визначен-
ня «зайвих бізнесів», для яких необхідно прийняти 
рішення про продаж, передачу на аутсорсинг, зни-
щення тощо. Ця методика включає [1]: 

Етап 1. Оцінка кожного напрямку діяльності 
компанії за двома критеріями: відповідність страте-
гічній меті бізнесу та ефективність роботи підрозділу 
(за рентабельністю активів). 

Етап 2. Віднесення кожного з підрозділів до од-
нієї з чотирьох груп: високоефективний з високим 
ступенем відповідності стратегії; високоефективний 
з низьким ступенем відповідності стратегії; низькое-
фективний з високим ступенем відповідності страте-
гії; низькоефективний з низьким ступенем відповід-
ності стратегії.

Далі у відповідності з методикою БКГ пропону-
ються наступні перетворення:

- продаж непрофільних активів з низькою ефек-
тивністю,

- виділення у відособлене підприємство непро-
фільних активів з високою (навіть у перспективі) 
ефективністю.

Згідно з пропозицією Д. Хлєбнікова [2] викорис-
товується відома «матриця аутсоpсінгу», що скла-
дається з 9 полів та передбачає рознесення компе-
тенцій, функцій, технологій за основними її дев’яти 
полями і прийняття рішень щодо доцільності засто-
сування аутсорсингу.

Однак в економічній літературі не існує єдиного 
методичного підходу до обґрунтування доцільності 
передачі певних будівельних процесів на аутсорсинг.

Постановка завдання. Мета – обґрунтування до-
цільності передання бізнес-процесів будівельного 
підприємства на аутсорсинг.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
основу при прийнятті рішення про передання бізнес-
процесів будівельного підприємства на аутсорсинг 
пропонується використати значимість даного бізнес-
процесу для будівельного підприємства, якість вико-
нання бізнес-процесу та його частку у витратах буді-
вельного підприємства.

Комбінування оцінок бізнес-процесу за цими 
трьома критеріями зумовлює вибір будівельного під-
приємства на користь аутсорсингу або здійснення 
цього бізнес-процесу власними силами.

Значимість бізнес-процесів, якість їх виконання та 
частка бізнес-процесів у витратах підприємства можуть 
бути оцінені з використанням експертного опитування.

У практиці управління процесами часто виникає 
необхідність з’ясування думки фахівців щодо склад-
них проблем, які важко піддаються формалізації. 
Експертні опитування мають на меті саме вивчення 
оцінки спеціалістів з широкого кола питань і прогно-
зів розвитку складних нетипових ситуацій. В окре-
мих випадках вирішення нестандартних завдань екс-
пертне опитування є не тільки ефективним, а навіть 
єдиним можливим методом отримання необхідної ін-
формації та вибору варіанту дій. 

Експертні опитування – це опитування компетент-
них, тобто висококваліфікованих у певній галузі фа-
хівців (експертів). В практиці управління результати 
експертних опитувань враховуються при прогнозуван-
ні, розробці управлінських рішень та проектів, групо-
вій оцінці особистості. Експерт (від лат. expertus – до-
свідчений) – висококваліфікований фахівець в певній 
галузі діяльності, що володіє технологіями проведен-
ня експертиз та відповідною нормативно-правовою ба-
зою та бере участь у проведенні експертиз [3].

Основними критеріями відбору експертів є ком-
петентність, креативність, ставлення до експертизи, 
ступінь аналітичності, широта мислення та ін. 

Виявлення потенцiйних екпертiв здебiльшого за-
лежить вiд встановленої мети екпертизи. Враховую-
чи, що мета експертного опитування полягає в отри-
манні необхідної інформації, відображеної в знаннях, 
думках і оцінках респондентів, які є компетентними 
особами, що мають глибокі знання про предмет або 
об’єкт дослідження та мають цінний практичний до-
свід у певній сфері, до складу експертів ми пропону-
ємо включити представників з управлінського персо-
налу будівельних підприємств.

Використовувати всiх спецiалiстiв в проведеннi 
експертизи недоцiльно та практично неможливо. 
Тому з загального списку потрiбно сформувати ре-
презентативну вибiрку. Вiдiбранi спецiалiсти повиннi 
вiдповiдати таким вимогам:

- експерт повинен бути визнаним спецiалiстом в 
данiй сферi;

- експерт має бути обізнаним не тiльки в данiй 
сферi, а також в сумiжних сферах;

- оцiнки експерта мають бути вiдносно стабiльнi в 
часi, на всiх етапах експертизи;

- експерт повинен мати широкий кругозiр, еруди-
цію, бачити перспективи.

При формуваннi експертної групи необхiдно 
вирiшити двi важливi проблеми: визначити число 
членiв екпертної групи та оцiнити компетентнiсть 
експертiв.

Кiлькiсть експертiв, включених до експертної гру-
пи, може бути вiд 10 до 150 чоловiк. Число експертiв 
суттєво впливає на точність групової оцінки. Змен-
шення числа експертів веде до зниження точнос-
ті прогнозу, тому що на кінцеві результати значно 
впливає кожен експерт. Збiльшення числа експертiв, 
хоча i пiдвищує, як правило, точнiсть прогнозу, од-
нак ускладнює організацію проведення експертизи, 
продовжує терміни її проведення в часi. Тому при 
виборi числа експертiв також потрiбен компромiс 
мiж точнiстю та трудомісткістю роботи, часом про-
ведення експертизи.

Нами було сформовано перелік потенційних екс-
пертів в кількості 52 осіб, з яких в подальшому 
було відібрано 10 осіб з найвищим рівнем компе-
тентності, адже персональний склад експертної гру-
пи із загального числа претендентiв формується з 
найбiльш компетентних спецiалiстiв, котрi можуть 
проявити максимальну здатнiсть до передбачення 
майбутнього i адекватного вiдображення тенденції 
та закономiрностi розвитку дослiджуваного процесу 
(явища, об’єкта).

Ступiнь придатностi спецiалiста до експертизи по 
анкетному опитуванню визначається за допомогою 
коефiцiєнту компетентності:

∑
∑=

j

ijk
γ
γ

,     (1)

де γij – вага i-ої градації (визначеної експертом) 
i-ій характеристиці в балах;
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γj – максимальна вага j-ої характеристики в ба-

лах.
Після формування групи експертів їм було за-

пропоновано виставити бали за кожним з двох атри-
бутивних критеріїв для кожного бізнес-процесу від 
1 до 10 в порядку зростання значимості чи якості. 
На основі оцінок експертів розраховувались середні 
оцінки значимості бізнес-процесів та якості їх вико-
нання. Інтерпретацію отриманих середніх значень 
оцінок атрибутивних параметрів пропонується здій-
снювати за спрощеною шкалою Харрінгтона, переве-
деною у десятибальну систему.

Однак приймати рішення про переведення бізнес-
процесу на аутсорсинг на основі лише атрибутивних 
критеріїв є недоцільним, тож в ході обґрунтування 
такого рішення автором пропонується використовува-
ти також кількісний критерій – коефіцієнт співвідно-
шення витрат по бізнес-процесу до середньої величини 
витрат. Шкала переведення коефіцієнтів відношення 
витрат по бізнес-процесу до середньої величини ви-
трат в бали та їх інтерпретація наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Шкала переведення коефіцієнтів відношення 

витрат по бізнес-процесу до середньої величини 
витрат в бали

Базова шкала Модифікована шкала

Оцінка
Числове 

значення, 
од.

Оцінка Числове 
значення, бали

Дуже висока 0,8–1,0
Висока 6,4-10

Висока 0,64–0,8

Середня 0,37–0,64 Середня 3,7-6,4

Низька 0,2–0,37
Низька 0-3,7

Дуже низька 0,0–0,2

Значення коефіцієнтів 
відношення Шкала та її інтерпретація

групи за коефіцієнтом 
відношення Оцінка Числове 

значення, бали*

1. Більше 1,28 Висока 6,4-10

2. Від 0,74 до 1,28 Середня 3,7-6,4

3. До 0,74 Низька 0-3,7

Показник доцільності прийняття рішення щодо 
передачі бізнес-процесу на аутсорсинг пропонується 
обчислювати наступним чином:

n
KKKa

21 +
= ,     (2)

де K
1
 – якісний показник обґрунтування передачі 

бізнес-процесу на аутсорсинг;
K

2
 – кількісний показник обґрунтування передачі 

бізнес-процесу на аутсорсинг;
n – кількість атрибутивних та кількісних крите-

ріїв, що враховуються при прийнятті рішення про 
обґрунтування передачі бізнес-процесу на аутсор-
синг.

Якісний показник обґрунтування передачі бізнес-
процесу на аутсорсинг розраховується за формулою:

qw BBK +=1 ,     (3)

де Bw, Bq – бальні оцінки стратегічної значимості 
бізнес процесу та якості його виконання.

Кількісний показник обґрунтування передачі біз-
нес-процесу на аутсорсинг розраховується за форму-
лою:

K2 = 10 – Bv,     (4)

де Bv – бальна оцінка коефіцієнту співвідношення 
витрат до середнього рівня.

Показник доцільності необхідності передачі біз-
нес-процесу на аутсорсинг може приймати значення 
від 0 до 10. При цьому, низький рівень показника 
(від 0 до 3,7 бали) свідчить про необхідність переда-
чі бізнес-процесу на повний аутсорсинг, а високий 
рівень (від 6,4 балів і вище) – про доцільність вико-
нання бізнес-процесів власними силами. Відповідно, 
середній рівень комплексного показника (від 3,7 до 
6,4 бали) свідчить про можливість передачі бізнес-
процесу на частковий аутсорсинг. Водночас необхід-
но виділити серед бізнес-процесів з середнім рівнем 
комплексного показника ті, які можна віддавати як 
на частковий, так і на повний аутсорсинг (від 3,7 до 
4,6 бали), такі, що мають бути передані на частковий 
аутсорсинг (від 4,6 до 5,5 бали) та такі, що можуть 
бути передані на частковий аутсорсинг або викону-
ватись власними силами (від 5,5 до 6,4 бали). Такий 
розподіл балів дозволяє більш гнучко приймати рі-
шення та дає управлінському персоналу простір для 
маневрування.

Отримані дані експертної оцінки за критерія-
ми «значимість бізнес-процесу», «якість виконання 
бізнес-процесу» та «коефіцієнт відношення витрат» 
внесено в табл. 2 та на їх основі розраховано показ-
ник обґрунтування доцільності передачі бізнес-про-
цесу на аутсорсинг.

Таблиця 2
Результати оцінювання експертами бізнес-процесів 

будівельних підприємств

Бізнес-процес
З
н
ач

и
м

іс
ть

 
бі

зн
ес

- 
п
р
оц

ес
у

Я
к
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он

ан
н
я
 

бі
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К
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ві
д
н
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н
я
 

ви
тр

ат

К
ом

п
л
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сн
и
й
 

п
ок

аз
н
и
к

Будівництво об’єктів 9,3 6,1 9,8 5,2

Капітальний ремонт 8,4 6,2 9,6 5,0

Ремонтно-будівельні 
роботи 7,5 5,9 9,2 4,7

Встановлення вікон 3,6 9,8 4,3 6,4

Монтаж інженерних 
систем 3,4 9,6 3,8 6,4

Сервісне 
обслуговування 1,9 1,4 2,4 3,6

Адміністративно-
господарське 
забезпечення

3,5 7 3,5 5,7

ІТ-забезпечення 1,6 1,5 3 3,4

Матеріально-технічне 
постачання 6,1 8,9 5,6 6,5

Забезпечення безпеки 1,7 1,2 4,4 2,8

Юридичне 
забезпечення 6,9 3,5 3,4 5,7

Ремонт будівельної 
техніки 5,8 7,2 5,5 5,8

Стратегічне 
управління 9,2 6,2 6,1 6,4

Управління 
фінансами 8,9 6,1 5,8 6,4

Управління 
проектами 8,5 5,7 4,5 6,6

Управління 
маркетингом 6,2 4,5 3,8 5,6

Управління якістю 8,1 6 5 6,4

Управління 
персоналом 6,8 7,2 4,8 6,4
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Для зручності інтерпретації даних комплексних 
показників за бізнес-процесами, їх було згруповано 
та представлено у вигляді табл. 3

Як видно з даних таблиці 3, на досліджуваних 
будівельних підприємствах доведено необхідність пе-
редачі на повний аутсорсинг (від 0 до 3,7 бали) біз-
нес-процесів «ІТ-забезпечення», «Забезпечення без-
пеки», «Сервісне обслуговування». Однозначним є 
рішення про часткову передачу бізнес-процесів «Бу-
дівництво обєктів», «Капітальний ремонт» та «Ре-
монтно-будівельні роботи» на аутсорсинг. Крім того, 
з врахуванням критеріїв значимості бізнес-процесів, 
якості їх виконання та частки у витратах будівель-
ного підприємства, ще чотири бізнес-процеси можуть 
бути передані на частковий аутсорсинг або виконува-
тись власними силами. Враховуючи неоднозначність 
рішення та відносно невелику частку у витратах на 
виконання цих бізнес-процесів, а також необхідність 
поступового трансформування підприємства з метою 
зменшення опору змінам, більш доцільно залишити 
ці процеси у власному виконанні.

Висновки з проведеного дослідження. Для при-
йняття рішення про передачу бізнес-процесу на 
аутсорсинг запропоновано використовувати комп-
лексний показник, який враховує стратегічну зна-
чимість та якість виконання бізнес-процесу, що 

формують якісний показник, а також коефіцієнт 
співвідношення витрат по бізнес-процесах, що ви-
ступає як кількісний показник обґрунтування пе-
редачі окремого бізнес-процесу на аутсорсинг. Для 
оцінки економічної ефективності застосування як 
повного, так і часткового аутсорсингу велике зна-
чення має вибір критерію ефективності. Крім того, 
в тому випадку, коли виявлено потребу переда-
чі бізнес-процесу на частковий аутсорсинг (бізнес-
процеси «Будівництво об’єктів», «Капітальний ре-
монт» та «Ремонтно-будівельні роботи»), необхідно 
вибрати ті роботи в рамках даного бізнес-процесу, 
які більш ефективно виконуються із застосуванням 
аутсорсингу. 
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Таблиця 3
Рекомендації щодо обґрунтування передачі бізнес-процесу на аутсорсинг

Рівень 
комплексного 

показника

Група бізнес-процесів 
за комплексним 

показником

Кількість 
бізнес-процесів

Найменування 
бізнес-процесів Рекомендації

Низький До 3,7 3 ІТ-забезпечення, забезпечення безпеки, 
сервісне обслуговування Повний аутсорсинг

Середній Від 3,7 до 4,6 - - Частковий або 
повний аутсорсинг

Від 4,6 до 5,5 3 Будівництво об’єктів, капітальний ре-
монт, ремонтно-будівельні роботи

Частковий 
аутсорсинг

Від 5,5 до 6,4 4

Адміністративно-господарське забезпе-
чення, юридичне забезпечення, ремонт 
будівельної техніки, управління мар-
кетингом

Частковий 
аутсорсинг або 
власне виконання

Високий 6,4 і вище 7

Монтаж інженерних систем, матері-
ально-технічне постачання, стратегічне 
управління, управління фінансами, 
управління проектами, управління 
якістю, управління персоналом

Власне виконання
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Національного університету харчових технологій

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Цукрова галузь завжди посідала вагоме місце в економіці України та є однією зі стратегічних галузей харчової промисловості. 
В сучасних умовах розвитку економічних процесів дана галузь перебуває в занепаді і має низку проблем, які потребують нагаль-
ного вирішення. Однією з них виступає велика енергоємність виробництва цукру, що безпосередньо впливає на ефективність 
функціонування підприємств цукрової галузі.

Ключові слова: енергозабезпечення, цукор, інновації, енергоменеджмент, витрати, ефективність.

Струнин В.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ 
УКРАИНЫ

Сахарная отрасль всегда занимала весомое место в экономике Украины и является одной из стратегических отраслей 
пищевой промышленности. В современных условиях развития экономических процессов данная отрасль находится в упадке и 
имеет множество проблем, которые требуют безотлагательного решения. Одной из них выступает большая энергоёмкость про-
изводства сахара, что непосредственно влияет на эффективность функционирования предприятий сахарной промышленности.

Ключевые слова: энергообеспечение, сахар, инновации, энергоменеджмент, издержки, эффективность.

Strunin V.V. ACTUAL ASPECTS OF ENERGY PROVIDING DEVELOPMENT OF UKRAINE’S ENTERPRISES OF SUGAR 
INDUSTRY

Sugar branch takes an important place in Ukraine’s economy and it is one of the strategy branches of food industry. This branch is in 
decline at conditions of actual economy processes’ trends and has numerous problems that should be solved. One of them is the energy 
intensity problem of sugar production that is makes directly impact on efficiency of sugar industry enterprises’ functioning.

Keywords: energy supplying, sugar, innovations, energy management, costs, efficiency.

Постановка проблеми. Розбудова цукровиробни-
цтва є одним із актуальних питань сьогодення для 
України, адже галузь не лише забезпечує населення 
необхідним харчовим продуктом – цукром, але і є 
забезпечуючою для ряду інших галузей, зокрема для 
кондитерської, хлібопекарської, плодоовочевої і кон-
сервної, виробництва напоїв тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями проблем і перспектив розвитку цукро-
вої галузі займалися багато науковців, серед яких: 
О.Г. Данькевич, Д.С. Боляновська, О.А. Забудкова, 
М.Ю. Коденська, проблемам енергозабезпечення під-
приємств цукрової галузі приділили увагу А.В. Пра-
ховнік, Я.С. Пірожнікова, В.М. Пришляк та інші.

Постановка завдання. Ситуація у цукровій галузі 
зумовлює необхідність вироблення чіткого бачення її 
розвитку, яке має базуватися на втіленні передових 
досягнень науки і техніки, у відповідності до умов 
сьогодення та існуючих ринкових викликів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цукро-
вій галузі притаманна своя специфіка, яка полягає 
у тому, що діяльність розбивається на декілька пе-
ріодів: з весни до осені робота ведеться у рослинни-
цтві протягом вегетаційного періоду, далі протягом 
двох-трьох місяців відбувається власне виробництво 
цукру і згодом настає період реалізації, який триває 
протягом року. Це зумовлює відтермінування надхо-
дження грошових потоків у часі, що, в свою чергу, 
створює залежність діяльності підприємств від ін-
фляційного чинника і формує потребу у додаткових 
кредитних ресурсах.

В умовах сьогодення такий хід справ ускладнює 
можливість здійснювати прогнози фінансового ста-
ну, а відповідно і планувати діяльність в цілому, що 
уповільнює природній розвиток галузі. Останніми 
роками, водночас зі скороченням кількості заводів 
з переробки цукрових буряків, спостерігається тен-
денція до припинення виробництва цукру в окремих 
регіонах взагалі [1].

За даними НАЦУ «Укрцукор», із раніше діючих 
в Україні 192 цукрових заводів у 2012 році до сезону 
цукроваріння готувалися 69, з яких фактично пра-
цювало тільки 63 цукрових заводи [2]. У 2013 році їх 
кількість взагалі зменшилася до 36 [3]. Як результат 
маємо збиткову галузь, яка істотно поступається іно-
земним конкурентам.

Зазначені проблеми викликані, зокрема, фактом 
локалізації лише на внутрішньому ринку цукру, 
оскільки існують обумовлені законом обмеження 
щодо експорту продукції та режим квотування. Під-
приємства цукрової галузі щороку виборюють пра-
во брати участь у сезонному виробництві цукру та 
докладають максимум зусиль для власного розвитку 
через отримання прийнятних умов кредитування, 
можливості виходу на зовнішні ринки та оновлення 
матеріально-технічної бази. 

Значно ускладнює розвиток вітчизняного буря-
коцукрового комплексу присутність на ринку цукру 
з тростини, який з первісних позицій компенсатора 
дефіциту перейшов у категорію звичайних способів 
забезпечення вітчизняного ринку цукру. 

Значне скорочення цукрових заводів викликане 
і скасуванням держзамовлень та скороченням дер-
жавної підтримки. Наразі вітчизняні підприємства 
беруть за орієнтир формування власних господарств 
з вирощування цукрових буряків. Додатковим сти-
мулом подібних процесів виступає прагнення підпри-
ємств зберегти право на оподаткування за розміром 
сільськогосподарського податку, що спонукає під-
приємства до створення різного роду вертикально-ін-
тегрованих об’єднань. Підприємства, які увійшли до 
складу великих агрохолдингів, отримують вагомий 
шанс на утримання власних позицій мають. Хоча і 
в даному аспекті існують суттєві проблеми у розви-
тку, які полягають у тому, що вирощування цукро-
вих буряків, як і виробництво цукру взагалі, є дово-
лі затратним і вимагає значних кредитних ресурсів, 
оскільки галузь є сезонною. 
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Додатковою можливістю забезпечення ефектив-
ності та рентабельності діяльності цукрових заводів 
України виступає продаж відходів цукрового вироб-
ництва, таких як жом та меляса, і надання послуг з 
переробки давальницької сировини. Але і ці варіанти 
в нинішніх умовах залишаються сумнівними, оскіль-
ки існують проблеми і у скотарстві, пов’язані зі ско-
роченням поголів’я худоби, для якого в основному 
спрямовувалися ці відходи, і проблеми, пов’язані із 
недостатньо вигідними умовами контрактів щодо пе-
реробки сировини за давальницькою схемою.

Ключовою причиною загальної кризової ситуації 
у галузі був і залишається високий рівень затрат на 
ведення господарської діяльності. Зокрема, досить 
висока частка затрат у собівартості кінцевої продук-
ції припадає на сировину та енерговитрати. І якщо 
на сировинну складову затрат, для прикладу, істот-
но впливають фактори навколишнього природного 
середовища і ситуація невизначеності, що зумовлює 
зміну рівня цукристості буряків та безпосередньо ви-
хід готової продукції, то енергетичні витрати напря-

му пов’язані з рівнем енергоменеджменту та інно-
ваційними змінами на підприємстві, що піддаються 
оцінці та корегуванню.

Основним критерієм ефективності використання 
паливно-енергетичних ресурсів є питомі витрати на 
виробництво одиниці продукції, виконання робіт і 
надання послуг встановленої якості.

Побудова колишньої системи енергозабезпечення 
підприємств призвела до того, що вітчизняні підпри-
ємства у сучасних умовах стикнулися з тим, що на 
більшості з них використовується застаріле обладнан-
ня. Така ситуація, зумовила в цілому нераціональне 
використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).

Спираючись на дані щодо розподілу використан-
ня (витрат) котельно-пічного палива, теплоенергії та 
електроенергії, як основних ПЕР, на виробництво 
продукції підприємствами різного галузевого спря-
мування (рис. 1-6), можемо відзначити актуальність 
питання енергозабезпечення для підприємств цукро-
вої галузі як одних із найбільш енергоємних вироб-
ництв.

1. Виробництво м’яса та 
м’ясних продуктів
2. Виробництво м’яса 
3. Виробництво м’яса свій-
ської птиці та кролів 
4. Виробництво м’ясних про-
дуктів
5. Виробництво рибних про-
дуктів
6. Перероблення та консер-
вування овочів та фруктів
7. Виробництво олії та тва-
ринних жирів
8. Виробництво нерафінова-
них олії та жирів 
9. Виробництво рафінованих 
олії та жирів
10. Виробництво маргари-
ну та аналогічних харчових 
жирів 
11. Виробництво молочних 
продуктів та морозива 
12. Виробництво продуктів 
борошномельно-круп’яної 
промисловості, крохмалю та 
крохмальних продуктів 
13. Виробництво готових 

кормів для тварин 
14. Виробництво готових 
кормів для тварин, що утри-
муються на фермах
15. Виробництво хліба та 
хлібобулочних виробів
16. Виробництво сухарів, пе-
чива, пирогів і тістечок три-
валого зберігання
17. Виробництво цукру 
18. Виробництво какао, шо-
коладу та цукристих конди-
терських виробів 
19. Виробництво макарон-
них виробів 
20. Виробництво чаю та кави
21. Виробництво прянощів 
та приправ
22. Виробництво продуктів 
дитячого харчування та ді-
єтичних продуктів 
23. Виробництво харчових 
продуктів, не віднесених до 
інших групувань 
24. Виробництво напоїв 
25. Виробництво тютюнових 
виробів 
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Рис. 1. Обсяги використання котельно-пічного 
палива галузями харчової та тютюнової 

промисловості у 2011 році (т у. п.)
Джерело: складено автором за матеріалами [4]

Рис. 2. Обсяги використання котельно-пічного 
палива галузями харчової та тютюнової 

промисловості у 2012 році (т у. п.)
Джерело: складено автором за матеріалами [4]
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Рис. 3. Обсяги використання теплоенергії 
галузями харчової та тютюнової промисловості 

у 2011 році (Гкал) 
Джерело: складено автором за матеріалами [4]

Рис. 4. Обсяги використання теплоенергії 
галузями харчової та тютюнової промисловості 

у 2012 році (Гкал) 
Джерело: складено автором за матеріалами [4]

Таким чином, основна увага щодо більш раціо-
нального та ефективного використання ПЕР має бути 
спрямована саме на цукрову галузь, оскільки вона 
відноситься до екологічно небезпечних виробництв, 
де переробка цукрових буряків пов’язана із значни-
ми витратами води і її забрудненням, викидами за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря та утво-
рення відходів, які теж мають негативний вплив на 
довкілля [5].

Як наслідок, відчутним стало зниження виробни-
цтва екологічно чистої та безпечної продукції. Од-
нак екологічне питання з кожним днем вимагає все 
більш критичного та осмисленого підходу до вирі-
шення повсякденних проблем господарювання під-
приємств. Це відбувається тому, що екологія є од-
ним із безпосередніх чинників впливу на процеси і 
явища, які носять для людини пріоритетний харак-
тер, оскільки забезпечують базові фізіологічні по-
треби. Дана ситуація зумовила відповідне розуміння 
потреби у модернізації, а питання зниження пито-
мих витрат на виробництво та використання енерго-

ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій 
і устаткування було й залишається одним із пріори-
тетних завдань.

Висока енергоємність підприємств, у свою чергу, 
посилюється ризиками, пов’язаними з підвищенням 
світових цін на нафту та подальшу її трансформацію 
у зростання ціни на інші енергоносії, у тому числі 
природний газ.

Сьогодні підприємництво як ніколи орієнтоване 
на пошук шляхів зниження витрат для досягнення 
максимального ефекту від власної господарської ді-
яльності. Беручи за основу визначення господарської 
діяльності, наведене у Господарському кодексі Укра-
їни (ст. 3 ГК України) [6], можна стверджувати, що 
націленість господарюючих суб’єктів на максиміза-
цію прибутку орієнтує їх на диверсифікацію векторів 
власної діяльності задля забезпечення позитивного 
ефекту з метою зниження ризику банкрутства.

Одним із шляхів досягнення бажаного результа-
ту, особливо актуальним для сьогодення, стає роз-
роблення і впровадження новітніх технологій щодо 
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Рис. 6. Обсяги використання електроенергії 
галузями харчової та тютюнової промисловості 

у 2012 році (тис.кВт•г) 
Джерело: складено автором за матеріалами [4]
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Рис. 5. Обсяги використання електроенергії 
галузями харчової та тютюнової промисловості 

у 2011 році (тис.кВт•г) 
Джерело: складено автором за матеріалами [4]

ощадливого використання наявних ресурсів та по-
шук нових ресурсів. 

Особливості ресурсного забезпечення підприємств 
харчової промисловості полягають у необхідності 
врахування екологічних параметрів при виробництві 
продукції зі збереженням високої якості та безпеч-
ності.

Питання екологічної чистоти продукції безпосе-
редньо пов’язане з ресурсами, які використовує під-
приємство при веденні своєї діяльності. Дотримання 
прийнятних параметрів харчової продукції можли-
ве за умов забезпечення екологічних нормативів на 
кожній стадії виробничого процесу. 

Дослідження засвідчили, що найбільш пошире-
ною є ситуація, коли виробник закуповує необхідні 
ресурси та згодом, на основі їх використання, реа-
лізовує власну продукцію на конкурентному ринку. 
Втім достеменно відомо, що ресурси задовольняють 
потреби виробника опосередковано, а тому купівля 
того чи іншого ресурсу буде напряму залежати від 
того, наскільки ефективно буде використано ресурс, 

що купується, іншими словами – як придбаний ре-
сурс відобразиться на якості товару і його реалізації 
на ринку.

Максимально повне використання потенціалу 
кожної одиниці ресурсу є пріоритетним завданням 
управління ресурсами. За умови хибної оцінки ре-
сурсного потенціалу зводяться нанівець перспективи 
отримання економічної вигоди відповідно до страте-
гічного плану, що є таким самим негативним яви-
щем, як і наявність незадіяних ресурсів, що гово-
рить про втрату альтернативних шляхів формування 
додаткових грошових надходжень і конкурентних 
переваг.

Серед низки наявних ресурсів, що розглядають-
ся як альтернативні для використання, поступово 
набувають поширення альтернативні джерела енер-
гії (АДЕ), які належать до категорії відновлюваль-
них (АВДЕ) та дають змогу підприємству економити 
на витратах на енергоресурси, втілюючи при цьому 
мету збереження навколишнього середовища [7]. 
Особливо важливим дане питання є для підприємств 
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харчової промисловості, враховуючи сезонний харак-
тер виробництва та проблеми утилізації відходів.

Втім питання формування попиту на дані ресурси 
на сьогодні є складним, що зумовлене необхідністю 
адаптації до нових технологій, включаючи переоб-
ладнання підприємств під нові вимоги, налагоджен-
ня інфраструктури [7], ситуацією із залученням 
інвестицій і кредитуванням фірм-новаторів, чим, 
власне, і викликаний низький рівень інноваційної 
активності і зацікавленості у пошуку якісних аль-
тернатив у даному напрямі.

Ще одним фактором впливу на динаміку попиту 
на ресурси виступає зміна цін на інші ресурси (ре-
сурси-замінники), що тягне за собою появу ефектів 
заміщення та обсягу. Втім ефект заміщення не ма-
тиме місця за умови зміни цін на комплементарні 
ресурси [8, с. 48-54]. 

Як результат, можна спостерігати орієнтацію у 
забезпеченні вітчизняних підприємств енергетични-
ми ресурсами на освоєні і відомі ресурси, такі як газ, 
мазут, вугілля, замість залучення світової практики 
впровадження АВДЕ. Тож втілення такого досвіду 
носить лише поодинокий характер.

Ця проблема виникає у зв’язку із тим, що у дов-
гостроковому періоді перед підприємствами-виробни-
ками постає ключове питання щодо вибору такого 
співвідношення ресурсів, яке забезпечуватиме міні-
мізацію витрат з їх придбання при досягненні плано-
вого обсягу виробництва та відповідного забезпечен-
ня максимального прибутку. 

За таких умов діє правило, відповідно до якого мі-
німізація витрат досягається за умов рівності гранич-
них обсягів випуску у розрахунку на одиницю вартості 
кожного ресурсу, що співвідносяться, або для більшої 
точності й відповідності ринковій кон’юнктурі – гра-
ничних витрат на ресурс [8, с. 48-54].

Як наслідок, прибуток суб’єкта господарювання 
зростатиме до тих пір, поки граничний продукт у 
грошовому вираженні змінного фактора виробництва 
буде перевищувати витрати на придбання додаткової 
одиниці ресурсу. 

Досліджуючи практику впровадження АВДЕ 
можна говорити, що доцільність їх використання ба-
зується на використанні інвестиційного ресурсу на 
початку реалізації проекту та підтверджується зна-
чною віддачею з плином визначеного часу по окуп-
ності проекту, який хоча і залежить від масштабу 
проекту, але є прийнятним для втілення ідеї [9].

Маючи за основні вектори державної економіч-
ної політики саме економічне зростання країни, на-
рощення експортного потенціалу підприємств, за-
безпечення добробуту населення, і спираючись на 
положення мікроекономіки та практичний досвід 
впровадження АВДЕ, слід говорити про ведення по-
літики активної підтримки інноваційних заходів у 
галузі енергозабезпечення підприємств. Таким чи-
ном, можна стверджувати, що з метою досягнення 
комплементарності у кореляційній залежності між 
впровадженням АВДЕ та максимізацією прибутку, 
необхідна реалізація активної цільової державної 
політики в інноваційно-інвестиційному та грошово-
кредитному полях [10].

Втім підтримка інноваційної активності все ще 
залишається неналежною, а подекуди підприємства 
навіть стикаються з проблемою спротиву інновацій-
ним змінам саме у галузі енергозабезпечення, що 
свідчить про недостатнє усвідомлення проблеми на 
державному та галузевому рівні.

Мотивуючи потребу у якісному підході до веден-
ня підприємствами ресурсної політики, слід вказати 

на можливість і необхідність формування динамічно-
го ресурсного ефекту, виходячи з принципу компле-
ментарності та мультиплікативності.

Варто зазначити, що комплементарний ресурсний 
ефект досягається за умови використання осяжних 
ресурсів, які підприємство може придбати або залу-
чити ззовні, та виникає, коли мають місце флуктації 
потреб в обсягах цих ресурсів. Дія комплементарного 
ефекту є обмеженою обсягами матеріальних ресурсів 
чи потужністю матеріальних активів [11; 12].

Зрозуміло, що за умов постійно зростаючих вимог 
до якості продукції та її асортиментного розширення 
дотримання вказаних нормативів можливе за умов 
безперервного оновлення основних засобів підприєм-
ства. Такі оновлення мають містити у собі інновацій-
ну складову з акцентом на використання АВДЕ.

Варто зазначити, що у цукровій галузі виникли 
деякі сповільнення очікуваного розвитку АВДЕ, що 
ґрунтується на використанні відходів цукрового ви-
робництва. Це пов’язано із виявленими практичним 
шляхом складнощами у забезпеченні процесів збро-
джування для виробництва енергоресурсу на базі 
біогазових установок. Однак проблеми утилізації 
відходів підприємств цукрової галузі, забезпечен-
ня охорони навколишнього природного середовища, 
безпечності і екологічної чистоти продукції зумов-
люють потребує подальшого пошуку і активізації 
роботи у напрямку провадження даного виду енер-
горесурсів. 

Крім того, варіація залучення АВДЕ залежить 
від конкретних умов діяльності кожного окремого 
підприємства, що відповідно допускає можливість 
використання новітніх досягнень науки і техніки у 
цій галузі, зокрема щодо активного залучення дже-
рел, які базуються на використанні енергії сонця 
та вітру.

Висновки з проведеного дослідження. Формуван-
ня ефективності діяльності підприємств цукрової га-
лузі у сучасних умовах має базуватися на викорис-
танні інноваційних методів, підходів та технологій, 
які можуть підвищити конкурентоспроможність та 
сприятимуть дотриманню відповідних стандартів і 
норм. Одним із найбільш вагомих аспектів у даному 
контексті має виступати питання належного ресурс-
ного забезпечення підприємств, зокрема, що стосу-
ється сировинного, фінансового та енергетичного за-
безпечення.

З огляду на світові тенденції та особливості функ-
ціонування цукрової галузі України, підвищення 
ефективності діяльності має відбуватися з подаль-
шою актуалізацією використання АВДЕ та відповід-
ної державної підтримки, що має стати базисом для 
зниження витрат діяльності і належного виконання 
виробничих програм.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуті складові інноваційного процесу та визначені особливості їх організації на різних підприємствах. Спираю-
чись на дані досліджень інноваційної активності підприємств України, наведені основні обмежуючі чинники, що стають на заваді 
здійснення інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами у сучасних умовах. Запропонована класифікація підприємств 
відповідно до функцій, виконуваних ними в інноваційному процесі, та проведений розподіл промислових підприємств України 
за пропонованою класифікацією. Проаналізовано кожен рівень інноваційної активності підприємства і його роль у забезпеченні 
конкурентоспроможності та сталого інноваційного розвитку підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, інноваційний процес, класифікація, функції підприємств, рівні інноваційної 
активності.

Струнина Л.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕСА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТО- 
СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены составляющие инновационного процесса и определены особенности их организации на разных 
предприятиях. Опираясь на данные исследований инновационной активности предприятий Украины, приведены основные 
ограничивающие факторы, препятствующие осуществлению инновационной деятельности отечественными предприятиями в 
современных условиях. Предложена классификация предприятий в соответствии с функциями, выполняемыми ими в иннова-
ционном процессе, и проведено деление промышленных предприятий Украины по предлагаемой классификации. Проанализи-
рован каждый уровень инновационной активности предприятия и его роль в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого 
инновационного развития предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационный процесс, классификация, функции предприятий, уровни инно-
вационной активности.

Strunina L.V. THE ORGANIZATION OF INNOVATIVE PROCESS AS A FACTOR OF ENSURING AN ENTERPRISE’S 
COMPETITIVENESS

In the article there are described components of an innovative process and identified characteristics of their organization in various 
companies. There are defined main limiting factors affecting the implementation of innovative activity by domestic enterprises in modern 
conditions, based on data from research of Ukrainian enterprises’ innovative activeness. It is proposed a classification of enterprises 
according to their functions in the innovative process and carried out the division of Ukrainian industrial enterprises by the classification. 
It is analyzed every level of enterprise’s innovative activeness and its role in ensuring the competitiveness and sustainable innovative 
development of the company.

Keywords: competitiveness, innovative process, classification, companies’ functions, levels of innovative activeness.

Постановка проблеми. Інноваційна спрямованість 
стає основним вектором діяльності підприємств, що ба-
жають активно розвиватися в умовах сьогодення. Різно-
манітність інновацій (відповідно до новизни на ринку, 
сфер застосування, результативності і т.д.) потребує про-
ведення всебічного аналізу їхньої ефективності, який 
дозволить зробити висновок про доцільність їх впрова-
дження. У той же час наявність великої кількості фак-
торів, що впливають на діяльність підприємства, зму-
шує його проводити аналіз не тільки впроваджуваних 
інновацій, а й середовища, у якому воно функціонує.

Однією з перешкод, що можуть стати на заваді 
успішної реалізації стратегії розвитку підприємства, 

є конкуренти з їхніми існуючими перевагами та ін-
новаційним потенціалом. Дослідження сприятли-
вих та несприятливих факторів середовища повинне 
включати аналіз діяльності підприємства з позиції 
забезпечення зростання або підтримки його конку-
рентних позицій на ринку шляхом здійснення ним 
інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Орга-
нізація інноваційного процесу є предметом дослі-
джень учених О.О. Карпіщенко [1], С.О. Левицька та 
О.О. Левицька [2], Т.О. Скрипко [3], П.С. Харів [4], 
І.В. Федулова [5], Н.П. Іващенко та С.А. Денисова 
[6], Р. МакГрет [7] та ін.
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Зміни, які запроваджуються на підприємстві 

в ході інноваційного процесу, зазвичай направле-
ні на отримання позитивного ефекту від них. На 
нашу думку, найбільш ефективними виявляються 
ті зміни, які призводять до підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства, покращуючи при 
цьому стан та перспективи його розвитку. Тому у 
розрізі даного питання доцільним є дослідження 
впливу різних способів організації інноваційного 
процесу на конкурентоспроможність підприємства.

Постановка завдання. Для кращого розуміння 
особливостей функціонування та перспектив розви-
тку підприємства необхідно проводити оцінку його 
діяльності відповідно до характеру участі в інно-
ваційному процесі, від якого залежить швидкість 
та якість розвитку. Допомогти у цьому може роз-
поділ підприємств за рівнем конкурентоспромож-
ності відповідно до функцій, які вони виконують. 
Метою статті є виділення класифікаційних ознак 
інноваційної активності підприємств, відповідно до 
яких змінюється ступінь забезпечення довгостро-
кової конкурентоспроможності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-
курентоспроможність підприємства – це його комп-
лексна порівняльна характеристика, яка відбиває 
ступінь переваг над підприємствами-конкурентами 
по сукупності оціночних показників діяльності на 
певних ринках, за певний проміжок часу. При цьо-
му обов’язковою вимогою є порівняність оціночних 
параметрів, а саме: технології, потенційних мож-
ливостей обладнання, рівня персоналу, системи 
управління, рівня інновацій, стану комунікацій, 
рівня маркетингової політики, експортно-імпорт-
них можливостей та інших параметрів [8, с. 259].

Конкурентоспроможність підприємства може 
підвищуватися за рахунок впровадження інновацій-
них заходів по кожному із зазначених параметрів 
діяльності. Тому інноваційна діяльність є ефектив-
ним засобом здобуття конкурентних переваг.

Згідно з визначенням, наведеним у Законі 
України, інноваційна діяльність визначається як 
«діяльність, що спрямована на використання і ко-
мерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конку-
рентоздатних товарів і послуг» [9]. Таким чином, 
основним завданням інноваційно-активного під-
приємства є впровадження розробки, яка принесе 
позитивний економічний, соціальний чи інтеграль-
ний ефект.

Слід відмітити, що комерціалізації іннова-
ції передують роботи щодо її підготовки, а саме: 
одержання наукових знань та їх перетворення у 
сформований винахід, які в комплексі формують 
завершений інноваційний процес (рис. 1).

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

Комерціалізація 
винаходу

Науково-дослідна 
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Фундаментальні 
дослідження

Прикладні 
дослідження
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конструкторські 

роботи

Дослідно-
експериментальні 

роботи

Організаційна 
робота

Використання 
інноваційного 

продукту

Рис. 1. Етапи інноваційного процесу
Джерело: розроблено автором

Науково-дослідна робота спрямована на виявлен-
ня незадоволених потреб та розробку заходів щодо їх 
задоволення. Результатом цього етапу є ідея створен-
ня нового продукту чи послуги, технології, процесу 
чи методу.

Розробка інноваційного продукту включає в себе 
надання конкретної форми винаходу, розробку нор-
мативної документації, формулювання правил щодо 
способів використання нового процесу, методу чи тех-
нології, експериментальну перевірку отриманих ре-
зультатів. На другому етапі ідея перетворюється у но-
вовведення, здатне по-новому задовольняти потреби.

Впровадження винаходу передбачає фактичне ви-
користання інновації та отримання ефекту від неї.

Відповідно до описаних етапів можемо виділити 
функції суб’єктів інноваційного процесу:

1) винахідник, який формує ідею інноваційного 
продукту, ініціює його розробку, здійснює наукові 
дослідження та займається проектуванням новації;

2) розробник – виконавець робіт по реалізації ідеї 
у формі нововведення;

3) новатор – суб’єкт підприємницької діяльнос-
ті, який впроваджує ідею у свою господарську діяль-
ність та отримує результат, задовольняючи потреби 
суспільства.

Виконання функцій винахідника та розробника 
не дає кінцевого результату інноваційного процесу –  
впровадження інновації, а тільки забезпечує під-
ґрунтя для її створення. Винахід, який фактично 
не впроваджений на ринок, забезпечує можливість 
отримання не вигоди від його застосування, а лише 
винагороди за його розробку у разі її продажу. І 
тільки новатор, впроваджуючи інновацію у свою ді-
яльність, може одержати додатковий прибуток від її 
використання, який свідчить про підвищення рівня 
його інноваційного розвитку.

Існує ряд обмежуючих факторів, які спричинюють 
відмову підприємства від здійснення інноваційної ді-
яльності чи змушують шукати додаткові можливості 
для реалізації даного типу розвитку. Про це свідчать 
статистичні дані підприємств України (рис. 2).
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Рис. 2. Розподіл підприємств за несприятливими 
чинниками для здійснення інноваційної 
діяльності (у % до загальної кількості 

обстежених підприємств)
Джерело: [10, с. 6]

Найбільш суттєвими чинниками, що стають на за-
ваді впровадження інноваційних змін у господарську 
діяльність вітчизняних підприємств, є як внутрішні, 
так і зовнішні фактори, які можуть з тих чи інших 
причин знизити рівень ефективності інновацій. Ка-
піталомісткими є процеси проведення ґрунтовних 
досліджень, які дозволяють проаналізувати ринок, 
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визначити та максимально скоротити можливі нега-
тивні фактори впливу на ефективність розробки. Це 
може стати причиною занадто високого строку окуп-
ності інноваційного проекту, що не завжди задоволь-
няє інвесторів та керівництво самого підприємства. 
Наявність на ринку інноваційно-активних сильних 
конкурентів може викликати труднощі із знахо-
дженням партнерів та попитом на продукцію підпри-
ємства. Аналогічно можна відзначити взаємозв’язок 
низької кваліфікації персоналу підприємства з труд-
нощами отримання інформації про ситуацію на рин-
ку та існуючі розробки. Результатом впливу таких 
негативних факторів стало існування різних ступенів 
проникнення підприємства у процес виготовлення та 
впровадження інновації. 

Підприємство є інноваційно-активним тоді, коли 
воно здійснює комерціалізацію розробок, незалежно від 
того, було чи не було воно залучене у виконання робіт, 
що забезпечили існування даної розробки. Тому таке 
підприємство може бути задіяне у реалізації декількох 
або всіх етапів інноваційного процесу. І.В. Федулова 
[5, с. 124] зазначає, що розробка інновацій може прово-
дитись сторонніми організаціями за мінімальної участі 
підприємства, яке її впроваджує. У такому разі роль 
новатора полягатиме у адаптації розробок до конкрет-
них умов або придбанні нових технологій чи технічних 
досягнень шляхом отримання ліцензій. Протилежним 
варіантом може бути виконання всіх робіт безпосеред-
ньо підприємством за мінімальної (консультативної) 
участі сторонніх організацій.

Виходячи з того, що вищенаведені функції мо-
жуть виконуватися як одним, так і декількома 
суб’єктами господарювання, визначаються різні ва-
ріанти реалізації етапів інноваційного процесу:

- підприємствами, що не пов’язані між собою і 
співпрацюють на стадії фактичного впровадження 
інновації;

- групою організацій, які діють по домовленості 
(на основі укладеного контракту на здійснення пев-
них робіт – розробку та реалізацію конкретної ідеї);

- підприємством чи об’єднанням, яке власними 
силами забезпечує виконання повного циклу робіт з 
розробки та впровадження інновації.

Вибір варіанту виконання завдань, передбачених 
інноваційним процесом, відбувається відповідно до си-
туації, у якій перебуває підприємство. Ступінь участі 
підприємства у реалізації етапів інноваційного процесу 
насамперед залежить від виду інновації. Впроваджен-
ню радикальних нововведень, що потребують значних 
змін та модифікацій у роботі організації, завжди пе-
редують дослідницькі та підготовчі роботи, тобто охо-
плюється весь інноваційний процес. При впроваджен-
ні розроблених та протестованих іншими установами 
поліпшуючих інновацій, що не суттєво впливають на 
саму діяльність, підприємство може здійснювати тіль-
ки її комерціалізацію без проведення НДДКР. У цьому 
випадку окреме підприємство не повністю виконує ін-
новаційний процес власними силами.

О.О. Карпіщенко [1] відзначає, що залучення під-
приємства в інноваційний процес може відбуватися 
на різних стадіях життєвого циклу інновації (рис. 3).

Таким чином, акцент ставиться на п’яти позиціях 
залучення підприємства:

- на самому початку інноваційного процесу – під-
приємство бере участь у всіх заходах щодо розробки, 
впровадження та використання інновації;

- на етапі бізнес-аналізу – підприємство не про-
водить фундаментальних досліджень, а користується 
розробленою ідеєю (новацією) та формує (бере участь 
у формуванні) з неї кінцевого інноваційного продукту;

- на етапі впровадження на ринок – підприємство 
здійснює комерціалізацію інноваційної розробки;

- на етапі зрілості – підприємство здійснює комер-
ціалізацію розробки, яка вже набула популярності 
на ринку, тобто є інновацією лише для певного регі-
ону чи виключно самого підприємства;

- на етапі виведення з ринку – підприємство не 
бере участі у інноваційному процесі та використовує 
розробку, коли вона вже застаріла.

Відповідно до зміни стадії залучення підпри-
ємства в інноваційний процес, змінюються і його 
функції в ньому – від здійснення виключно ко-
мерціалізації готової розробки до проведення всьо-
го комплексу робіт з її підготовки, виробництва та 
впровадження. Підприємство має змогу підвищити 
свій рівень конкурентоспроможності розширивши 
обсяг виконуваних функцій, необхідних для реалі-
зації інноваційної ідеї.

Оскільки рівень конкурентоспроможності під-
приємства являється відносним показником, за-
лежним від умов функціонування, вдосконалення 
будь-якого аспекту діяльності підвищує його кон-
курентоспроможність тільки за умови відсутності 
позитивних зрушень у конкурентів. При реалізації 
заходів інноваційного спрямування декількома під-
приємствами зміна рівня конкурентоспроможності 
визначається співвідношенням позитивного ефекту 
(економічного, соціального, сукупного) як від влас-
них нововведень, так і від нововведень конкурентів. 
Акцентуючи увагу на отриманні абсолютних кон-
курентних переваг в межах певного ринку, підпри-
ємство повинно орієнтуватися на максимальний за-
хист своєї інноваційної діяльності від копіювання 
конкурентами.

Відповідно до ступеня самостійності реалізації 
підприємством етапів інноваційного процесу (обсягу 
виконуваних ним робіт) можна виділити основні рів-
ні його залучення у інноваційний процес, в залеж-
ності від яких варіюється сила та стійкість забезпе-
чуваних конкурентних переваг (рис. 4).

Винахідник

Розробник

Новатор

1-2
рівень
покупець
інновацій4 рівень

модифікатор
5 рівень

самостійний
новатор

3 рівень
партнер
науково-
дослідних
установ

Рис. 4. Класифікація інноваційно-активних 
підприємств відповідно до виконуваних 
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Джерело: розроблено автором
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Отже, заглиблення підприємства у виконання 

етапів інноваційного процесу сприяє підвищенню 
його конкурентоспроможності в результаті впрова-
дження та використання розробки.

Статистичні дані останніх років свідчать про зна-
чне переважання кількості підприємств нижчих рів-
нів інноваційної активності над тими, що виконують 
не тільки новаторську, а і винахідницьку функцію, 
тобто беруть участь у підготовчих до впровадження 
розробки етапах інноваційного процесу (рис. 5). 
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Рис. 5. Розподіл промислових підприємств 
за напрямами інноваційної діяльності

* з 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР
** до 2007 року показник віднесено до підприємств, що 
здійснювали дослідження і розробки

Джерело: розроблено автором за даними [11, с. 163; 12, 
с. 175; 13, с. 175; 14, с. 195]

Частка підприємств, що брали участь у виконанні 
НДР (самостійних новаторів, модифікаторів та парт-
нерів науково-дослідних установ), протягом 2005 
2012 рр. не перевищує 33 % від кількості інновацій-
но-активних підприємств [11; 12; 13; 14]. Беручи до 
уваги загальну кількість промислових підприємств в 
Україні, максимум цього показника за досліджува-
ний період склав 3,4 % [13].

Розглядаючи структуру інноваційної активності 
промислових підприємств, відмітимо, що протягом 
останніх років спостерігається незмінна тенденція 
до скорочення найбільш конкурентоспроможної гру-
пи підприємств. За 2007 2012 рр. кількість підпри-
ємств-самостійних новаторів знизилась з 285 до 214 
[11; 14]. Даний спад обумовив зниження частки під-
приємств, зайнятих у виконанні НДР, з 31,3 % до 
22,7 % від загальної кількості інноваційно-активних 
підприємств [11; 12; 13; 14].

Таким чином, їхня кількість значно поступаєть-
ся кількості підприємств-покупців інновацій, які не 
займаються науково-дослідною діяльністю, тобто та-
ких, які не можуть забезпечувати собі довгострокове 
підвищення конкурентоспроможності і потребують 
перегляду стратегії інноваційного розвитку та біль-
шого залучення до процесів здійснення досліджень 
та розробки нововведень.

Проведений аналіз дозволяє виділити недоліки 
інноваційної активності вітчизняних підприємств, 
яка є запорукою одержання конкурентних переваг 
та завоювання вигідніших конкурентних позицій як 
на внутрішньому, так і на світовому ринках.

Висновки з проведеного дослідження. Поняття ін-
новаційної діяльності підприємства включає в себе 
велику кількість різноманітних заходів, спрямованих 
на оновлення та вдосконалення певних аспектів гос-
подарської діяльності з метою підвищення її ефектив-
ності. Впровадження будь-якого нововведення харак-

Перший рівень може забезпечити підприємство-
покупець вітчизняних інновацій, яке використовує 
перевірені конкурентами розробки, які є інновацією 
для окремого регіону чи виключно самого підприєм-
ства. Стратегія даного підприємства полягає у забез-
печенні беззбиткової діяльності та збереженні сталої 
позиції на ринку без проведення науково-пошукових 
досліджень та впровадження власних розробок. На 
цьому рівні практично неможливим є розширення 
частки ринку, оскільки підприємство не отримує до-
даткових конкурентних переваг, а лише слідує за 
сильнішими учасниками ринку.

Другий рівень стає досяжним для підприємства, 
орієнтованого на закордонні розробки, що є іннова-
цією на внутрішньому ринку. Їхнє використання дає 
можливість отримати додаткові конкурентні перева-
ги над неінноваційними підприємствами та підпри-
ємствами 1-го рівня інноваційної активності. За від-
сутності в межах цільового (як внутрішнього, так і 
зовнішнього) ринку сильних конкурентів, здатних 
реалізовувати власні розробки, така поведінка спри-
яє підвищенню конкурентоспроможності. При наяв-
ності конкурентів, що впроваджують ідентичні або 
схожі інновації, підприємство другого рівня, анало-
гічно до першого, може забезпечити тільки утриман-
ня існуючих позицій на ринку.

Третій рівень передбачає співробітництво підпри-
ємства з науково-дослідними установами з приво-
ду реалізації окремої інноваційної ідеї без створення 
об’єднання даних організацій. Використання підпри-
ємством інновацій, розроблених науковими установа-
ми з метою продажу, дозволяє підвищити ефектив-
ність його діяльності. Однак таке рішення може бути 
охарактеризоване як тактичний захід по підвищенню 
конкурентоспроможності підприємства у зв’язку з 
вірогідністю розповсюдження даної розробки іншим 
учасникам ринку (у випадку покупки невиключних 
прав на розробку). У стратегічному плані, відсутність 
на підприємстві персоналу, що виконує роботи по роз-
робці інноваційних ідей, не може забезпечити трива-
лу підтримку конкурентних позицій.

Четвертий рівень може забезпечити підприєм-
ство-модифікатор, яке використовує готові розроб-
ки, модифікуючи їх, покращуючи якість чи надаючи 
нових характеристик. На даному рівні здійснюється 
не лише новаторська, а і розробницька та винахід-
ницька діяльність. Підвищення конкурентоспромож-
ності даного підприємства залежить від можливостей 
отримання інформації про існуючі на ринку розроб-
ки та здійснення науково-дослідних робіт, спрямова-
них на пошук способів поліпшення готової розроб-
ки чи альтернативних варіантів її використання, які 
могли б забезпечити підвищення її ефективності для 
даного підприємства. Отримані таким чином конку-
рентні переваги є достатньо стійкими, проте значною 
залежать від діяльності суб’єктів, що функціонують 
у зовнішньому середовищі підприємства (конкурен-
ти, науково-дослідні організації), засновуючись на 
розробках яких підприємство здійснює свою іннова-
ційну діяльність.

П’ятого рівня досягає самостійний новатор – 
підприємство чи об’єднання, яке має власні відділи/
інститути, що займаються НДДКР, з метою впрова-
дження результатів науково-дослідної діяльності у 
власну господарську діяльність. Таке підприємство 
є лідером у розробці та освоєнні інновацій, має най-
вищі конкурентні позиції на цільовому ринку. У той 
же час витрати на інноваційну діяльність даних під-
приємств є найвищими, нарівні із ризиком недоотри-
мання бажаного ефекту від неї.
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теризує підприємство як інноваційно-активне. У той 
же час різні види інноваційної діяльності можуть за-
безпечувати різні результати. Це залежить як від си-
туації на ринку та всередині підприємства, так і від 
того, яка частина інноваційного процесу була викона-
на безпосередньо підприємством-новатором.

Основою забезпечення конкурентоспроможності 
інноваційного підприємства є повнота реалізації ним 
інноваційного процесу. Заглиблення підприємства у 
здійснення всього комплексу заходів, від проведення 
пошукових науково-дослідних та експериментальних 
робіт до робіт по підготовці підприємства до іннова-
ційних змін, дозволяє отримати конкуренті перева-
ги, які будуть забезпечувати підвищення ефектив-
ності його діяльності у довгостроковій перспективі. 
Приналежність підприємства (фактична чи заплано-
вана в результаті реалізації певних інноваційних за-
ходів) до вищих рівнів інноваційної активності свід-
чить про обрання ефективної стратегії його розвитку.
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В статье рассмотрены основные подходы к определению термина «контроллинг», определено место контроллинга в орга-
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Suvorovа I.M. CONTROLLING ORGANIZATION IN MODERN AIR TRANSPORT ENTERPRISES
This paper reviews the main approaches to the definition of «controlling» the place of management in controlling modern air transport 

enterprise, Principles of Management and Principles of controlling the airline revealed the main factors controlling organization with the 
main areas of modern air enterprise management.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання найбільш актуальним завданням, яке 
постає перед авіатранспортним підприємством, є 

створення таких проактивних систем та методів 
управління, які, в свою чергу, змогли б вирішува-
ти базові проблеми його управління та розвитку. За-
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значимо, що одним із головних напрямів зростання 
ефективності діяльності авіатранспортного підпри-
ємства, яке, нажаль, діє в умовах нестабільного зо-
внішнього середовища, є організація контролінгу, 
який являє собою той новий тип системного мислен-
ня керівництва авіаційного підприємства на осно-
ві інтеграції наукових концепцій та господарської 
практики. 

Аналіз досліджень і публікації. Вагомий внесок 
у розвиток наукової думки про теоретичне та прак-
тичне застосування контролінгу зробили такі вітчиз-
няні та закордонні вчені: К. Альберт, Е. Аткінсон, 
Є. Ананькина, А. Аксеєнко, К. Амрайн, Р. Банкер, 
Л. Блетс, Н. Базадзе, Я. Вебер, М. Веттер, В. Вере-
щагін, Ф. Вайз, С. Гудмен, Д. Гулін, Н. Гуляєва, 
І. Давидович, О. Деменіна, Е. Демінг, Л. Давидов, 
М. Давидов, А. Дайле, П. Дженстер, П. Друкер, 
Д. Дерлоу, К. Друрі, Л. Жданова, Т. Журба, В. Іо-
нов, С. Ільіна, К. Ісакова, В. Івашкевич, С. Івах-
ненков, Р. Каплан, К. Келлер, Є. Ковальов, А. Кар-
минский, Д. Лозовицький, Т. Лев, О. Максименко, 
О. Мелих, З. Мінаєв, Г. Мінцберг, Р. Манн, Е. Ма-
йєр, Д. Міддлтон, Д. Нортон, Н. Оленєв, П. Оре-
ховський, Н. Ольве, Л. Омелянович, С. Петренко, 
О. Портна, А. Примак, Б. Петі, Ж. Рой, А. Стрі-
кленд, М. Сіроштан, М. Стецько, С. Смірнов, Г. Сай-
мон, Т. Скоун, А. Ткаченко, О. Терещенко, К. Тате-
ісі, В. Томпсон, З. Уткін, С. Фалько, А. Філіпенко, 
В. Фальцман, Х. Фольмут, Д. Фостер, К. Фінк, 
К. Ферріс, Д. Хан, Б. Хендерсон, Я. Хоуп, П. Хор-
ват, М. Хаузер, Д. Хассі, Я. Чемпі, Т. Шишкова, 
М. Янг, А. Яругова, Ю. Яковлєв та інші.

Проте практичний аспект організації контролінгу 
на сучасних авіатранспортних підприємствах є недо-
статньо досліджений.

Постановкою задачі є дослідження сучасних під-
ходів до трактування поняття контролінгу та визна-
чення його місця в організації управління сучасним 
авіатранспортним підприємством. У рамках постав-
леної задачі були сформульовані дослідження, які 
полягають: дослідити основні трактування поняття 
контролінгу з різних позицій дослідників; сформу-
лювати найбільш прийнятне його визначення в сис-
темі управління авіатранспортним підприємством, 
визначити необхідність контролінгу на сучасних 
авіатранспортних підприємствах; дослідити принци-
пи управління та принципи функціонування системи 
контролінгу в авіакомпанії, а також виявити голо-
вні чинники організації контролінгу з урахуванням 
основних напрямів управління сучасним авіатран-
спортним підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В су-
часних ринкових умовах господарювання дедалі 
більше є актуальним зростання значення функції 
контролю. Контроль стає все більш необхідним для 
усунення невизначеності інформації про ситуацію, 
що склалась на авіатранспортному підприємстві, 
для пов’язаних з цією невизначеністю кризових си-
туацій, і, нарешті, для забезпечення та постійного 
підтримання умов успішної діяльності авіакомпанії. 
Найбільш досконалою формою організації контролю 
в сучасній авіакомпанії є запровадження контролін-
гу як функціонально-відокремленого напрямку еко-
номічної роботи.

Контролінг в авіакомпанії – це, перш за все, така 
система, яка прагне досягти кінцевої мети. Між 
контролем та контролінгом існує ціла низка відмін-
ностей (табл. 1). Контроль спрямований на минуле, 
а саме: на виявлення помилок, відхилень, прорахун-
ків і проблем. Контролінг – це управління майбутнім 

для забезпечення тривалого та стабільного функціо-
нування авіатранспортного підприємства.

Таблица 1
Порівняльна характеристика
контролю і контролінгу [8]

Контроль Контролінг

Стандартизовані процедури Більш гнучкі системи об-
ліку

Забезпечення оперативної 
прибутковості, ліквідності

Підтримання стратегічного 
потенціалу

Оцінка ефективності окре-
мих функцій і робіт

Оцінка ходу реалізації стра-
тегії, досяжність місії

Оцінка вже доконаних 
фактів Націленість на перспективу

Оптимізація співвідношен-
ня «витрати – прибуток»

Забезпечення виживання 
підприємства, рух до стра-
тегічної мети розвитку

Фіксування минулих фактів Випереджаючий контроль

Контроль кінцевих резуль-
татів Оперативність

Контроль за діяльністю в 
рамках заданої системи 
координат

Контроль за системою ко-
ординат

Координуючи, інтегруючи та спрямовуючи діяль-
ність усієї системи управління авіатранспортним під-
приємством на досягнення поставлених цілей, контр-
олінг виконує функцію «управління управлінням» і 
являє собою: синтез планування, обліку, контролю, 
економічного аналізу, організації інформаційних по-
токів тощо. Перебуваючи на перетині обліку, аналізу, 
інформаційного забезпечення, контролю та коорди-
нації, контролінг займає особливе місце в управлінні 
авіатранспортним підприємством: він пов’язує всі ці 
функції, інтегрує та координує їх. Контролінг не за-
мінює собою управління підприємством, а лише пе-
реводить його на якісно новий рівень, тобто є своє-
рідним механізмом саморегулювання в авіакомпанії 
[1]. Підсумовуючи вищесказане, розглянемо визна-
чення поняття «контролінг» з точки зору онтології 
(див. рис. 1). 

Аналіз наведених визначень контролінгу свід-
чить про відсутність однозначного тлумачення цього 
поняття, але за останні роки спостерігається збли-
ження поглядів на користь орієнтованої концепції 
контролінгу [17] та на її координацію.

В організації управління сучасним авіатранспорт-
ним підприємством, контролінг – це регулююча сис-
тема менеджменту, до складу якої входить методич-
на та інструментальна база, математико-аналітичний 
апарат моделювання і прогнозування для підтримки 
функцій менеджменту, оцінки ситуації, прийняття 
управлінських рішень, а також система підтримки 
прийняття рішень, орієнтованої на сукупність мож-
ливостей авіакомпанії, здатної адаптувати структу-
ру системи управління підприємством до умов, що 
змінюються [2]. На думку автора, дане трактування 
терміну є найбільш точним та досить чітко окреслює 
місце контролінгу в системі управління авіатран-
спортним підприємством. Також слід зазначити, що 
саме контролінг є тією сучасною комплексною систе-
мою управління на авіатранспортному підприємстві, 
яка забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку 
процесів прийняття рішень за допомогою управлін-
ня: ризиками, системою показників, системою пла-
нування та системою менеджменту якості. 

Контролінг є концепцією системного управління 
авіакомпанією, тому слід звертати увагу на головні 
чинники організації контролінгу (рис. 2).
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оволодіння ситуацією, управління і регулювання процесів [8].

система, яка орієнтована на майбутній розвиток підприємства чи регіону в цілому. Це 
система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму 
конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення поставленої мети [6].

сукупність методів і процедур з координації обліку, контролю, аналізу та планування, з 
метою інформаційно-консультаційного забезпечення управлінських рішень [10].

система управління процесом задля досягнення кінцевої мети діяльності фірми, тобто 
одержання “максимального” для даних умов прибутку [14].
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нова концепція управління підприємством, функція підтримки управління 
підприємством, яка виконується контролерами [9].

одна з найсучасніших і ефективних систем управління підприємством, відособлена 
система, економічна суть якої, полягає у динамічному процесі перетворення та 
інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і координації в єдину 
систему отримання, обробки інформації для прийняття (на її основі) управлінських 
рішень, а точніше, в систему управління підприємством, орієнтовану на досягнення всіх 
завдань, що постають перед підприємством [3].

комплексна система управління підприємством, що містить в собі управлінський облік, 
облік і аналіз витрат, з метою контролю за всіма статтями витрат, усіма підрозділами і 
складовими виробленої продукції або наданих послуг, а також їх планування [11].

підсистема управління підприємством, з метою надання підтримки та допомоги 
керівнику. Концепція управління підприємством, орієнтована на ефективне і 
довгострокове функціонування в сучасному економічному середовищі [7].

спеціальна саморегулююча система методів і інструментів, яка спрямована на 
функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне 
забезпечення, планування, координацію, контроль, аналіз і внутрішній консалтинг [6].

обліково-аналітична система, яка реалізує синтез елементів обліку, аналізу, контролю, 
планування, яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом 
досягнення цілей і результатів діяльності підприємства [15].

одна з функцій, що виконується в межах управління підприємством і полягає у 
підтримці управління через інформацію [5].

система дослідження траєкторії стратегічного розвитку підприємства, на підставі певної 
мети підприємства, відстеження тенденцій розвитку господарських процесів, явищ і 
результатів на основі планування, обліку, аналізу й контролю економічних показників, 
що забезпечує інформацією прийняття управлінських рішень [4].

Рис. 1. Сутність поняття «контролінг» з різних позицій

Чинники організації контролінгу

Організаційно-правова структура 
авіатранспортного підприємства

Розмір авіакомпанії

Філософія внутрішнього управління

Організаційна культура авіатранспортного
підприємства

Рис. 2. Головні чинники організації контролінгу
на авіатранспортному підприємстві

Головною метою сучасного контролінгу на авіа-
транспортному підприємстві є діагностування фак-
тичного техніко-економічного і фінансового стану, 

порівняння його з прогнозованим станом, виявлен-
ня тенденцій і закономірностей розвитку економіки 
авіакомпанії, у відповідності до головної мети, та 
попередження негативного впливу внутрішніх та зо-
внішніх факторів на фінансовий результат, а також 
положення на ринку авіаційних перевезень [6]. 

Доктор економічних наук, професор, провідний 
російський дослідник у сфері економіки, менедж-
менту та організації виробництва запропонував схе-
му контролінгу як технології управління (рис. 3). 

Визначення 
мети

Декомпозиція та 
формалізація мети 

через систему 
показників

Планування заходів та 
складання бюджетів 
для досягнення мети

Виконання 
планових заходів

Контроль 
фактичних значень 
та аналіз відхилень

Прийняття рішень 
за результатами 

аналізу

Рис. 3. Контролінг як технологія управління [16]
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Отже, можна зазначити, що головною метою ор-
ганізації контролінгу на авіатранспортному підпри-
ємстві є, перш за все, орієнтація управлінського про-
цесу на досягнення всіх цілей, які постають перед 
авіакомпанією.

Не менш важливими, при організації контролін-
гу на сучасному авіатранспортному підприємстві, є 
принципи управління та принципи функціонування, 
які, в свою чергу, сприятимуть підвищенню рівня 
конкурентоспроможності та підвищенню рівня якос-
ті управління авіакомпанією (рис. 4). 

Слід погодитись із С. Матвєєвим та В. Матвєєвим, 
які зазначили практичну необхідність контролінгу 
в організації та констатували її в якості атрибуту  
«… при переході з експертного на аналітичний рі-
вень, тобто коли ціна прийняття помилкових рішень 

Організація контролінгу

Принципи управління Принципи функціонування

- інтеграція в загальну систему, 
управління авіатранспортним 
підприємством;
-комплексність прийнятих управлінських 
рішень;
-контроль за виконанням прийнятих 
рішень;
-акумуляція минулого досвіду та 
впровадження його в практичну 
діяльність управління авіакомпанією;
-облік тенденцій розвитку та можливих 
напрямків активних змін у зовнішньому 
середовищі;
-облік стратегічних цілей і перспектив для 
своєчасності прийняття рішень;
-вироблення і реалізація ефективних, 
цілеспрямованих, керуючих впливів на всі 
умови і елементи, від яких залежить 
функціонування авіатранспортного 
підприємства.

-принцип динамічної рівноваги, який  
передбачає підвищення ефективності 
управління за рахунок комплексного погляду 
на цілі авіакомпанії;
-принцип орієнтованості на управління 
проривами в «вузьких місцях», який має на 
меті поєднання діагнозу та аналізу, 
використання сучасних методів управління;
-принцип зворотного зв’язку, який 
заснований на діалозі між власниками, 
менеджерами, працівниками та клієнтами;
-принцип економічності, який означає, що 
витрати від формування контролінгу, як 
механізму управління, не повинні 
перевищувати ефект від його впровадження.

Рис. 4. Принципи управління та принципи функціонування
системи контролінгу в авіакомпанії

Необхідність контролінгу

Переміщення акценту з 
контролю минулого на 
аналіз майбутнього

Додаткові вимоги до 
системи управління 
авіатранспортним 
підприємством, які 

зумовлені підвищенням 
нестабільності 

зовнішнього середовища

Необхідність 
механізму 

координації 
всередині системи 

управління
авіакомпанією

Необхідність у безперервному 
відстеженні змін, що відбуваються у 

зовнішньому і внутрішньому 
середовищі авіатранспортного 

підприємства

Необхідність продуманої 
системи дій щодо забезпечення 

умов для виживання 
підприємства та заходів щодо 

уникнення кризових ситуацій, а 
також підвищення гнучкості 

авіатранспортного підприємства

Рис. 5. Необхідність контролінгу 
на сучасних авіатранспортних підприємствах

стає більшою, ніж вартість створення 
служби контролінгу...» [12, с. 31]. Саме 
впровадження та організація контр-
олінгу на сучасних авіатранспортних 
підприємствах має практичну цінність, 
яка дає змогу підвищувати рівень про-
цесів планування, контролю, обліку 
та аналізу, завдяки чому підвищиться 
якість управлінських рішень та ефек-
тивність системи управління в цілому.

Отже, для грамотної організації 
служби контролінгу на авіатранспорт-
ному підприємстві слід орієнтуватися 
на [13]: 

1. Узгодження, управління та до-
сягнення цілей у відповідності зі стра-
тегією, що координуються на вищому 
рівні управління. 

2. «Ефект компасу», який являє со-
бою своєчасне отримання інформації 
стосовно економічних взаємозв’язків і 
резервів. 

3. Служба контролінгу є самостій-
ною, незалежною і нейтральною по від-
ношенню до різних рівнів адміністратив-
ного управління авіакомпанією, на яких 
приймаються управлінські рішення.

Висновки. Організація контролін-
гу на сучасних авіатранспортних під-
приємствах являє собою той новий тип 
системного мислення керівництва на 
основі інтеграції наукових концепцій 
та господарської практики, і тому го-
ловною метою організації контролінгу 
в авіакомпанії, є, перш за все, орієн-
тація управлінського процесу на досяг-
нення всіх цілей, які постають перед 
авіаційним підприємством.

Саме впровадження та організа-
ція контролінгу на сучасних авіатран-
спортних підприємствах має вагому 
практичну цінність, яка дає змогу під-
вищувати рівень процесів планування, 
контролю, обліку та аналізу, завдя-
ки чому має здатність підвищуватись 
якість управлінських рішень та ефек-
тивність системи управління в цілому.

Проведені дослідження щодо орга-
нізації контролінгу на сучасних авіа-
транспортних підприємствах є під-
ґрунтям для подальших наукових 
досліджень стосовно формування сис-
теми контролінгу в авіакомпанії.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА ЗАРПЛАТОВІДДАЧІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті викладено наукові підходи щодо оцінки зарплатовіддачі на підприємстві. Обґрунтовано, що даний економічний по-
казник прямо впливає на підвищення продуктивності праці. Наведена авторська індексна мультиплікативна факторна модель 
зарплатовіддачі. В результаті дослідження зроблено висновок, що зростання питомої ваги основної заробітної плати покращує 
ефективність витрат на оплату праці. 

Ключові слова: зарплатовіддача, фонд оплати праці, основна заробітна плата, витрати на оплату праці, продуктивність праці.
 
Сукач О.А. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАРПЛАТООТДАЧИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье изложены научные подходы к оценке зарплатоотдачи на предприятии. Обосновано, что данный экономический 

показатель прямо влияет на повышение производительности труда. Приведена авторская индексная мультипликативная фак-
торная модель зарплатоотдачи. В результате исследования сделан вывод, что рост удельного веса основной заработной платы 
улучшает эффективность затрат на оплату труда.

Ключевые слова: зарплатоотдача, фонд оплаты труда, основная заработная плата, расходы на оплату труда, производи-
тельность труда.

Sukach O.O. FACTOR ANALYSIS OF OUTPUT-WAGES RATIO AT ENTERPRISE
Scientific approaches to assessment of the output-wages ratio at enterprise are described in the article. It was found out, that this 

economic indicator direct influences at increasing labour productivity. An author’s index multiplicative factor model of output-wages ratio 
are presented. From the results it is concluded, that increasing of the basic wage share improves the labour costs efficiency.

Keywords: output-wages ratio, payroll, basic wages, labor costs, labor productivity.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Українські підприємства, перебуваючи в умовах 
трансформаційних перетворень, потребують удоско-
налення оцінки ефективності економічних ресурсів, 
необхідних для забезпечення безперебійного вироб-
ничого процесу. Якщо раніше перед керівництвом 
поставало першочерговим завданням дослідження 
ефективності використання основних виробничих 
фондів та матеріальних витрат, то сьогодні для під-
тримки конкурентного статусу підприємству вкрай 
необхідно забезпечити виробництво кваліфікованою 
робочою силу. Таким чином, набуває актуальнос-
ті оцінка ефективності витрат, понесених на оплату 
праці. Тільки прогресивний мотиваційний механізм 
здатен забезпечити досягання високо рівня виробни-
чих та фінансових показників, випереджаючого зрос-
тання продуктивності праці над темпами приросту 
заробітної плати, раціонального використання фонду 
заробітної плати. Загалом ефективність відображає 
рівень досягнення певної цілі за рахунок співвідно-

шення понесених затрат та отриманих результатів. 
Важливо підходити комплексно щодо визначення 
ефективності використання технічних, матеріальних 
та трудових ресурсів на підприємстві. Адже витра-
ти на оплату праці є складовими вартості продукції, 
ефективність яких впливатиме на формування як ви-
трат, так і результатів виробничої діяльності. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. 
Вітчизняні вчені-науковці А.В. Калина, Т.А. Кос-
тишина, В.О. Костюк М.В. Корягін, О.В. Гамова, 
В.М. Ковальов, Н.Л. Гавкалова, Н.В. Овсюк, Т.М. До-
лініна, Ю.Г. Лисенко в повному обсязі досліджують 
проблемні аспекти оплати праці, трудового потенціа-
лу та конкурентоспроможності персоналу на україн-
ських підприємствах. Російські вчені О.Ф. Чернен-
ко, С.І. Григашкіна, О.В. Баянова, О.А. Гутковська, 
Н.О. Литнєва присвятили наукові праці витратам на 
робочу силу та ефективності їх використання. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. В економічній науці залишається відкри-
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тою проблема формування та удосконалення мето-
дики ефективності витрат на оплату праці. Наразі 
ставлять під сумнів про доцільність використання 
зарплатовіддачі, аргументуючи втратою даним по-
казником економічного змісту. 

Постановка завдання. Метою наукової статті 
передбачено розглянути теоретичні підходи щодо 
оцінки зарплатовіддачі на підприємствах та обґрун-
тувати економічну значимість даного показника за 
допомогою авторської індексної мультиплікативної 
трьохфакторної моделі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дово-
лі активно розгортається наукова полеміка стосовно 
одного із основних показників ефективності витрат 
на оплату праці – зарплатовіддачі, який розрахову-
ється як відношення результату виробничої діяль-
ності підприємства (обсяг виробництва, виручка від 
реалізації продукції) до фонду заробітної плати. Три-
валий час при дослідженні ефективності заробітної 
плати науковці віддавали перевагу саме наведеному 
розрахунку. Адже зарплатовіддача, як економічний 
показник, дозволяє оцінити рівень ефективності ви-
користання фонду оплати праці при відповідному 
обсягу виробництва на підприємстві. Очевидно, що 
чим більше обсягу продукції приходиться на одини-
цю заробітної плати, тим ефективніше використову-
ється трудовий ресурс. Зростання даного показника є 
сприятливою тенденцією до пожвавлення виробничої 
діяльності підприємства. 

Українські вчені О.В. Гамова [1], Т.М. Долініна 
[2] та І.М. Мягких [3] у своїх дослідженням при-
тримуються наведеного розрахунку зарплатовіддачі. 
В той час, як В.М. Ковальов та О.Ф. Черненко під-
дають критиці показник зарплатовіддачі. Згідно на-
укових поглядів В.М. Ковальова необхідно уникнути 
подвійного результату, тому оцінка даного показни-
ка ефективності оплати праці (ЗВ) має наступний ви-
гляд:

 
,

ФОП
ФОПQЗВ -

= ,     (1)

де Q – обсяг виробництва продукції у вартісному 
вираженні; ФОП – фонд оплати праці на підприєм-
стві [4, c. 211-212].

Російський вчений О.Ф. Черненко вважає, що сам 
термін «зарплатовіддача» повинен відповідати прин-
ципу «вкладено («витрачено») – отримано». Звичай-
но, що «вкладення» в трудовий ресурс включають 
витрати на оплату праці, виплати в соціальні фон-
ди, витрати на навчання тощо. А «отримується» від 
використання трудового ресурсу та частина витрат, 
яка відшкодована за рахунок собівартості реалізова-
ної продукції, плюс частина прибутку. Таким чином, 
пропонується використовувати в якості оцінки «від-
дачі від трудових витрат» показник, що визначаєть-
ся рівнянням: 
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де ЗВдп – зарплатовіддача в досліджуваному пе-
ріоді; ТЗв – відшкодовані собівартістю реалізованої 
продукції трудові витрати за досліджуваний період; 
Ппр – прибуток від продажів в досліджуваному пе-
ріоді; СВв – собівартість, відшкодована реалізованою 
продукцією за досліджуваний період; ТЗзаг – загаль-
ні трудові витрати за досліджуваний період, в тому 
числі й відшкодовані в собівартості реалізованої про-
дукції трудові витрати [5, с. 86-87].

Інша думка у С.І. Григашкіної, стверджуючи, 
що традиційний підхід взагалі не є доцільним в су-
часних умовах оцінки ефективності оплати праці. 

Адже заробітній платі притаманний двоїстий харак-
тер: для підприємця заробітна плата – це витрати, а 
для працівника – дохід. Тому максимізація доходу 
на одиницю витрат трудового ресурсу не розкриває 
взаємозв’язку заробітної плати та трудового внеску 
працівників з результатами їх діяльності [6, c. 148]. 

Розглянувши різносторонність поглядів на еко-
номічну категорію зарплатовіддачі, на нашу думку, 
даний показник не втрачає актуальності для промис-
лових підприємств та відображає наявний ступень 
корисності віддачі понесених витрат на оплату пра-
ці. Зростання зарплатовіддачі прямо залежить від 
обсягу виробництва на підприємстві та впливає на 
підвищення одного із основних показників ефектив-
ності виробничої діяльності – продуктивності праці. 
В свою чергу, при зменшенні обернених показників: 
чисельності працівників та середньої заробітної пла-
та на підприємстві передбачається покращення зарп-
латовіддачі:
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де Ч – чисельність працівників; ЗПс – середня за-
робітна плата по підприємству в розрахунку на одно-
го працівника.

Більш доцільно розглядати зарплатовіддачу 
комплексно разом з іншими показники ефектив-
ності витрат на оплату праці, наведені нами рані-
ше (показники пропорційності, зарплатомісткості, 
зарплатовіддачі та рентабельності заробітної плати) 
[7, с. 172-173]. Для прийняття ефективних управ-
лінських рішень щодо раціональності використан-
ня фонду оплати праці необхідне порівняння рівня 
зарплотовіддачі в динаміці та у взаємозв’язку з по-
казниками ефективності праці. 

Звертаючи увагу на вищенаведене, притримуємо-
ся думку, що сучасні нестабільні економічні реалії, в 
яких функціонують українські виробники, потребу-
ють удосконалення оцінки показника зарплатовідда-
чі. На наш погляд, одна із основних проблем криєть-
ся в неефективному розподілу фонду оплати праці. 
Наразі в економіці України спостерігається змен-
шення питомої ваги основної заробітної плати. Як 
свідчать статистичні дані за 2012 рік, в промисло-
вості близько 62,5 % припадає на виплату основної 
заробітної плати в загальній сумі фонду оплати праці 
[8]. Але роль основної заробітної плати полягає у її 
стимулюючому характері: формування її рівня в за-
лежності від трудового внеску працівника в резуль-
тати роботи підприємства. Отже, зростання частки 
основної заробітної плати у витратах на оплату праці 
є важливою умовою підвищення мотивації до праці і, 
як наслідок, покращення її ефективності.

Таким чином, на підтвердження взаємозв’язку 
між зростанням основної заробітної плати та підви-
щенням зарплатовіддачі пропонуємо індексну муль-
типлікативну трифакторну модель, яка включає пи-
тому вагу основної заробітної плати в загальному 
фонді оплати праці, обернений показник рентабель-
ності продажів (відношення обсягу реалізованої про-
дукції до прибутку) та рентабельність основної заро-
бітної плати:
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або
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де ВР – виручка від реалізації продукції у вар-
тісному вигляді; ФОЗП – фонд основної заробітної 
плати; П – прибуток від реалізації; пвФОЗП – пито-
ма вага фонду основної заробітної плати в структу-
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рі фонду оплати праці; 1/Рп – обернений показник 
рентабельності продажів (обсяг реалізації продукції 
підприємства, що приходиться на 1 грн прибутку); 
Розп – рентабельність основної заробітної плати (від-
ношення прибутку від реалізації до фонду основної 
заробітної плати). 

Проведемо аналіз зміни зарплатовіддачі на під-
приємстві «Одескабель» за 2009-2011 роки (табл. 1). 

Як показують аналітичні дані, підприємству «Одес-
кабель» в 2011 році характерна позитивна тенденція 
зростання показника зарплатовіддачі на 1,3 грн. Засто-
совуючи метод виявлення ізольованого впливу чинни-
ків, детально дослідимо зміну зарплатовіддачі за раху-
нок визначених економічних факторів (табл. 2).

Таблиця 2
Факторний аналіз зарплатовіддачі на «Одескабель» 

за 2009-2011 роки на основі індексної 
мультиплікативної факторної моделі 

 (метод виявлення ізольованого впливу факторів)

Показник Абсолютний 
приріст, у грн

Відносний 
приріст, у %

Зарплатовіддача 1,30 11,17

Питома вага основної за-
робітної плати 1,02 8,77

Обернений показник 
рентабельності продажів -0,64 -5,49

Рентабельність основної 
заробітної плати (відно-
шення прибутку від ре-
алізації до фонду осно-
вної заробітної плати)

0,95 8,14

Синергетичний ефект -0,03 -0,25

Джерело: розроблено автором за даними [9]

Згідно методу виявлення ізольованого впливу фак-
торів найвагоміше підвищення зарплатовіддачі на 
підприємстві «Одескабель» відбулося за рахунок зрос-
тання частки основної заробітної плати в структурі 
фонду оплати праці, під впливом якого результатив-
ний показник збільшився на 1,02 грн (або на 8,77%). 
Також позитивно вплинуло зростання прибутку на 
1 грн фонду основної заробітної плати, що забезпе-
чило підвищення зарплатовіддачі на 8,14%. Внаслі-
док скорочення обсягу реалізації на 1 грн прибутку з 
7,99 грн до 7,55 грн результативний показник змен-
шився на 5,49%. Незначною мірою сумарний вплив 
всіх факторів знизив зарплатовіддачу на 0,25%.

Для більшої достовірності аналізу впливу частки 
основної заробітної плати на зарплатовіддачу здій-
снимо розрахунки згідно логарифмічного методу 
(табл. 3).

Таблиця 3
Факторний аналіз зарплатовіддачі на «Одескабель» 

за 2009-2011 роки на основі індексної 
мультиплікативної факторної моделі 

(логарифмічний метод)

Показник Абсолютний 
приріст, у грн

Відносний 
приріст, у %

Зарплатовіддача 1,30 11,17

Питома вага основної за-
робітної плати 1,03 8,87

Обернений показник рен-
табельності продажів -0,69 -5,96

Рентабельність основної 
заробітної плати (відно-
шення прибутку від реа-
лізації до фонду основної 
заробітної плати)

0,96 8,26

Джерело: розроблено автором за даними [9].

Логарифмічний метод не виокремлює синергетичний 
ефект сумарного впливу факторів. Згідно даного методу 
підвищення питомої ваги основної заробітної плати, як 
в попередньому варіанті, зумовлює максимальне зрос-
тання зарплатовіддачі на 1,03 грн, або на 8,87%. 

Отже, управлінському апарату підприємства 
«Одеськабель» доречно звернути увагу на продо-
вження зростання частки основної заробітної плати 
у загальній структурі фонду оплати праці. Перш за 
все, слід віддати перевагу відрядній формі заробіт-
ної плати, яка повною мірою забезпечить підвищен-
ня мотивації працівників та поліпшення фінансових 
результатів. Як досліджено при факторному аналізі 
зарплатовіддачі, прибуток також прямо впливає на 
підвищення ефективності витрат на оплату праці. 

Висновки і перспективи подальших розробок. 
Отже, в статті автором досліджено науково-теоре-
тичні погляди щодо оцінки якнайбільш поширено-
го показника ефективності витрат на оплату праці –  
зарплотовіддачі. На основі авторської індексної мульти-
плікативної факторної моделі зарплатовіддачі обґрун-
товано вагомий вплив зростання частки основної заро-
бітної плати на підвищення її ефективності. В процесі 
факторного аналізу на прикладі підприємства «Одеска-
бель» виявлено тісний взаємозв’язок між показниками 
виробничої діяльності, фінансового результату та рівнем 
раціональності використання фонду заробітної плати.

Перспективою подальших розробок є більш де-
тальне дослідження впливу прибутку підприємства 
на ефективність витрат, понесених на заробітну пла-
ту. Передбачається теоретичний аналіз та економі-
ко-математичне моделювання рентабельності фонду 
заробітної плати.

Таблиця 1
Вихідні дані для факторного аналізу динаміки зарплатовіддачі на основі індексної мультиплікативної 

факторної моделі на підприємстві «Одескабель» за 2009-2011 роки

Показники 2009 2010 2011 Абсолютне відхилення 
(2011/2009)

Фонд оплати праці, тис. грн 31284 36034,8 48223 16939

Фонд основної заробітної плати, тис. грн 20714,8 24554,9 34731,3 14016,5

Виручка від реалізації продукції, тис. грн 363745 511589 623323 259578

Прибуток від реалізації, тис. грн 45507,02 73560 82513 37005,98

Зарплатовіддача, грн 11,63 14,20 12,93 1,30

Питома вага основної заробітної плати, коеф. 0,66 0,68 0,72 0,06

Обернений показник рентабельності продажів, грн 7,99 6,95 7,55 -0,44

Рентабельність основної заробітної плати (відно-
шення прибутку від реалізації до фонду основної 
заробітної плати), грн

2,20 3,00 2,38 0,18

Джерело: розроблено автором за даними [9]
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Статья посвячена проблематике оценки результативности логистической деятельности производственных предприятий. 
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Постановка проблеми. Під результативністю ло-
гістичної діяльності (РЛД) підприємства слід розу-
міти спроможність його логістичної системи (ЛС) до-
сягти установлених зовнішніх цілей, націленість на 
те, щоб всі її організаційні рішення і дії відповідали 
критеріям, які встановлені зовнішнім середовищем. 
У відповідності до цього, основним положенням роз-
робки методики оцінки РЛД підприємства повинно 
бути те, що остання відображає відношення отрима-
ного результату від здійснення ЛД до поставленої ло-
гістичної мети, тобто до мети логістичної діяльності 
конкретного підприємства. Іншими словами, РЛД 
повинна оцінюватись системою показників, що ба-
зуються на загальноприйнятих основних правилах 
логістики (логістичного міксу). А тому такі правила 
повинні бути покладені в основу формування систе-
ми оцінних показників (СОП) РЛД підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня оцінки РЛД підприємств розглянуто в роботах 

багатьох вітчизняних і закордонних учених: В. Гуд-
кова [4], Д. Кочубей [1], М. Кристофера [2], Л. Мі-
ротіна і И. Ташбаєва [5], С. Осипенко [3], О. По-
силкіної [6], Г. Руденко [7], Р. Сагайдак-Нікітюк 
[8], А. Семененка і В. Сергєєва [9], Н. Чорнописької 
[12] й ін. 

Сутність концепцій науковців щодо переліку 
оцінних показників РЛД і функціонування логіс-
тичної системи, що викладені у відповідних пу-
блікаціях, можна розділити на три групи. Першу 
групу об’єднують ті точку зору, де автори наводять 
неупорядкований (довільний) перелік як часткових, 
так і узагальнюючих показників логістичної діяль-
ності, не акцентуючи увагу на їх сутність й склад-
ність [3; 7]. У другій групі для розробки узагаль-
нюючого й інтегрального показників оцінки РЛД 
пропонується, використовуючи метод індукції, по-
будувати один чи декілька показників оцінки РЛД 
із сукупності часткових показників [9; 12].
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Третя група складається з тих точок зору, де 
автори прагнуть використовувати для оцінки РЛД 
тільки узагальнюючі економічні показники діяль-
ності [1; 2; 6; 8].

Зазначене доводить, що системи показників, 
які пропонуються дослідниками для оцінки РЛД 
підприємств, потребують подальшого вивчення і 
удосконалення. Таким чином, проблема створення 
методики оцінки РЛД підприємств, що базується 
на основних правилах логістики, існує і потребує 
нагального рішення. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в формалізації системи оцінних показни-
ків результативності логістичної діяльності під-
приємства, що базується на виконанні основних 
правил логістики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Щодо 
виробничих підприємств, діяльність яких спрямо-
вана на задоволення потреб споживачів в продукції 
й відповідних супутніх послугах, правила логісти-
ки (логістичний мікс) формулюються наступним 
чином: повне забезпечення конкретного спожива-
ча певним видом продукції в обсягах, що фактич-
но замовляються, шляхом її своєчасної доставки в 
зазначене місце зі збереженням належного рівня 
якості з мінімальними витратами. Таким чином, 
очевидним є те, що система показників оцінки пра-
вил логістики повинна містити певну сукупність 
відносних показників, які змінюються в інтерва-
лі 0 < kj ≤ 1,0, хоча не виключена і можливість, 
що для при виконанні деяких правил значення kj 
може бути більше 1,0.

Розглянемо показники, що мають визначати рі-
вень виконання кожного правила логістики. 

Правило перше: доставка замовнику необхідного 
товару.

Відповідно до даного правила замовник повинен 
одержати саме той товар, який замовляє. Доставка 
іншого товару є не правилом, а, скоріше за все, ви-
ключенням. Але все ж таки випадки недопоставки 
товару замовнику існують. У такому разі показник, 
що відображає досягнення логістичної мети – достав-
ки замовнику необхідного товару – буде визначатися 
за формулою:
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де k
1
 – показник доставки товару замовнику від-

повідно до замовлення;
ЛВД.ЗАПЛ. – величина логістичних витрат на до-

ставку товару відповідно до замовлення, грн;
∆ЛВД – додаткові логістичні витрати виробника, 

що пов’язані з заміною товару і його доставкою за-
мовнику, грн.

Зазвичай, показник k
1
 = 1,0, але існують і випад-

ки, коли k
1
 < 1,0.

Правило друге: доставка необхідної кількості то-
вару замовнику.

Показник, що дозволяє оцінити доставку необхід-
ної кількості товару замовнику, обчислюється у та-
кий спосіб:
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де k
2
 – показник повноти доставки замовленого 

товару замовнику;
V

Д
 – обсяг поставки товару відповідно до замов-

лення, грн;
∆V

Д
 – відхилення від замовленого обсягу постав-

ки товару, грн.
Показник k

2
 можна також розраховувати і через 

натуральні одиниці виміру:
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де V
Д
 – обсяг поставки товару відповідно до за-

мовлення, од. (кг, т);
∆V

Д
 – відхилення від замовленого обсягу постав-

ки товару, од. (кг, т).
На практиці недопоставка товару – це негативний 

чинник у досягненні результативності ЛД підприєм-
ства. Однак при поставці замовнику партії товару, 
що перевищує замовлення, підприємство саме ви-
значає, як саме враховувати таке відхилення в роз-
рахунках. Якщо товар відноситься до категорії, що 
не швидко псується, і є відповідне приміщення для 
його зберігання, відхилення в поставці товару в бік 
збільшення його обсягу не погіршує результативнос-
ті функціонування ЛС підприємства.

Правило третє: доставка товару замовнику відпо-
відного рівня якості.

Якість товару, що доставляється замовнику, від-
повідно до рекомендації проф. Т.М. Скоробогатової 
[10, с. 177] пропонується оцінювати інтегральним 
показником (ІП), що відображає декілька групових 
показників:
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де Пij – показник якості і-го параметру товару в 
j-й групі показників;

аі – значимість і-го параметра якості товару;

ni ,1=  – кількість параметрів у групі, за якими 
оцінюється якість товару;
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 – кількість груп показників оцінки якості 
товару.

У свою чергу, показник оцінки якості товару (k
3
), 

що доставляється замовнику, обчислюється за такою 
формулою:
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де ∆ІП – відхилення від рівня якості товару, ви-
готовленого виробником, що утворилося в процесі 
його доставки замовнику.

Показник k
3
 можна визначити і у такий спосіб:
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де V
ДЕФ

 – частка дефектного товару в замовленому 
обсязі поставки товару замовнику, грн.

Правило четверте: доставка товару в призначений 
замовником час.

Показник, що характеризує своєчасність достав-
ки товару замовнику (k

4
), розраховується за форму-

лою:
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,     (7)

де ТД – запланований час доставки товару у відпо-
відності до замовлення, год. (дн.);

∆ТД – відхилення від запланованого часу доставки 
товару замовнику, год. (дн.).

На практиці значення k
4
 може бути більше оди-

ниці, за умови, що доставка товару здійснена спо-
живачеві раніше вказаного терміну. Якщо замовник 
приймає товар, то це вказує на високу результатив-
ність функціонування ЛС підприємства з точки зору 
швидкості виконання замовлення. Однак якщо за-
мовник не готовий прийняти товар раніше вказаного 
в замовлені терміну, то ЛС підприємства буде нести 
збитки від надмірного простоювання транспортних 
засобів. Таким чином, при оцінці результативності 
функціонування ЛС підприємство саме визначає, як 
таке відхилення прийняти в розрахунок.
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Правило п’яте: доставка товару в указане замов-

ником місце.
Показник, що має оцінювати рівень виконання 

даного правила, залежить від просторового розмі-
щення конкретного споживача чи групи спожива-
чів на логістичному полігоні. Доставка у призначе-
не місце буде виконана однозначно. Однак справа в 
тому, що в розрахунках часу доставки враховується 
так звана «геометрична відстань» за мапою, а фак-
тично ця відстань, як правило, може бути більшою. 
Таким чином, для оцінки рівня виконання даного 
правила, відповідний показник може бути визначе-
ний за такою формулою:
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де k
5
 – показник оцінки доставки замовленого то-

вару замовнику в зазначене місце;
L

Д
 – запланована відстань доставки товару замов-

никові за мапою, км;
∆L

Д
 – відхилення від запланованої відстані до-

ставки товару замовнику, км.
За аналогією з показником k4 значення k5 на 

практиці також може бути більше одиниці. Це мож-
ливо за умови, коли доставка товару здійснена за-
мовнику за маршрутом, де фактичний шлях руху 
транспортного засобу менше, ніж розрахунковий. 
Отже, при оцінці результативності функціонування 
ЛС підприємство саме визначає, як таке відхилення 
прийняти в розрахунок.

Правило шосте: доставка товару замовнику пови-
нна бути здійснена за умови мінімальних витрат.

Показник, що характеризує виконання шостого 
правила, обчислюється у такий спосіб:
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,     (9)

де k
6
 – показник оцінки виконання вимоги до-

ставки замовленого товару замовнику за оптималь-
ним рівнем логістичних витрат;
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 – величина запланованих логістичних 
витрат на доставку товару замовнику з одночасовим 
наданням супутніх логістичних послуг, грн;
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 – відхилення від величини запланованих 
логістичних витрат на доставку товару замовнику і на-
дання можливих супутніх логістичних послуг, грн.

Якщо розрахункові значення відносних показни-
ків k

4
, k

5
 і k

6
 більше одиниці, то у подальших розра-

хунках їх можна приймати k
4
 = k

5
 = k

6
 =1,0.

Логістична діяльність підприємства може вва-
жатися результативною за умови того, що кожен із 
вище наведених часткових відносних показників (k

1
 

– k
6
) буде мати високе значення, а саме k

i
 > 0,9. 

Однак за умови, якщо один чи більше показників 
будуть мати значення менше 0,9, то на практиці ре-
зультативність ЛД підприємства повинна оцінювати-
ся як недостатня. Хоча нижню межу k

i
 встановлює 

саме підприємство, виходячи з ситуації, що склалася 
на ринку чи між окремими замовниками.

Запропоновані вище показники (k
1
 – k

6
) для оцінки 

виконання логістичної мети і отриманого логістичного 
результату (тобто виконання ключових правил логісти-
ки) достатньо коректно агрегуються і приводяться до 
інтегрованого –узагальнюючого – показника результа-
тивності ЛД підприємства – рівня досягнення заплано-
ваного результату функціонування ЛС у відповідності 
до основних правил логістики (КЗАГ.РЕЗ.):
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,     (10)

де с – кількість показників, що приймаються для 
оцінки результативності функціонування ЛС у кож-

ному конкретному випадку (за умови використання 
перелічених вище шести правил логістики с = 6);

k
i
 – значення і-го показника оцінки результатив-

ності функціонування ЛС підприємства.
Рівень досягнення запланованого результа-

ту функціонування ЛС може визначатися в відсо-
тках (0 < К

ЗАГ.РЕЗ.
 ≤ 100%) або у частках від одиниці  

(0 < К
ЗАГ.РЕЗ.

 ≤ 1,0).
У сучасних умовах господарювання з урахуван-

ням вимог, що формуються неоднозначним ринко-
вим середовищем у визначеному секторі економіки, 
реалізація і повне виконання логістичних правил на 
практиці можливі тільки за умови організації на-
лежного обслуговування споживачів. Логістичне об-
слуговування (ЛО) нині можна виокремити як окре-
мий вид логістичної діяльності підприємства, а тому 
для виконання узагальнюючої оцінки РЛД підпри-
ємства повинні бути передбачені й враховані критерії 
та кількісні показники оцінки рівня ЛО споживачів. 
Однак за певних обставин вони можуть використову-
ватися при здійсненні оцінки результативності ЛД 
підприємства як допоміжні показники.

Більшість науковців [4; 5; 6; 10] рівень ЛО про-
понує розглядають саме як показник, що характери-
зує кількість та діапазон зміни якості логістичних 
послуг: 
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де η – рівень логістичного обслуговування;
m – кількісна оцінка фактично надаваного обсягу 

логістичного сервісу;
М – кількісна оцінка теоретично можливого об-

сягу логістичного сервісу.
На думку автора, рівень ЛО являє собою баланс 

між якістю логістичного обслуговування й відповід-
ними витратами. А тому його важливо враховувати 
при оцінках результативності ЛД підприємства.

Таким чином, вище зазначене слід прийняти як 
обґрунтування того, чому рівень ЛО споживачів об-
раний у якості узагальнюючого оцінного показника 
РЛД підприємства. Окрім того, вказане підсилюєть-
ся ще і тим, що за своєю сутністю рівень ЛО є важли-
вим критерієм, який дозволяє оцінити результат ло-
гістичної діяльності з позицій як постачальника, так 
і одержувача послуг, тобто конкретного замовника.

Формування логістичної стратегії підприємств ви-
значеної галузі, що відображає вектор спрямування 
їх ЛД на майбутній період, здійснюється на основі ви-
користання різними авторами великої кількості оцін-
них показників, які створюють певну інформаційну 
платформу для відпрацювання логістичних рішень на 
тактичному і стратегічному рівнях. Отримані авто-
ром раніше результати критичного аналізу підходів 
до оцінки ЛД підприємств, які викладені у публікації 
[11], дозволяють стверджувати, що у якості загально-
го показника слід застосувати такий комплексний по-
казник, як тривалість логістичного циклу.

У теорії логістики під логістичним циклом ро-
зуміють проміжок часу між подачею замовлення і 
доставкою замовленої продукції або надання відпо-
відного сервісу кінцевому споживачеві. Логістичний 
цикл, як правило, включає час: прийняття замов-
лення (tП.), аналізу замовлення (tАН.), передання до 
місця його виконання (tПЕР.

), безпосереднє виконання 
замовлення (виробництво) (tВИК.), тимчасове зберіган-
ня продукції (tЗБ.), її комплектування (за необхіднос-
ті) (tКОМПЛ.), транспортування до замовника (tТР.), часу 
прийому продукції (товару) безпосередньо спожива-
чем (tПР.) та час на інші операції виконання замов-
лення, що пов’язані зі специфікою останнього (tІНШ.).
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Тривалість логістичного циклу визначається за 
такою формулою:

ТЛОГ.Ц. = tП. + tАН. + tПЕР. + tВИК. + tЗБ. +
+ tКОМПЛ. + tТР. + tПР. + tІНШ. (12) 

У залежності від рівня використання інформацій-
них і транспортних технологій, рівня організації ло-
гістичного менеджменту на підприємстві та деяких 
інших чинників логістичної спрямованості трива-
лість етапів і загальний час логістичного циклу мо-
жуть мати різні відхилення.

У процесі виконання оцінки результативності ЛД 
підприємства розрізняють заплановану (розрахунко-
ву) тривалість логістичного циклу (
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) і фактичну 
(
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). Відношення фактичного значення тривалос-
ті логістичного циклу до його запланованого значен-
ня характеризує ступінь реалізації останнього, тобто 
всього комплексу логістичних процесів і операцій з 
виконання замовлення і може використовуватися як 
допоміжний частковий показник оцінки результа-
тивності ЛД підприємства за часовою ознакою:
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Вибір у якості загального оцінного показника 
РЛД тривалості логістичного циклу обґрунтовуєть-
ся певним рівнем його унікальності. По-перше, він 
є інтегративною оцінкою результативності ЛД, яка 
формується завдяки реалізації функцій в усіх підсис-
темах логістичної системи підприємства. Тобто цей 
показник кумулятивно накопичує результати функ-
ціонування підсистем ЛС підприємства – закупок, 
транспортування, складування, виробництва, управ-
ління запасами, розподілу, збуту і загального логіс-
тичного менеджменту – в часовому аспекті при вико-
нанні конкретного замовлення споживачів. У цьому 
показникові акумулюється результат використання 
логістичних технологій і відповідних технічних за-
собів, комунікацій у межах ланцюга поставок; від-
дзеркалюється система логістичного управління та 
рівень професіоналізму фахівців із логістики тощо.

По-друге, ТЛОГ.Ц. відображає часову компоненту 
ЛД підприємства, а значить він може бути відне-
сений до показників стратегічного рівня прийняття 
логістичних рішень, а саме формування логістичної 
стратегії. Цей показник є одним із часових характе-
ристик логістики підприємства.

По-третє, склад показника ТЛОГ.Ц. настільки про-
стий, що не викликає труднощів у його визначені.  
А це є позитивним моментом для виконання опера-
тивної його оцінки і визначення ефективних заходів 
для підвищення як результативності, так і ефектив-
ності логістичної діяльності підприємств.

По-четверте, результати оцінки окремих складо-
вих показника тривалості логістичного циклу мо-
жуть використовуватися на нижчих рівнях прийнят-
тя логістичних рішень, а саме на операційному та 
тактичному.

Зважаючи на вищезазначене, слід вказати, що 
тривалість логістичного циклу є інтегративним за-
гальним оцінним показником ЛД підприємства, 
який дозволяє оперативно оцінювати необхідність і 
доцільність коригування логістичної стратегії під-
приємства.

У залежності від потреби СОП результативності 
ЛД може бути доповнена й іншими оцінними показ-
никами, наприклад, такими частковими показника-
ми, як час реагування на запити споживачів, комп-
лектність замовлення, частота поставок упродовж 
визначеного терміну часу й ін. Кожен із наведених 
показників дозволяє виконувати оцінку певних ха-

рактеристик функціонування ЛС підприємства в за-
лежності від конкретної ситуації, що склалася на 
певному сегменті ринку. А тому необхідність їх за-
стосування в розрахунках обґрунтовується тільки 
необхідністю пошуку шляхів підвищення результа-
тивності функціонування ЛС підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. 

1. Система оцінних показників РЛД у своєму 
складі повинна мати: 

– часткові оцінні показники виконання всіх пра-
вил логістики;

– узагальнюючі показники, що агрегуються до 
системи часткових оцінних показників виконання 
кожного правила логістики;

– загальний показник оцінки РЛД. 
2. Система оцінних показників результативності 

ЛД повинна включати в себе визначену сукупність 
допоміжних оцінних показників, що є супутніми у 
визначенні узагальнюючих і загального показників, 
і доповнюють її оцінку.

3. Кількість показників оцінки РЛД повинна пев-
ним чином обмежуватись, тобто бути оптимізованою. 
Тобто система оцінних показників повинна містити 
невеликий їх перелік, але достатній для оператив-
ної та коректної оцінки результативності означеного 
виду діяльності. 

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямку є формування нормативних показників 
оцінки РЛД підприємств визначеної галузевої на-
лежності.
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МОТИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОЗРІЗІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена дослідженню мотиваційних процесів в розрізі заробітної плати на підприємствах хлібопекарної галузі Ки-
ївської області. Проаналізовано чисельність працюючих та структуру фонду оплати праці хлібопекарних підприємств Київщини. 
Вивчено стан та розмір заробітної плати в розрізі категорій працівників. Розглянуто розмір середньомісячної заробітної плати в 
цілому та підприємству, та в розрізі категорій персоналу. 

Ключові слова: заробітна плата, фонд оплати праці, структура фонду оплати праці, середньомісячна заробітна плата, мо-
тиваційні процеси, категорії працівників.

Ткач О.А. МОТИВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗРЕЗЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ОТРАСЛИ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена исследованию мотивационных процессов в разрезе заработной платы на предприятиях хлебопекарной 
отрасли Киевской области. Проанализирована численность работающих и структура фонда оплаты труда хлебопекарных пред-
приятий. Изучено состояние и размер заработной платы в разрезе категорий работников. Рассмотрен размер среднемесячной 
заработной платы в целом и предприятию, и в разрезе категорий персонала.

Ключевые слова: заработная плата, фонд оплаты труда, структура фонда оплаты труда, среднемесячная заработная пла-
та, мотивационные процессы, категории работников.

Tkach O.A. MOTIVATIONAL PROCESSES IN THE CONTEXT OF SALARY AT THE ENTERPRISES OF BAKING INDUSTRY OF 
KYIV REGION

The article investigates the motivational processes in the context of salary at the enterprises of the baking industry at Kyiv region. 
The author analyzed the number of employees and the structure of the salary fund of the baking enterprises. The current state and the 
amount of salary by category of workers are studied. The author analyzed the amount of the average monthly salary in general and by 
category of personnel.

Keywords: salary, salary fund, structure of salary fund, the average monthly salary, motivational processes, categories of personnel.

Постановка проблеми. Хлібопекарна галузь від-
носиться до галузі харчової промисловості, яка ха-
рактеризується відносною стабільністю та низьким 
ступенем ризику у функціонуванні. При цьому осо-
бливістю ринку виробництва хліба в Україні є те, що 
велика частина хлібопекарської продукції підлягає 
державному регулюванню, адже хліб відноситься до 
базових продуктів у споживчому кошику українців, 
і одним з основних продуктів харчування у соціально 
незахищених верств населення. У той же час розви-
ток ринку хлібопродуктів відбувається саме за раху-
нок «елітних» сортів хліба та здобних виробів, при 
цьому споживання «соціальних» сортів хліба займає 
50% ринку. Українці, в силу особливостей свого мен-
талітету, ще не розуміють що хліб може бути доро-
гим продуктом і виступати, в певній мірі, делікате-
сом [1; 2].

На сьогоднішній день хлібопекарська галузь пе-
реживає не найкращі часи. Адже довгі роки вона 
знаходиться в полі зору всіх владних структур, і 
відбувається постійне її регулювання. Причому, не 
дивлячись на стільки років незалежності України, 
хліб досі не є ринковим об’єктом, оскільки на нього 
постійно здійснюється державний тиск. Адміністра-
тивне стримування цін на хліб, що є вирішальним 
фактором стабільності на ринку хліба, негативно по-
значається на економіці підприємств.

У різних країнах споживання хлібу відбуваються 
по різному. Найбільшим виробником хліба є Туреч-
чина – 11, 5 млн тонн хлібу на рік, на душу населен-
ня виходить 124 кг. В європейських країнах цей по-
казник коливається в межах 55 – 65 кг у рік на душу 
населення. В Бельгії та Нідерландах споживають 60 
та 58 кг у рік відповідно, Німеччині та Франції – 
57 кг на рік. В Білорусії споживають 61 кг в рік на 
душу населення, в Росії – 50 кг.

Що ж стосується України, то європейська ста-
тистика відзначає, що ми з’їдаємо більше хліба, 
ніж жителі Європи. Хоча, за даними Держкомста-
ту України, споживання хлібу в Україні становить 
лише 39 кг у рік на душу населення (станом на 
2011 рік в Україні вироблено 1,77 млн. тонн хлібу, 
при 45,6 млн. населенні). В той же час норма спожи-
вання хліба українцями становить 102 кг на рік. Це 
пояснюється тим, що значна частина виробництва 
хліба в Україні знаходиться в тіні, та не підпадає під 
статистичне обстеження.

Ще однією проблемою українського хлібопекар-
ного ринку є проблема впровадження міжнародно-
го стандарту безпеки продуктів HACCP та системи 
якості ISO. Багато торгівельних мереж, які працю-
ють за європейськими стандартами, висунули умову, 
що з 2014 будуть співпрацювати лише з підприєм-
ствами, які сертифіковані за міжнародними стандар-
тами якості продукції та за системою HACCP. В га-
лузі середня заробітна плата значно відстає від рівня 
заробітної плати в цілому по Україні, плинність ка-
дрів досягає 30%. Працювати на хлібозаводах та хлі-
бокомбінатах стає непрестижно [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням мотиваційних процесів та заробітної плати 
займаються давно. Зокрема, дані питання в Украї-
ні вивчають такі вчені, як А.М. Колот, О.В. Кру-
шельницька, Д.П. Богиня, В.М. Данюк, О.А. Гріш-
нова, В.П. Сладкевич, В.М. Лугова, Н.В. Синюгіна, 
М.В. Семикіна та ін.

Постановка завдання. Метою статті є досліджен-
ня та аналіз мотиваційних процесів в розрізі заро-
бітної плати на прикладі хлібопекарних підприємств 
Київської області.

Виклад основного матеріалу. Дослідження та ви-
вчення мотиваційних процесів у розрізі заробітної 
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плати хлібопекарних підприємств доречно здійсню-
вати на прикладі дочірніх підприємств ПАТ «Ки-
ївхліб», адже ПАТ «Київхліб» являється одним з 
найпотужніших та найбільших хлібопекарних під-
приємств Київської області та м. Києва. Причому 
продукція підприємств підтверджується міжнарод-
ними сертифікатами якості ISO та HACCP, що в 
умовах сьогодення є важливою та вагомою перева-
гою. Однією з конкурентних переваг підприємств 
ПАТ «Київхліб» є те, що станом на другу половину 
2013 року середня заробітна плата по підприємствам 
об’єднання становила 4138 грн. проти 2694 грн. по 
галузі [4; 5]. 

До структури ПАТ «Київхліб» входить чотири 
підприємства у Київській області: два хлібокомбіна-
ти – Білоцерківський та Фастівський, та два хлібоза-
води – Сквирський та Макарівський.

Продовжуючи вивчення мотиваційних процесів в 
розрізі заробітної плати, доцільно розглянути кіль-
кість працюючих та структуру фонду оплати праці 
вищезгаданих підприємств (табл. 1).

Протягом 2009–2013 рр. чисельність працюючих 
Білоцерківського хлібокомбінату є найбільшою серед 
чотирьох підприємств, це саме стосується і розміру 
фонду оплати праці (ФОП). Підприємством з наймен-
шою кількістю працюючих та ФОП є Макарівських 
хлібозавод.

За останні п’ять років сумарний фонд оплати пра-

ці по Білоцерківському хлібокомбінату становить 
64036,8 тис. грн., по Фастівському хлібокомбінату –  
26069,7 тис. грн, по Сквирському хлібозаводу – 
13839,3 тис. грн та по Макарівському хлібозаводу –  
9950,5 тис. грн.

Аналізуючи структуру фонду оплати праці, слід 
зазначити, що співвідношення основної, додаткової 
заробітної плати та інших заохочувальних та ком-
пенсаційних виплат по всім підприємствам за 2009–
2013 рр. коливається.

Найбільша частка основної заробітної плати у 
структурі фонду оплати праці, серед чотирьох під-
приємств, з 2009 по 2012 роки була у Сквирського 
хлібозаводу – 59,27%, 65,34%, 68,55% та 68,41% 
відповідно, у 2013 році основна заробітна плата у 
структурі ФОП займала найбільшу частку (69,48%) 
по Макарівському хлібозаводу. При цьому, наймен-
ша частина основної заробітної плати була у ФОП, 
станом на 2009 – 2013 роки, у Фастівського хлібо-
комбінату – 42,3%, 43,26%, 46,75% та 46,84% від-
повідно, у 2013 році – 48,17% у фонді оплати праці 
Білоцерківського хлібокомбінату.

Що ж стосується додаткової заробітної плати, 
порівнюючи її розмір по чотирьом підприємствам, 
то даний показник був найбільшим по Фастівсько-
му хлібокомбінату з 2009 по 2012 роки – 51%, 
51,6%, 50,87% та 50,99% відповідно, у 2013 році 
цей показний найбільшим був у фонді оплати пра-

Таблиця 1
Кількість працюючих та структура фонду оплати праці 
на підприємствах ПАТ «Київхліб» Київської області*

Рік
Середньооблікова 
кількість штатних 
працівників, чол.

Структура фонду оплати праці, тис. грн.

Основна заробітна 
плата

Додаткова заробітна 
плата

Інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати

ДП ПАТ «Київхліб» «Білоцерківський хлібокомбінат»

2013 рік 307 6439,5 6580,6 348,5

2012 рік 345 6743,5 6177,0 394,3

2011 рік 352 6166,7 6223,6 321,8

2010 рік 371 5704,7 5752,2 674,3

2009 рік 414 5573,4 6229,4 707,3

ДП ПАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат»

2013 рік 151 3170,6 2929,0 151,1

2012 рік 149 2807,1 3055,9 130,4

2011 рік 140 2419,1 2632,3 122,7

2010 рік 137 1898,1 2263,9 225,7

2009 рік 131 1803,4 2174,4 286,0

ДП ПАТ «Київхліб» «Сквирський хлібозавод»

2013 рік 106 2102,1 1145,8 55,9

2012 рік 114 2061,1 862,7 89,1

2011 рік 116 1748,6 748,8 53,5

2010 рік 126 1695,2 774,6 124,6

2009 рік 129 1409,1 834,6 133,6

ДП ПАТ «Київхліб» «Макарівський хлібозавод»

2013 рік 72 1334,8 541,0 45,3

2012 рік 74 1450,9 604,4 83,2

2011 рік 77 1217,4 720,0 64,3

2010 рік 74 1106,0 738,9 71,8

2009 рік 81 1101,7 813,8 57,0

* [розроблено автором]
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ці Білоцерківського хлібокомбінату. У той же час, 
найменшим даний показник був у Сквирського хлі-
бозаводу протягом 2009 (35,11%), 2010 (29,86%) та 
2011 (29,35%) років та у Макарівського хлібозаводу 
у 2012 (28,26%) та у 2013 (28,16%) році.

Найбільша частка інших заохочувальних та ком-
пенсаційних виплат у ФОП у 2009 році була по Фас-
тівському хлібокомбінату – 6,71%, у 2010 та 2013 
роках по Білоцерківському хлібокомбінату – 5,56% 
та 2,61% відповідно, у 2011 (3,21%) та 2012 (3,89%) 
роках по Макарівському хлібозаводу. Найменша 
частка даного показника у 2009 (2,89%) та 2010 
(3,75%) роках була по Макарівському хлібозаводу, 
у 2011 (2,10%) та 2013 (1,69%) – по Сквирському 
хлібозаводу та у 2012 році по Фастівському хлібо-
комбінату – 2,18%.

Досліджуючи мотиваційні процеси на підприєм-
стві, варто проаналізувати тенденції структури фон-
ду оплати праці по кожному підприємству (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка фонду оплати праці 
Білоцерківського хлібокомбінату за 2009–2013 рр., 

тис. грн.
Джерело: побудовано автором

За останні роки загальна динаміка збільшення 
фонду заробітної плати Білоцерківського хлібоком-
бінату має тенденцію до зростання. Інші заохочу-
вальні та компенсаційні виплати мають тенденцію 
до скорочення, хоча у 2012 році порівняно із 2011 –  
помітне зростання даного показника на 22,5%. Осо-
бливістю ФОП хлібокомбінату є те, що фонд до-
даткової заробітної плати більше за фонд основної, 
винятком є лише 2012 рік. Просліджується також 
тенденція до збільшення основної заробітної плати 
протягом 2009–2012 років, у 2013 році порівняно з 
2012 помітне незначне скорочення на 4,5%. У той 
же час додаткова заробітна плата характеризуєть-
ся коливаннями: протягом зазначеного терміну спо-
стерігається чередування тенденції до зменшення та 
збільшення.

Фонд оплати праці Фастівського хлібокомбінату 
характеризується своїми особливостями (рис. 2).

Фонд оплати праці Фастівського хлібокомбінату 
має таку ж особливість як і Білоцерківського – до-
даткова заробітна плата по підприємству перевищує 
основну. Однак, у 2013 році ця тенденція – зворотна.

Основна заробітна плата Фастівського хлібокомбі-
нату має стабільну тенденцію до збільшення протя-
гом 2009–2013 рр. Фонд додаткової заробітної плати 
характеризується збільшенням з 2009 по 2012 рік, 
2013 рік помітне зменшення порівняно з 2012 роком 
на 4,2%. Причому інші заохочувальні та компен-
саційні виплати характеризуються коливаннями –  
з 2009 року по 2011 – присутнє зменшення даного 
показника, з 2011 по 2013, навпаки, – збільшення.

Тенденції структури фонду оплати праці ДП ПАТ 
«Київхліб» «Сквирський хлібозавод» мають певні 
відмінності від попередніх двох підприємств (рис. 3).

2102,12061,1

1748,6
1695,2

1409,1

1145,8
862,7

748,8
774,6

834,6

55,989,153,5124,6133,6
0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013

Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Рис. 3. Динаміка фонду оплати праці Сквирського 
хлібозаводу за 2009–2013 р р., тис. грн. 

Джерело: побудовано автором

Порівняно із Білоцерківським та Фастівським 
хлібокомбінатами розмір фонду основної заробіт-
ної плати Сквирського хлібозаводу більше за розмір 
фонду додаткової заробітної плати. За останні п’ять 
років видно стабільне зростання основної заробітної 
плати по підприємству. 

Стосовно фонду додаткової заробітної плати, то з 
2009 року по 2011 рік спостерігається його зменшен-
ня, а вже з 2011 по 2013 – збільшення. Причому 
збільшення у 2013 році порівняно із 2012 складає 
32,8%, а порівняно з 2011 – 53%. У той же час інші 
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Рис. 2. Динаміка фонду оплати праці Фастівського 
хлібокомбінату за 2009–2013 рр., тис. грн.
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заохочувальні та компенсаційні виплати мають таку 
ж тенденцію, як і у випадку із Білоцерківським хлі-
бокомбінатом: у період з 2009 по 2011 та з 2012 по 
2013 присутнє скорочення даного фонду оплати пра-
ці, але у 2012 році порівняно із 2011 роком присутнє 
збільшення даного показника на 66,5%.

Структура фонду оплати праці Макарівського хлі-
бозаводу має спільні риси з тенденціями та ознака-
ми Сквирського фонду оплати праці. Фонд основної 
заробітної плати більший за фонд додаткової, але в 
період з 2009 по 2012 роки спостерігається тенденція 
до його зростання, а у 2013 році є тенденція до його 
скорочення на 8% порівняно з 2012 (рис. 4).

Фонд додаткової заробітної плати Макарівського 
хлібозаводу, порівняно з іншими підприємствами, 
має стабільну тенденцію до скорочення. Розмір ін-
ших заохочувальних та компенсаційних виплат про-

тягом 2009–2013 років коливається щороку – 2009–
2010 та 2011–2012 рр. відзначається зростання, а з 
2010 по 2011 та з 2012 по 2013 – скорочення.

Досліджуючи структуру фонду оплати праці під-
приємства, необхідно також проаналізувати фонд 
оплати праці залежно від категорії працівників 
(табл. 2).

Враховуючи сучасний стан економіки в Україні, 
а також недобросовісну конкуренцію на ринку ви-
робництва хліба та хлібобулочних виробів в м. Києві 
та Київській області, яка склалася протягом 2012–
2013 рр., для підприємств характерна нестабільність 
у кількості персоналу. По трьом підприємствам се-
редньооблікова кількість працівників у 2013 році 
(порівняно з 2012) зменшилась: по Білоцерківському 
хлібокомбінату на 11%, по Сквирському хлібозаво-
ду – на 7% та Макарівському хлібозаводу на майже 

Таблиця 2
Фонд оплати праці дочірніх підприємств ПАТ «Київхліб» 

Київської області в розрізі категорій працівників*
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ДП ПАТ «Київхліб» «Білоцерківський хлібокомбінат»

 2009 2010 2011 2012 2013

ІТП 2755, 6 57 2851, 4 59 3274, 9 65 3384, 9 65 3448, 5 57

Робітники 9411, 5 341 8948, 9 297 9057, 6 271 9556, 7 265 9491, 4 234

Неосновна діяльність 343 16 330, 9 15 379, 6 16 373, 2 15 428, 7 16

ДП ПАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат»

 2009 2010 2011 2012 2013

ІТП 1150, 2 22 1093, 8 24 1411, 0 30 1620, 7 30 1680 30

Робітники 2765, 8 94 2940, 4 98 3337, 1 95 3914, 7 102 4015, 2 102

Неосновна діяльність 347, 8 15 353, 5 15 426, 0 15 458, 0 17 555, 5 19

ДП ПАТ «Київхліб» «Сквирський хлібозавод»

 2009 2010 2011 2012 2013

ІТП 511, 6 20 555, 5 21 561, 0 22 871, 0 29 970, 5 27

Робітники 1836, 3 106 2011, 5 103 1964, 2 92 2111, 4 83 2293, 9 77

Неосновна діяльність 29, 4 3 27, 4 2 25, 7 2 30, 5 2 39, 4 2

ДП ПАТ «Київхліб» «Макарівський хлібозавод»

 2009 2010 2011 2012 2013

ІТП 581, 4 17 587, 5 18 585, 2 20 696, 5 20 594, 6 18

Робітники 1300, 1 61 1228, 7 53 1301, 8 53 1345, 5 50 1234, 6 51

Неосновна діяльність 91, 0 3 100, 5 3 114, 7 4 96, 5 4 91, 9 3

* Джерело: сформовано автором

Рис. 5. Динаміка питомої ваги 
фонду оплати праці робітників на підприємствах 

Київської області ПАТ «Київхліб», % 
Джерело: побудовано автором

Рис. 6. Динаміка питомої ваги 
фонду оплати праці ІТП на підприємствах 

Київської області ПАТ «Київхліб», % 
Джерело: побудовано автором
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3%. Лише по Фастівському хлібокомбінату відзнача-
ється незначне зростання – на 1%.

Так як робітники на виробничих підприємствах 
відіграють основну роль та займають левову част-
ку чисельності працюючих, відповідно і фонд опла-
ти праці даної категорії працівників – найбільший 
(рис. 5).

На підприємствах, що досліджуються, фонд оплати 
праці робітників складає не менше 62% (у 2012 році по 
Макарівському хлібозаводу), максимальна частка заро-
бітної плати робітників у ФОП підприємства у Сквир-
ського хлібозаводу станом на 2010 рік – 77,5%.

По всім підприємствам, окрім Макарівського 
хлібозаводу, в період з 2012 по 2013 роки спосте-
рігається скорочення фонду оплати праці. Протягом 
досліджуваного періоду по всім підприємствам спо-
стерігається коливання розміру фонду оплати праці.

Питома вага фонду оплати праці ІТП (інженерно-
технічного персоналу) значно менша за фонд оплати 
праці робітників і також характеризується нестабіль-
ністю коливання протягом 2009–2013 років (рис. 6).

Найменшу питому вагу фонд оплати праці ІТП, 
у загальному ФОП, становив 21,4% у 2010 році по 
Сквирському хлібозаводу, а найбільшу – 32,6% у 
2012 році по Макарівському хлібозаводу.

Серед чотирьох досліджуваних підприємств, заробіт-
на плата ІТП найбільшу питому вагу в загальному фонді 
оплати праці займає у Макарівського хлібозаводу.

Для більш повного аналізу мотиваційних проце-
сів в розрізі заробітної плати, варто досліди розмір 
середньої заробітної плати по підприємству в цілому 
та по категоріям працівників.

Середньомісячна заробітна плата працівників по 
підприємствам за досліджувані роки відрізняється 
(рис. 7).

Найбільша середньомісячна заробітна плата була на 
Фастівському хлібокомбінаті у 2009 році (2685,81 грн.), 
2011 (3061,55 грн.) та 2012 (3340,44 грн.) та на Біло-
церківському хлібокомбінаті у 2010 році – 2712,15 грн. 
та 2013 – 3591,80 грн. У той же час, найменшу се-
редньомісячну заробітну оплату отримували працівни-
ки Сквирського хлібозаводу протягом 2009–2012 рр.: 

Таблиця 3
Темп приросту середньомісячної заробітної плати 

по підприємствам ПАТ «Київхліб» Київської області*

Темп приросту середньомісячної заробітної плати, %

2010 2011 2012 2013

до 2009 до 2009 до 2010 до 2009 до 2011 до 2009 до 2012

ДП ПАТ «Київхліб» 
«Білоцерківський хлібокомбінат» 8,1 18,9 10,0 27,1 6,9 43,2 12,6

ДП ПАТ «Київхліб» 
«Фастівський хлібокомбінат» -1,7 14,0 16,0 24,4 9,1 28,0 2,9

ДП ПАТ «Київхліб» 
«Сквирський хлібозавод» 11,9 19,2 6,5 43,8 20,7 69,5 17,8

ДП ПАТ «Київхліб» 
«Макарівський хлібозавод» 9,5 7,0 -2,3 22,1 14,1 16,7 -4,4

Абсолютне зростання середньомісячної заробітної плати, грн.

2010 2011 2012 2013

до 2009 до 2009 до 2010 до 2009 до 2011 до 2009 до 2012

ДП ПАТ «Київхліб» 
«Білоцерківський хлібокомбінат» 203,07 475,01 271,94 680,95 205,93 1082,72 401,78

ДП ПАТ «Київхліб» 
«Фастівський хлібокомбінат» -46,64 375,73 422,37 654,62 278,89 752,76 98,14

ДП ПАТ «Київхліб» 
«Сквирський хлібозавод» 179,60 289,70 110,10 662,14 372,44 1049,26 387,13

ДП ПАТ «Київхліб» 
«Макарівський хлібозавод» 181,34 132,40 -48,95 419,97 287,57 317,82 -102,15

* Джерело: розроблено автором
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Рис. 7. Середньомісячна заробітна плата дочірніх 
підприємств ПАТ «Київхліб» у Київській області

за 2009–2013 рр., грн. 
Джерело: сформовано автором

1510,01 грн, 1689,62 грн, 1799,71 грн та 2172,15 грн 
відповідно та у 2013 році Макарівського хлібозаводу – 
2220,60 грн.

Темп приросту та абсолютного зростання серед-
ньомісячної заробітної плати по підприємству пред-
ставлено в таблиці 3.

Оскільки для українських працівників, на сьогод-
нішній день, одним з найефективніших факторів мо-
тивації праці є рівень заробітної плати, то зростання 
середньомісячної заробітної плати є одним із показ-
ників задоволення матеріальних потреб працюючих.

Негативна динаміка приросту середньомісячної за-
робітної плати була у 2010 відносно 2009 по Фастівсь-
кому хлібокомбінату (-1,7%), у 2011 відносно 2010 по 
Макарівському хлібозаводу (-2,3%), у 2012 відносно 
2011 відзначається дише позитивна динаміка. 

У 2013 році до 2012 року по всім підприємствам, 
окрім ДП ПАТ «Київхліб» «Макарівський хлібоза-
вод», відзначається зростання середньомісячної за-
робітної плати. Найбільше зростання відбулося по 
Сквирському хлібозаводу, і становить 17,8%, най-
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менше – по Фастівському хлібокомбінату – 2,9%, 
при цьому по Макарівському хлібозаводу скорочення 
середньомісячної заробітної плати становить 4,4%. 
Що ж стосується темпу приросту даного показника 
відносно 2009 року, то по всім підприємствам відзна-
чається позитивна динаміка. Сквирських хлібозавод 
характеризується зростанням показника середньомі-
сячної заробітної плати на 69,5%, Білоцерківський 
хлібокомбінат – на 43,2%, Фастівський хлібокомбі-
нат – на 28%, і найменший темп приросту харак-
терний для Макарівського хлібозаводу що становить 
16,7%. Аналізуючи дані за 2012 рік, то лідером по 
приросту середньомісячної заробітної плати зно-
ву є Сквирський хлібозавод – у 2012 році відносно 
2011 року приріст даного показника складає 20,7%, 
підприємством з найменшим приростом даного по-
казника є Білоцерківських хлібокомбінат – 6,9%. 

Що ж стосується абсолютного зростання показни-
ка середньомісячної заробітної плати, то негативна 
динаміка спостерігається у 2010 році (до 2009) і ста-
новить -46,64 грн (Фастівських хлібокомбінат) та у 
2011 році (до 2010) та складає -48,95 грн (Макарів-
ський хлібокомбінат).

У 2013 році (відносно 2012) найбільше зростан-
ня середньомісячної заробітної плати відчули на 
собі працівники Білоцерківського хлібокомбінату – 
401,78 грн, а найменше Фастівський хлібокомбінат 
у розмірі 98,14 грн.

Порівнюючи абсолютне зростання середньомі-
сячної заробітної плати у 2013 році відносно 2009, 
то максимальне збільшення у грошовому виражені 
було по Білоцерківському хлібокомбінату і стано-
вить 1082, 72 грн, друге місце займає Сквирських 
хлібозавод із значенням 1049,26 грн, слідом йде 
Фастівський хлібокомбінат з показником 752,76 грн, 
найменше зростання характерне для Макарівського 
хлібозаводу з значенням 317,82 грн.

Абсолютне зростання середньомісячної заробіт-
ної плати у 2012 році до 2011 характеризується від-
носною рівномірністю по всім підприємствам ПАТ 
«Київ хліб» у Київській області, та коливається в 
межах 205,93 грн. – 372, 44 грн.

Середньомісячна заробітна плата по досліджува-
ним підприємствам відрізняється не лише за ознакою 
періоду, а ще за ознакою категорії працівників. При 
цьому розмір середньомісячної заробітної плати робіт-
ників, по всім підприємствам, буде менша від оплати 
праці ІТП, а розмір заробітної плати працівників нео-
сновної діяльності – найменшим у структурі (табл. 4).

У 2009 році найбільша середньомісячна заробітна 
плата у ПВП (промислово-виробничого персоналу) – 
4308,33 грн., ІТП (інженерно-технічного персоналу) –  
2783,26 грн. та робітників – 2426,33 грн. була по 
Фастівському хлібокомбінату, а у працівників нео-
сновної діяльності (2475,00 грн.) по Макарівському 
хлібозаводу. Найменшим показник середньої заро-
бітної плати у 2009 році по всім категоріям праців-
ників був по Сквирському хлібозаводу.

Найбільша середньомісячна заробітна плата у 
ПВП (2748,97 грн.), ІТП (4023,73 грн) та робітни-
ків (2495,74 грн) у 2010 році була характерна для 
Білоцерківського хлібокомбінату, у працівників нео-
сновної діяльності (2791,67 грн.) для Макарівського 
хлібозаводу. Лідером серед чотирьох підприємств по 
найменшій заробітній платі по всім категоріям пра-
цівників, як і у 2009 році, був Сквирський хлібозавод.

У 2011 році найбільша середньомісячна заро-
бітна плата у ПВП, робітників та працівників нео-
сновної діяльності була по Фастівському хлібоком-
бінату та становила 3150,40 грн, 2910,35 грн та 
2321,11 грн відповідно, у ІТП даний показник ста-
новив 4169,23 та був у Білоцерківського хлібокомбі-
нату. Найменшими середньомісячні заробітні плати 
у ПВП (1812,50 грн.), ІТП (2125,00 грн.) та робітни-

Таблиця 4
Середньомісячна заробітна плата по підприємствам ПАТ «Київхліб» 

Київської області з розрізі категорій персоналу, грн.*

Категорія працівників 
ДП ПАТ «Київхліб» «Білоцерківський хлібокомбінат»

2009 2010 2011 2012 2013

ПВП 2538,78 2748,97 3033,21 3241,69 3666,52

ІТП 4028,65 4023,73 4169,23 4317,56 5021,20

Робітники 2289,74 2495,74 2760,73 2977,80 3336,54

Неосновна діяльність 1770,31 1838,33 1952,60 2053,33 2232,81

 
 

ДП ПАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат»

2009 2010 2011 2012 2013

ПВП 2783,26 2723,02 3150,40 3481,50 3582,83

ІТП 4308,33 3754,86 3910,56 4501,94 4666,67

Робітники 2426,33 2470,32 2910,35 3181,37 3264,05

Неосновна діяльність 1932,22 1957,22 2321,11 2245,10 2436,40

ДП ПАТ «Київхліб» «Сквирський хлібозавод»

2009 2010 2011 2012 2013

ПВП 1526,52 1698,45 1812,50 2188,24 2576,92

ІТП 2131,67 2204,37 2125,00 2502,87 2995,37

Робітники 1412,34 1595,31 1737,77 2078,31 2430,19

Неосновна діяльність 816,67 1141,67 1070,83 1270,83 1641,67

ДП ПАТ «Київхліб» «Макарівський хлібозавод»

2009 2010 2011 2012 2013

ПВП 1880,77 2054,23 2104,45 2340,60 2209,18

ІТП 2817,16 2719,91 2438,33 2902,08 2752,78

Робітники 1619,81 1828,14 1978,46 2116,00 2017,32

Неосновна діяльність 2475,00 2791,67 770,83 2010,42 2483,33

* [розроблено автором]
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ків (1737,77 грн.) були у Сквирського хлібозаводу, 
а у працівників неосновної діяльності найменша за-
робітна плата була по Макарівському хлібозаводу та 
становила 770, 83 грн.

Фастівський хлібокомбінат у 2012 році зайняв лі-
дируючі позиції по найбільшій середньомісячній за-
робітній платі по всім категоріям працівників, а для 
Сквирського хлібозаводу, як і у 2009 та 2010 роках, 
характерна найменша заробітна плата у всіх катего-
ріях працівників.

Найбільша середньомісячна заробітна плата у 
2013 році, як і у 2010, була по Білоцерківському хлі-
бокомбінату у ПВП, ІТП та робітників і становила 
3666,52 грн., 5021,20 грн. та 3336,54 грн. відповідно. 
Макарівський хлібозавод у 2013 році мав найбільшу 
середньомісячну заробітну плату у працівників нео-
сновної діяльності – 2483,33 грн., в той же час най-
меншу заробітну плату для ПВП (2209,18 грн.), ІТП 
(2752,78 грн.) та робітників (2017,32 грн.). Сквир-
ський хлібозавод, в свою чергу, виплачував наймен-
шу середньомісячну заробітну плату працівникам 
неосновної діяльності у розмірі 1641,67 грн.

Продовжуючи вивчення мотиваційних процесів в 
контексті заробітної плати, варто проаналізувати ди-
наміку розміру середньої заробітної плати персоналу 
по категоріям працюючих.

У першу чергу, доцільно розглянути динаміку 
заробітної плати інженерно-технічного персоналу, 
адже розмір середньомісячної заробітної плати да-
ної категорії працівників найбільший та вся відпові-
дальність за управління підприємством лежить саме 
на працівниках ІТП (рис. 8). 
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Рис. 8. Динаміка середньомісячної заробітної 
плати ІТП протягом 2013 року на підприємствах 

Київської області ПАТ «Київхліб», грн. 
Джерело: побудовано автором

Динаміка середньомісячної заробітної плати пра-
цівників ІТП по чотирьом підприємствам харак-
теризується коливаннями. З представленого вище 
рисунку видно, що рівень заробітної плати даної ка-
тегорії працівників Білоцерківського та Фастівсько-
го хлібокомбінатів знаходяться майже на одному рів-
ні, те саме можна сказати і про заробітні плати на 
Сквирському та Макарівському хлібозаводі. У грудні 
2013 року найбільша заробітна плата ІТП станови-
ла 6019,61 грн. на Білоцерківському хлібокомбінаті, 
а найменша була на Макарівському хлібозаводі та 
становила 3025,00 грн. Варто також зазначити, що 
найбільші стрибки у розмірі оплати праці характер-
ні для Макарівського хлібозаводу – темп приросту 
середньомісячної заробітної плати у червні 2013 року 
порівняно з травнем становив 38,5%, у вересні міся-
ці порівняно із серпнем 2013 року – 20,8%.

Що стосується такої категорії працівників, як 
робітники, то динаміка середньомісячної заробітної 

плати має свої особливості та тенденції. Як і у випад-
ку з заробітною платою, ІТП присутні коливання що-
місяця, та рівень заробітної плати Білоцерківського 
та Фастівського хлібокомбінатів знаходяться майже 
на однаковому рівні (рис. 9).
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Рис. 9 Динаміка середньомісячної заробітної плати 
робітників протягом 2013 року на підприємствах 

Київської області ПАТ «Київхліб», грн. 
Джерело: побудовано автором

У березні 2013 середня заробітна плата робітни-
ків по Сквирському (2163,51 грн) та Макарівському 
(2162,52 грн) хлібозаводах відрізняються на 1,99 грн. 
Такий самий випадок спостерігається у червні 2013 
але по Білоцерківському (3272,76 грн) та Фастівсько-
му (3270,59 грн) хлібокомбінату знаходиться на од-
ному рівні – з різницею у 17 коп. 

Як і у випадку з ПВП, найбільша середня заробіт-
на плата робітників на кінець 2013 року у Білоцерків-
ського хлібокомбінату – 3875,80 грн, а найменша у 
Макарівського хлібозаводу – 2150,00 грн. При цьому, 
з січня по квітень 2013 року, заробітна плата робіт-
ників по Сквирському та Макарівському хлібозаво-
дах знаходилась майже на однаковому рівні, то вже у 
травні середня заробітна плата по Сквирському хлібо-
заводу перевищує даний показник по Макарівському.

Для повного вивчення динаміки заробітної пла-
ти працівників по категоріям працюючих необхідно 
також проаналізувати стан даного показника най-
менш чисельної категорії персоналу – працівників 
неосновної діяльності (рис. 10).
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Рис. 10. Динаміка середньомісячної заробітної 
плати працівників неосновної діяльності протягом 

2013 року на підприємствах Київської області 
ПАТ «Київхліб», грн. 

Джерело: побудовано автором

З представлено вище рисунку видно, що най-
менша середня заробітна працівників неосновної 
діяльності характерна для Сквирського хлібоза-
воду. Станом на грудень 2013 року найбільша се-
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СХИЛЬНОСТІ  
ДО ІННОВАЦІЙНОГО РИЗИКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Стаття присвячена дослідженню схильності промислового підприємства до інноваційного ризику. Запропоновано алгоритм 
вдосконалення діагностики схильності до інноваційного ризику підприємств хлібопекарської галузі. У результаті аналізу реко-
мендується застосувати дієвіший методичний апарат інтегральної оцінки, який полягає у побудові інтегрального показника, який 
можна назвати «інтегральний показник схильності до інноваційного ризику».

Ключові слова: ризик, протидія ризику, одинична оцінка, показники ефективності, інтегральний показник схильності до ін-
новаційного ризику. 

Ткач У.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СКЛОННОСТИ К ИННОВАЦИОННОМУ РИСКУ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ

Статья посвящена исследованию склонности промышленного предприятия к инновационному риску. Предложен алгоритм 
совершенствования диагностики склонности к инновационному риску предприятий хлебопекарной отрасли. В результате ана-
лиза рекомендуется применять действенный методический аппарат интегральной оценки, который заключается в построении 
интегрального показателя, что можно назвать «интегральный показатель склонности к инновационному риску».

Ключевые слова: риск, противодействие риска, единичная оценка, показатели эффективности, интегральный показатель 
склонности к инновационному риску.

Tkach U.V. IMPROVING ECONOMIC DIAGNOSTICS PROPENSITY TO INNOVATION RISKS IN THE BAKING INDUSTRY
The article investigates the propensity to innovative industrial enterprise risk. An algorithm for improving the diagnosis of predisposition 

to innovation risk enterprises baking industry. The analysis is recommended to apply more effective methodological apparatus integrated 
assessment, which is the construction of the integral index, which can be called «integral indicator of propensity to innovation risk».

Keywords: risk, risk of resistance, a single assessment, performance indicators, integral indicator of propensity to innovation risk.

Постановка проблеми. Доцільно вести мову про 
схильність промислового підприємства до інновацій-
ного ризику. Об’єктивним є припущення, що всі під-
приємства схильні до інноваційного ризику, лише у 
одних – низька схильність, а в інших – висока. Ми 
вважаємо, що схильність підприємства до іннова-
ційного ризику є його здатністю до протидії іннова-
ційному ризику (низька схильність забезпечує дієву 
протидію, а висока схильність навпаки), тобто сукуп-
ністю наявних і прихованих можливостей, ресурсів, 
засобів, інструментів, методів, важелів впливу, які 
підприємство може мобілізувати в разі необхідності 
для послаблення негативної дії її нейтралізації або 
прийняття інноваційного ризику в умовах неминучо-
го вибору, невизначеності, випадковості та конфлік-
тності [1; 2; 3]. 

У запропонованому визначенні протидія розгля-
дається як процес послаблення негативної дії інно-

ваційного ризику, її нейтралізації або прийняття, 
залежно від конкретної ситуації. При цьому, в ході 
здійснення господарської діяльності, підприємство 
набуває необхідного досвіду поведінки в умовах ін-
новаційного ризику (як позитивного, так і нега-
тивного), який в кінцевому рахунку стає основою 
адаптації до ризику. Дослідження схильності до ін-
новаційного ризику потребує адекватного методично-
го забезпечення. 

Зважаючи на викладене, зрозуміло, що провести 
достовірну оцінку схильності підприємства до інно-
ваційного ризику практично неможливо. Вирішен-
ням цієї проблеми може стати результатний підхід 
до оцінки схильності, який базується на припущен-
ні, що чим нижча схильність підприємства до ін-
новаційного ризику, тим буде вищою ефективність 
його господарської діяльності. Власне, у ході діа-
гностики схильності підприємства до інноваційного 

редня заробітна плата працівників даної категорії 
персоналу складала 3550,00 грн. по Макарівському 
хлібозаводу.

Висновки з проведеного дослідження. Розуміння 
стану та особливостей заробітної плати як базового 
елементу системи мотивації підприємства відіграє 
значну роль в управлінні підприємством. Аналіз ста-
ну заробітної плати може слугувати для керівництва 
підприємства основою для розробки або удосконален-
ня системи мотивації підприємства. 
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ризику основним критерієм буде розширене відтво-
рення, яке кількісно може виразити позитивна дина-
міка показників ефективності використання вироб-
ничих ресурсів.

Постановка завдання. Процес діагностики 
схильності до інноваційного ризику досліджува-
ної сукупності підприємств хлібопекарської галузі 
є складним і передбачає проведення ряду діагнос-
тичних заходів у логічній послідовності, починаю-
чи від одиничної оцінки динаміки показників про-
дуктивності ресурсів і завершуючи комплексною 
інтегральною оцінкою, за результатами якої гене-
руються управлінські рішення щодо поведінки під-
приємства в умовах деструктивної дії інноваційно-
го ризику (рис. 1).

На рис. 1 відображене авторське бачення проце-
су діагностики схильності до інноваційного ризику 
підприємств хлібопекарської галузі, яке базується 
на припущенні про те, що показники продуктивнос-
ті виробничих ресурсів (або показники ефективності 
використання виробничих ресурсів) можуть слугува-
ти індикаторами розширеного відтворення, на осно-
ві яких робиться висновок про високу або низьку 
схильності до інноваційного ризику. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Та-
ким чином, перші чотири етапи процесу діагности-
ки схильності до інноваційного ризику підприємств 
хлібопекарської галузі є складовими одиничної оцін-
ки, що полягає у відборі, обрахунку та визначенні 
динаміки розвитку показників 
продуктивності виробничих 
ресурсів. 

Наступних три етапи є 
складовими інтегральної оцін-
ки, яка проводиться шляхом 
нормування одиничних по-
казників продуктивності ре-
сурсів та об’єднання їх в ін-
тегральному показнику, для 
якого визначаються критичні 
значення, і на основі співстав-
лення з якими діагностується 
наявність високої або низької 
схильності до інноваційного 
ризику. 

Заключним етапом запро-
понованого алгоритму стане 
ранжування досліджуваних 
підприємств за інтегральним 
показником схильності до ін-
новаційного ризику. Пере-
йдемо до реалізації вдоско-
налення процесу діагностики 
схильності до інноваційного 
ризику підприємств хлібопе-
карської галузі.

Ми вважаємо, що для про-
ведення оцінки схильності до 
інноваційного ризику доцільно 
взяти такі показники ефектив-
ності використання ресурсів:

– зношеність основних за-
собів (З

ОЗ
) – відношення обся-

гу зносу до первісної вартості 
основних засобів;

– капіталовіддача основних 
засобів (КВ

ОЗ
) – відношення 

виручки від реалізації про-
дукції до залишкової вартості 
основних засобів;

/Ні

ПОЧАТОК ДІАГНОСТИКИ СХИЛЬНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РИЗИКУ

1. Відбір показників продуктивності ресурсів для проведення одиничної оцінки

2. Розрахунок фактичних значень показників продуктивності ресурсів 

3. Одинична оцінка динаміки показників продуктивності ресурсів протягом періоду 
дослідження та в середньому для кожного року і підприємства

4. Оформлення результатів одиничної оцінки схильності підприємства до 
інноваційного ризику

Результати одиничної оцінки достатні для 
прийняття управлінських рішень?

Так

6. Оформлення результатів інтегральної оцінки схильності 
підприємства до інноваційного ризику

Так

Результати інтегральної оцінки достатні 
для прийняття управлінських рішень?

7. Діагностика схильності підприємств до інноваційного ризику за результатами 
інтегральної оцінки

Ні

8. Ранжування досліджуваних підприємств за інтегральним показником схильності до 
інноваційного  ризику

5. Нормування одиничних коефіцієнтів та побудова інтегрального показника 

Рис. 1. Алгоритм вдосконалення діагностики схильності 
до інноваційного ризику підприємств хлібопекарської галузі

Джерело: авторська розробка

– капіталоозброєність праці (КО
Пр

) – відношення 
залишкової вартості основних засобів до середньоо-
блікової чисельності працівників;

– продуктивність праці (П
Пр

), тис. грн. / особа – 
відношення виручки від реалізації продукції до се-
редньооблікової чисельності працівників;

– матеріаловіддача матеріальних ресурсів (МВ) – 
відношення виручки від реалізації продукції до об-
сягу матеріальних затрат;

– оборотність оборотних засобів  (О
ОбЗ

) – відно-
шення виручки від реалізації продукції до обсягу 
оборотних активів;

– оборотність виробничих запасів (О
ВЗ

) – відно-
шення виручки від реалізації продукції до обсягу ви-
робничих запасів;

– оборотність сукупних активів (О
СА

) – відношен-
ня виручки від реалізації продукції до обсягу сукуп-
них активів.

Після проведення необхідних розрахунків показ-
ників досліджуваних підприємств сформуємо табл. 1.

Аналізуючи дані табл. 1 видно, що протягом 
2001-2012 рр. зниження показника зношеності осно-
вних засобів свідчить про те, що темп росту первіс-
ної вартості основних засобів перевищив темп росту 
обсягу зносу, тобто підприємство оновлювало склад 
обладнання шляхом купівлі нового, що є суттєвою 
ознакою низької схильності до інноваційного ризи-
ку. Слід також вказати на суттєве зниження (44,3%) 
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показника зносу у 2012 році, порівняно з 2011 ро-
ком на ПАТ «Поліссяхліб», що свідчить про введен-
ня в експлуатацію нового обладнання. Протилежна 
ситуація склалася у діяльності решти підприємств, 
при чому найбільше зростання частки зносу в пер-
вісній вартості основних засобів (з 3,2% у 2001 році  
до 67,3% у 2012 році) відбулося в діяльності ТОВ 
«Тернопільхлібпром». 

Проведемо оцінку динаміки капіталовіддачі осно-
вних засобів досліджуваної сукупності підприємств 
(табл. 1).

З даних табл. 1 видно, що найменший середньо-
річний рівень капіталовіддачі основних засобів має 
ПАТ «Концерн Хлібпром» – 2,06, а найвищий – 8,8 
ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат». При цьому ди-
наміка капіталовіддачі протягом останніх 12 років 
для 4 підприємств була негативною. Якщо для ПАТ 
«Поліссяхліб» та ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбі-
нат» зниження капіталовіддачі відбулося внаслідок 
придбання нового обладнання, то для ПрАТ «Ізяс-
лавський хлібозавод» – зменшенням обсягів прода-
жу. Капіталовіддача ПАТ «Концерн Хлібпром» про-
тягом 2005-2012 рр. зросла у 5,5 разів, але так і не 
досягла рівня 2011 року, проте це підприємство роз-
вивається досить стабільно.

Оцінюючи показник капіталоозброєності праці, 
результати розрахунків якого містить табл. 1, слід 
зазначити, що всі досліджувані підприємства демон-
струють його позитивну динаміку. Таким чином, 
темп росту залишкової вартості основних засобів був 
більшим за темп росту середньооблікової чисельності 
працівників, а темп спадання, відповідно, меншим, 
у зв’язку з чим можна зробити висновок, що на під-
приємствах протягом 2001-2012 рр. підвищилася ме-
ханізація та автоматизація праці.

Результати обрахунку показника продуктивності 
праці досліджуваних підприємств хлібопекарської 
галузі зведено у табл. 1.

Дані свідчать про загальне зростання продуктив-
ності праці у 4,6 рази в середньому по сукупності 
протягом 2001-2012 рр. У розрізі підприємств най-
менше зростання продуктивності праці у 2,3 було ха-
рактерним для ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» 
та ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» (у 2,5 рази); 
найбільше зростання показника в 15,8 рази наявне 

у ПрАТ «Сарненський хлібозавод» та ПАТ «Черні-
вецький хлібокомбінат» (у 15 разів). Виявлені зміни 
відбулися переважно внаслідок значного перевищен-
ня темпу зростання виручки від реалізації продукції 
над темпом зростання середньооблікової чисельності 
працівників, що підтверджує висновок про зростан-
ня механізації та автоматизації праці, а також про 
зростання споживчого попиту на хлібобулочні виро-
би в Західноукраїнському регіоні в цілому. 

Для одержання більш повної інформації про 
динаміку ефективності використання виробничих 
ресурсів підприємств хлібопекарської галузі про-
ведемо розрахунки матеріаловіддачі. Загальний по-
казник матеріаловіддачі по сукупності підприємств 
зріс на 25,4%, сягнувши значення на кінець 2012 
року 1,813. Протягом 2001-2012 рр. скорочення по-
казника матеріаловіддачі матеріальних ресурсів від-
булося тільки на двох підприємствах сукупності – 
ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» (-6,1%) та 
ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» (-26,4%). Серед 
решти підприємств найбільше зростання матеріало-
віддачі в 15,4 рази на ПрАТ «Славутський хлібоза-
вод» та приріст +65% на ПАТ «Концерн Хлібпром». 
Отже, діяльність 8 підприємств можна охарактери-
зувати як матеріально заощадливу, у зв’язку з чим 
відбувається зростання матеріаловіддачі в динаміці 
та ефективне використання матеріальних ресурсів.

Перейдемо до оцінки динаміки оборотності обо-
ротних засобів підприємств хлібопекарської галузі. 
Аналізуючи динаміку оборотності оборотних засобів, 
слід зазначити, що протягом 2001-2012 рр. лише три 
підприємства мали приріст – ПрАТ «Сарненський 
хлібозавод» +3,3%, ПрАТ «Славутський хлібоза-
вод» +37,2%, ПАТ «Івано-Франківський хлібоком-
бінат» +46,3%. Оборотність оборотних засобів решти 
підприємств знизилася: від -0,75% (ПрАТ «Дрого-
бицький хлібокомбінат») до -66,3% (ПАТ «Концерн 
Хлібпром»), сумарний же спад показника всієї су-
купності підприємств склав -14,4%. Таким чином, 
можна зробити загальний висновок, що оборотні 
засоби підприємства використовують неефективно. 
Можливо, причиною цього є збільшення обсягів де-
біторської заборгованості. Для того, щоб підтвердити 
або спростувати це, слід дослідити динаміку оборот-
ності виробничих запасів, які є матеріальною части-

Таблиця 1
Результати одиничної оцінки динаміки показників продуктивності виробничих ресурсів

Назва підприємства
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1. ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» 0,547 5,447 12,619 62,17 1,808 9,402 22,464 2,893

2. ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» 0,433 3,989 27,974 117,47 1,615 9,488 30,402 2,629

3. ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 0,498 6,412 15,209 91,80 1,751 2,986 7,508 1,924

4. ПАТ «Концерн Хлібпром» 0,256 2,058 180,284 60,17 1,365 9,306 30,176 2,391

5. ПАТ «Поліссяхліб» 0,475 4,666 19,778 85,59 1,788 12,025 22,656 3,009

6. ПрАТ «Сарненський хлібозавод» 0,421 2,938 32,242 95,19 1,897 4,760 21,864 1,425

7. ПрАТ «Славутський хлібозавод» 0,741 5,406 15,860 76,99 1,763 4,854 6,544 2,459

8. ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» 0,422 2,819 31,641 91,69 1,585 5,842 19,432 1,738

9. ТОВ «Тернопільхлібпром» 0,358 3,804 14,749 58,12 1,694 3,426 16,166 1,053

10. ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 0,412 8,838 18,583 157,95 2,093 2,767 9,940 2,004

У середньому на 1 підприємство 0,456 4,638 36,894 89,71 1,736 6,486 18,715 2,153
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ною оборотних засобів. Середньорічний показник по 
всій сукупності підприємств за період аналізу змен-
шився на 17,3%, що свідчить загалом про погіршен-
ня ефективності використання виробничих засобів 
підприємствами хлібопекарської галузі. 

З огляду на попередньо одержані результати, ви-
никає необхідність у проведенні оцінки ефективнос-
ті використання сукупного капіталу підприємства –  
і необоротного, і оборотного разом. Таким показником 
є оборотність сукупних активів. У розрізі підприємств 
можна провести аналогію з динамікою оборотності 
оборотних засобів – так само протягом аналізованого 
періоду демонструють зростання ПрАТ «Славутський 
хлібозавод» (+37,1%), ПАТ «Івано-Франківський хлі-
бокомбінат» (+64,2%), ПрАТ «Сарненський хлібо-
завод» (+78,9%) і до них приєдналося з максималь-
ним результатом ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (+125,8%). 
Щодо решти підприємств, то ПАТ «Поліссяхліб» де-
монструє найменший спад -3,7%, а ПАТ «Концерн 
Хлібпром» – найбільший спад -52,5%.

Об’єднавши результати одиничної оцінки динамі-
ки показників продуктивності виробничих ресурсів, 
однозначних висновків щодо схильності підприємств 
до інноваційного ризику неможливо, оскільки не ви-
явилося жодного підприємств, де б динаміка показ-
ників була б однаковою. У зв’язку з цим необхідно 
застосувати дієвіший методичний апарат інтеграль-
ної оцінки, який полягає у побудові інтегрально-
го показника, який можна назвати «інтегральний 
показник схильності до інноваційного ризику»  
[4; 5; 6]. Цей комплексний показник синтезує в собі 
всі попередні одиничні показники, які необхідно 
нормувати. Процес нормування полягає у тому, щоб 
звести оцінку одиничних показників, які будуть вве-
дені до складу інтегрального показника, в межі від 
0 до 1, навіть якщо вони набули від’ємного значен-
ня або по-різному впливають на ефективність госпо-
дарської діяльності підприємства. У випадку, якщо 
зростання показника є негативною тенденцією, то 
його слід називати дестимулятором і нормування 
проводити за формулою:
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де NZij – нормоване значення i-го показника j-го 
підприємства;

Zmax – максимальне значення і-го показника;
Zij – фактичне значення і-го показника j-го під-

приємства;
Zmin – мінімальне значення і-го показника;
У випадку, якщо зростання показника є позитив-

ною тенденцією, то його слід називати стимулятором 
і нормування проводити за формулою:
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Провівши процедуру нормування, необхідно ви-
значити рівняння інтегрального показника. Узагаль-
нено воно має вигляд:
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де І – інтегральний показник;
n – кількість нормованих показників, введених 

до складу інтегрального показника;
αі – коефіцієнт вагомості і-го нормованого показ-

ника, при чому має виконуватися умова:
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Коефіцієнти вагомості визначаються, як правило, 
експертним шляхом, коли збираються думки експер-
тів щодо важливості та пріоритетності кожного по-
казника і проводиться їх ранжування. У нашому ви-
падку слід вважати, що принципової відмінності між 
значимістю аналізованих показників немає, тому всі 
вони рівновагомі. Тоді кінцевий вигляд рівняння ін-
тегрального показника схильності до інноваційного 
ризику (ІСІР) буде таким:
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Очевидно, що критичним значенням інтеграль-
ного показника схильності до інноваційного ризику 

Таблиця 2
Усереднені результати нормування параметрів та розрахунку 
інтегрального показника схильності до інноваційного ризику

Назва підприємства

Нормоване значення показника*:
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1. ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» 0,400 0,500 0 0,041 0,609 0,717 0,667 0,941 0,484

2. ПАТ «Івано-Франківський 
хлібокомбінат» 0,635 0,285 0,092 0,595 0,343 0,726 1 0,806 0,560

3. ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 0,501 0,642 0,015 0,337 0,530 0,024 0,040 0,445 0,317

4. ПАТ «Концерн Хлібпром» 1 0 1 0,021 0 0,706 0,991 0,684 0,550

5. ПАТ «Поліссяхліб» 0,548 0,385 0,043 0,275 0,581 1 0,675 1 0,563

6. ПрАТ «Сарненський хлібозавод» 0,660 0,130 0,117 0,371 0,731 0,215 0,642 0,190 0,382

7. ПрАТ «Славутський хлібозавод» 0 0,494 0,019 0,189 0,547 0,225 0 0,719 0,274

8. ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» 0,658 0,112 0,113 0,336 0,302 0,332 0,540 0,350 0,343

9. ТОВ «Тернопільхлібпром» 0,790 0,258 0,013 0 0,452 0,071 0,403 0 0,248

10. ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 0,678 1 0,036 1 1 0 0,142 0,486 0,543

У середньому на 1 підприємство 0,587 0,380 0,145 0,316 0,509 0,402 0,510 0,562 0,427

Джерело: сформовано та проведено розрахунки автором на основі даних річних фінансових звітів підприємств

* у середньому за 2001-2012 рр.
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буде 0,5, яке інтерпретуватиметься наступним чи-
ном: якщо ІПІР > 0,5, то підприємство має низьку 
схильність до інноваційного ризику і має передумови 
до швидкої адаптації, якщо ІПІР < 0,5, то схильність 
до інноваційного ризику висока.

Обчисливши нормовані показників ефективності 
використання виробничих ресурсів підприємств, за 
2001-2012, їх усереднені значення зведемо у табл. 2.

З даних табл. 2 видно, що всього 4 підприємства 
мають середньорічне значення інтегрального показ-
ника схильності до інноваційного ризику, більше 
0,5 – це ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» (0,543), 
ПАТ «Концерн Хлібпром» (0,55), ПАТ «Івано-Фран-
ківський хлібокомбінат» (0,56) та ПАТ «Поліссях-
ліб» (0,563). Значення інтегрального показника 

ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» склало 0,484 і 
є наближеним до критичного. Для цих підприємств 
можна діагностувати низьку схильність до інновацій-
ного ризику та наявність передумов для ефективної 
адаптації. Решта підприємств знаходяться у небез-
печній зоні високої схильності до інноваційного ри-
зику. Динаміку інтегрального показника схильності 
до інноваційного ризику протягом 2001-2012 рр. зве-
демо у табл. 3.

З даних, наведених у табл. 3, видно, що ПрАТ «Сла-
вутський хлібозавод» і ПрАТ «Сарненський хлібоза-
вод» демонструють найбільший прогрес, оскільки темп 
росту інтегрального показника схильності до іннова-
ційного ризику для цих підприємств відповідно склав 
208 та 336%, проте це їх не врятувало від критичної 

Таблиця 3
Динаміка інтегрального показника схильності 

до інноваційного ризику підприємств хлібопекарської галузі

Назва підприємства

Значення показника за роками Зміни у 
2012 р. по-
рівняно з 
2001 р.

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012

1. ПрАТ «Дрогобицький 
хлібокомбінат» 0,542 0,439 0,313 0,447 0,452 0,258 0,334 -0,208

2. ПАТ «Івано-Франківський 
хлібокомбінат» 0,506 0,590 0,263 0,492 0,640 0,621 0,567 +0,061

3. ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 0,426 0,318 0,192 0,262 0,306 0,274 0,324 -0,102

4. ПАТ «Концерн Хлібпром» 0,574 0,235 0,625 0,535 0,421 0,335 0,472 -0,102

5. ПАТ «Поліссяхліб» 0,626 0,583 0,330 0,370 0,495 0,485 0,597 -0,029

6. ПрАТ «Сарненський хлібозавод» 0,126 0,371 0,248 0,383 0,383 0,410 0,422 +0,296

7. ПрАТ «Славутський хлібозавод» 0,126 0,260 0,221 0,220 0,285 0,221 0,262 +0,136

8. ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» 0,360 0,346 0,217 0,425 0,368 0,406 0,321 -0,038

9. ТОВ «Тернопільхлібпром» 0,379 0,538 0,133 0,197 0,120 0,370 0,219 -0,160

10. ПАТ «Чернівецький 
хлібокомбінат» 0,333 0,613 0,353 0,299 0,592 0,521 0,553 +0,220

У середньому на 1 підприємство 0,400 0,429 0,289 0,363 0,406 0,390 0,407 +0,007

Джерело: сформовано та проведено розрахунки автором на основі даних річних фінансових звітів підприємств

зони. Відносну стабільність низької схильності до інно-
ваційного ризику протягом 2007-2012 рр. демонструє 
ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат», оскільки 
протягом цього періоду інтегральний показник переви-
щував 0,5. Аналогічна ситуація склалася у діяльності 
ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» протягом 2008-
2012 рр. Лідери за підсумком 2012 року ті ж самі, що 
й за усередненими даними. Аутсайдерами є 6 підпри-
ємств, при чому найбільший спад наявний у діяльності 
ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» (-38,3%).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за 
результатами проведеної діагностики схильності до 
інноваційного ризику можна зробити висновок, що 
найбільш схильними до ризику і малоздатними про-
тистояти йому є п’ять підприємств, зокрема ПрАТ 
«Ізяславський хлібозавод», ПрАТ «Сарненський 
хлібозавод», ПрАТ «Славутський хлібозавод», ПАТ 
«ТЕРЕМНО ХЛІБ» і ТОВ »Тернопільхлібпром». Ре-
шта підприємств має низьку схильність до іннова-
ційного ризику та здатні ефективно адаптуватися в 
умовах його руйнівної дії.
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Постановка проблеми. В процесі господарської 
діяльності підприємствам необхідно визначати ко-
роткострокові потреби в грошових коштах для забез-
печення господарської діяльності. Особливо це важ-
ливо для підприємств машинобудування, де процес 
виробництва є тривалим та витратоємним. В умовах 
постійних коливань фінансової ситуації важливим 
є визначення оптимальної структури та джерел фі-
нансування оборотних активів підприємства, що не-
розривно пов’язано з розміром та структурою його 
поточних фінансових потреб, управління якими по-
требує вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчиз-
няній та зарубіжній літературі існують різні підходи 
до визначення сутності поняття поточні фінансові по-
треби підприємства. У закордонних вчених-економіс-
тів немає дослівного перекладу вітчизняного поняття 
«поточні фінансові потреби»; вони застосовують близь-
ке за змістом поняття «цикл обороту грошових ко-
штів». Визначенню ефективності окремих складових 
поточних фінансових потреб присвячено роботи віт- 
чизняних вчених Д.М. Васильківського та О.Б. Гово- 
рецького [1], А.О. Лободи [2], О.Ю. Приймак [3], але 
існує необхідність адаптувати ці розробки до оцінки 
ефективності управління поточними фінансовими по-
требами машинобудівних підприємств. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає в розробці системи оцінки ефективності управ-
ління поточними фінансовими потребами в цілому та 
кожною їх складовою окремо.

Виклад основного матеріалу дослідження. Три 
підсистеми управління поточних фінансових потреб 

(далі – ПФП) – підсистема управління запасами; під-
система управління дебіторською заборгованістю; 
підсистема управління кредиторською заборгова-
ністю повинні діяти паралельно в часі та просторі, 
оскільки об’єкти управління цих підсистем є складо-
вими поточних фінансових потреб машинобудівних 
підприємств. Як показав аналіз управління ПФП 
на досліджуваних машинобудівних підприємствах, 
трапляються ситуації, коли кредиторська заборго-
ваність значно перевищує дебіторську. Це зменшує 
величину ПФП, проте з точки зору бухгалтерського 
обліку це несприятлива ситуація, оскільки підприєм-
ство повинне погашати свої борги перед кредиторами 
незалежно від стану дебіторської заборгованості. Та-
ким чином, необхідно вивчити причини виникнення 
кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної 
виробничої ситуації на підприємстві.

На ринку грошей, де існує комерційне кредиту-
вання, витрати на отримання позик можуть вияви-
тися різними для різних підприємств та у різних 
кредиторів, може відрізнятися рівень оподаткуван-
ня та вартість інформації. Постачальники з більш 
низькими витратами за позиками пропонуватимуть 
комерційне кредитування меншим, не настільки фі-
нансово стійким клієнтам, яким довелось би платити 
більше фінансовим посередникам; за часів жорсткої 
кредитної політики такі постачальники пропонують 
все більше і більше комерційних кредитів своїм клі-
єнтам, які мають обмежені можливості запозичень 
на кредитному ринку. Доступ до інформації також 
має значення. Фінансові посередники не завжди во-
лодіють повною інформацією про кредитоспромож-
ність клієнта, особливо того, який вперше звертаєть-
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ся за кредитом. Проте його партнер в цьому випадку 
може бути обізнаний краще, а тому запропонує ниж-
чу ставку за комерційним кредитом. Крім того, ко-
мерційне кредитування часто потребує оперативно-
го прийняття рішення. Звісно, для машинобудівних 
підприємств з тривалим виробничим циклом та ста-
більними замовленнями на продукцію це не так ак-
туально, а за часів «торгових війн» навіть на їхню 
продукцію попит може стрімко коливатися, і тоді 
продавці швидше відрегулюють комерційні умови, 
ніж ціни або план виробництва. Зміна ціни збіль-
шує вартість пошуку інформації для покупців, у той 
час як зміна виробництва (збільшення запасів або за-
тримка доставки) збільшує вартість для продавця. 

З урахуванням того, що розмір кредиторської за-
боргованості суттєво впливає на фінансовий стан під-
приємства та на розмір його ПФП, необхідно форму-
вати кредиторську заборгованість з різних джерел і 
в різних формах відповідно до потреб підприємства в 
позиковому капіталі на різних етапах його розвитку, 
що потребує розробки спеціальної фінансової політи-
ки в цій сфері на підприємствах, що використовують 
значний обсяг позикового капіталу.

Для того, щоб відносини з кредиторами макси-
мально відповідали цілям забезпечення фінансової 
стійкості та ліквідності підприємства, збільшенню 
його рентабельності, фінансовим менеджерам під-
приємства необхідно виробити чітку політику залу-
чення і використання позикового капіталу.

Форвардні контракти на поставку продукції під-
приємства за фіксованою ціною можна використо-
вувати як засіб реструктуризації боргів. Якщо кре-
дитор зацікавлений в даній продукції, йому можна 
запропонувати зарахувати борг підприємства перед 
ним як аванс на довгострокові поставки останньої.

З іншого боку, розглядаючи управління дебітор-
ською заборгованістю, бачимо, що продавці намага-
ються скоротити свій фінансовий цикл та протидіяти 
відстроченню оплати покупцями. Вони заохочують 
більш ранню оплату, пропонуючи знижки. Кредитну 
політику, особливо щодо нових клієнтів, необхідно 
формувати на основі ґрунтовного вивчення їх фінан-
сових можливостей і ділової репутації. Ставку дис-
контування пропонуємо визначати кумулятивним 
методом шляхом додавання до безризикової ставки 
(ставки доходності за ОВГЗ) надбавки за ризики, що 
враховують галузеві та регіональні особливості дебі-
тора, надбавки за ризик інфляції, надбавки за ризик 
з урахуванням фінансового стану дебітора, надбавки 
за ризик застарівання дебіторської заборгованості за-
лежно від часу з моменту її виникнення за певною 
шкалою (табл. 1) та надбавки, пов’язаної зі ство-
ренням резерву на покриття безнадійних боргів, які 
розраховуються на основі минулого досвіду госпо-
дарської діяльності підприємства та поточного стану 
дебіторської заборгованості (резерв можна створюва-
ти по окремих дебіторах, по окремих договорах, по 
строку давності виникнення заборгованості, за типа-
ми дебіторів).

Тоді ринкова вартість дебіторської заборгованості 
визначається (1):
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де ДЗрв – балансова вартість дебіторської заборго-
ваності,

d – коефіцієнт дисконтування.
Коефіцієнт дисконтування з урахуванням ство-

рення резерву на покриття безнадійних боргів роз-
раховується так (2):
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де %res – частка відрахувань до резерву на по-
криття безнадійної заборгованості.

Ефект використання кредиторської заборгованос-
ті ЕКЗ пропонуємо визначати наступним чином (3):
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де ПКЗ – додатковий прибуток, отриманий вна-
слідок використання кредиторської заборгованості 
та короткострокових кредитів для збільшення обсягу 
виробництва і реалізації продукції, грн.,

Окр – обслуговування кредитів (погашення відсо-
тків), грн.,

ПВКЗ – поточні витрати на залучення коротко-
строкових кредитів, грн.

Тоді коефіцієнт ефективності залучення креди-
торської заборгованості КЕКЗ визначимо за форму-
лою (4):
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де КЗср – середня за період кредиторська заборго-
ваність, грн.

Інкасаційна політика підприємства має ґрунтува-
тися на співвідношенні дебіторської та кредиторської 
заборгованостей. Коефіцієнт співвідношення дебітор-
ської і кредиторської заборгованостей не повинен пе-
ревищувати одиниці й мати тенденцію до зменшен-
ня. Якщо він більше 1 й має тенденцію до зростання, 
підприємство потребує додаткових фінансових ресур-
сів для фінансування дебіторської заборгованості. 

Максимізувати прибуток і мінімізувати ризики 
втрати платоспроможності можна лише за умови 
здійснення взаємоузгодженої кредитної й інкасацій-
ної політики підприємства. Щоб оцінити ефектив-
ність кредитної політики підприємства, доцільно 
аналізувати динаміку показника ефекту від відволі-
кання коштів у дебіторську заборгованість ЕДЗ (5):
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де ПДЗ – додатковий прибуток, отриманий від 
збільшення обсягів реалізації продукції за рахунок 
наданого покупцям комерційного кредиту, грн.;

ПВДЗ – поточні витрати на організацію кредиту-
вання покупців та інкасацію боргу, грн.;

ФВДЗ – сума фінансових втрат від неповернення 
боргу покупцями, грн.

Коефіцієнт ефективності інвестування коштів у 
дебіторську заборгованість визначається за форму-
лою (6):
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де ДЗср – середня за період дебіторська заборгова-
ність, грн.

Ефект від інвестування грошових коштів у збіль-
шення запасів ЕЗ з метою збільшення обсягу вироб-
ництва та реалізації продукції (7):

Таблиця 1
Шкала коефіцієнтів дисконтування залежно від імовірності безнадійності боргів [5]

Строк існування дебіторської 
заборгованості, місяці до 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-12 12-24 більш 

24

Імовірність безнадійності боргів 0.025 0.050 0.075 0.100 0.150 0.300 0.500 0.750 0.950

Коефіцієнт дисконтування 0.975 0.950 0.925 0.900 0.850 0.700 0.500 0.250 0.050
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де ПДЗ – додатковий прибуток, отриманий від 
збільшення обсягів реалізації продукції за рахунок 
збільшення запасів, грн.;

ПВЗ – витрати на придбання усіх необхідних ви-
дів запасів, грн.;

ВОЗЗ – витрати на оформлення замовлень на за-
паси, грн.;

ВЗЗЗ – витрати на зберігання замовлень запасів, 
грн.;

ВДЗ – втрати від дефіциту запасів, грн.
Коефіцієнт ефективності інвестування коштів 

у збільшення запасів КЕЗ визначається за форму-
лою (8):
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де Зср– середня за період сума, вкладена у за-
паси, грн.

Тенденція до зростання свідчить про ефективну 
політику управління запасами підприємства.

Для підвищення ефективності управління поточ-
ними фінансовими потребами пропонуємо алгоритм, 
який поєднує три підсистеми управління ПФП та ре-
зультати діяльності підприємства.

Починається процес управління ПФП машинобу-
дівного підприємства з розрахунку поточних фінан-
сових потреб, який можна робити як у абсолютно-
му, так і у відносному варіантах. Як результат, ми 
отримуємо позитивну або негативну величину. Якщо 
величина ПФП нульова або негативна, ми маємо ви-
значити, чи є за таких умов ефективною діяльність 
підприємства. Для цього спочатку розраховуємо по-
казники ліквідності та перевіряємо, чи знаходять-
ся вони у межах нормативних значень. Якщо всі чи 
кілька показників виявилися поза межами норми, 
з’ясовуємо причини такого явища та вживаємо кори-
гувальні дії (якщо є така можливість). Якщо всі по-

казники знаходяться у межах норми, переходимо до 
перевірки рентабельності підприємства як узагаль-
нюючого показника ефективності його діяльності. 
Якщо підприємство не є рентабельним або має збит-
ки, з’ясовуємо причини такого явища та вживаємо 
коригувальні дії (якщо є така можливість). 

Якщо підприємство рентабельне та існує тенден-
ція до зростання рентабельності, це означає, що не-
має необхідності у покращенні управління ПФП, а 
тому надлишкові кошти, що утворилися через пере-
вищення кредиторською заборгованістю суми дебі-
торської заборгованості та запасів (за умови своєчас-
них розрахунків з кредиторами), можна спрямувати 
у дохідні короткострокові фінансові інструменти з 
метою отримання додаткового доходу. Якщо ж ПФП 
виявилися позитивною величиною, відповідному 
спеціалісту підприємства необхідно з’ясувати при-
чину такого становища та виправити його, оскільки 
навіть при рентабельній діяльності через позитивну 
величину ПФП існує потенційна загроза виникнен-
ня дефіциту грошових коштів. Спочатку перевіряє-
мо, чи дотримується підприємство обраної політики 
управління запасами, чи є ця політика ефективною, 
чи дотримується підприємство встановленого ліміту 
витрачання коштів на запаси та лімітів зберігання 
та витрачання самих запасів. Якщо відповідь на це 
питання негативна, необхідно з’ясувати причини та 
провести певні коригувальні дії. 

Якщо відповідь позитивна, переходимо до на-
ступної складової розрахунку ПФП – дебіторської 
заборгованості. Для неї також мають бути визначені 
певні ліміти, наприклад, у договорах з покупцями є 
встановлені строки оплати, або підприємство планує 
строки погашення дебіторської заборгованості, про-
водить політику надання знижок за своєчасну або 
дострокову сплату боргів покупцями. Якщо знайде-
но певні відхилення від обраної політики або вона 
взагалі виявилася неефективною, з’ясовуємо причи-

Таблиця 2
Структура фінансового циклу та рентабельність машинобудівних підприємств

Дніпропетровської області в 2012 р.

№ Назва підприємства

Тривалість у межах року, днів
Рентабельність 
(р.220 / р.40 

Ф.2), од.
обороту 
запасів

обороту 
дебіт. 

заборг-ті

обороту 
кредит. 
заборг-ті

фінансового 
циклу

1. ПрАТ «Дніпровський завод «Алюмаш» 55,31 16,49 1,96 69,83 8,37

2. ПАТ «Верхньоднiпровський машинобудiвний 
завод» 52,83 14,16 11,92 55,08 12,70

3. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» 115,29 155,48 58,97 211,80 17,86

4. ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ» 37,06 114,04 26,89 124,22 3,64

5. ПАТ «Днiпроважпапiрмаш iм. Артема» 329,93 43,11 196,91 176,13 -74,02

6. ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та 
будівництва пасажирських вагонів» 174,96 149,99 105,45 219,50 -10,33

7. ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних 
валків» 64,06 39,37 18,17 85,26 5,42

8. Державна холдингова компанія «Дніпров-
ський машинобудівний завод» 22,38 35,09 17,04 40,43 1,94

9. ПАТ «Днiпрополiмермаш» 171,73 249,00 133,04 287,69 -5,16

10. ПАТ «Днiпропетровський стрiлочний завод» 47,72 58,43 1,93 104,23 22,54

11. ПрАТ «Днiпропетровський тепловозоремонт-
ний завод» 53,07 77,63 34,44 96,26 0,17

12. ПрАТ «Днiпропетровський експерименталь-
ний механiчний завод» 0,00 40,92 52,34 -11,41 0,00

13. ПАТ «Павлоградський завод автоматичних 
лiнiй i машин» 190,15 97,53 116,51 171,18 -4,38

14. ПАТ Завод «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 120,47 206,35 32,26 294,56 1,95

15. ПАТ «Синельникiвський ресорний завод» 60,02 333,15 25,92 367,24 1,18

Розраховано автором за [4]
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ни та проводимо коригувальні дії. Якщо відхилень у 
підсистемі управління дебіторською заборгованістю 
не виявлено, переходимо до наступного кроку. 

Аналізуємо якість підсистеми управління кре-
диторською заборгованістю. Якщо є відхилення від 
обраної політики створення та погашення кредитор-
ської заборгованості, випадки прострочення договір-
них строків її сплати, випадки втрати цінних поста-
чальників через прострочення платежів, з’ясовуємо 
причини та проводимо коригувальні дії. Якщо під-
приємство дотримується укладених договорів з по-
стачальниками, а кредиторська заборгованість пере-
вищує суму запасів та дебіторської заборгованості, 
можемо спрямувати надлишкові кошти на коротко-
строкові фінансові вкладення з метою отримання 
прибутку. Ефективне управління ПФП має приноси-
ти прибуток як під час операційної діяльності під-
приємства, так і під час фінансової діяльності. 

Зв’язок між тривалістю фінансового циклу та 
рентабельністю машинобудівних підприємств Дні-
пропетровської області наведено у табл. 2.

На відміну від закордонних досліджень, аналіз по-
казників діяльності вітчизняних підприємств не ви-
явив прямого чи зворотного зв’язку між тривалістю 
фінансового циклу (величиною ПФП) та рентабель-
ністю. Тому управління ПФП має бути спрямоване 
не тільки на підвищення рентабельності підприєм-
ства, а й на мінімізацію ризику втрат, особливо в 
умовах інфляції. 

Усі складові ПФП схильні до ризику втрат: дебітор-
ська заборгованість – до ризику неповернення або не-
вчасного повернення, інфляційного ризику; запаси –  
до втрат від природних збитків; кредиторська забор-
гованість та короткострокові банківські кредити – до 
ризику передчасного стягування боргу.

ПФП визначають співвідношення між рентабель-
ністю підприємства та ризиком втрати ним ліквід-
ності. Загальний рівень ефективності управління 
ПФП ЕПФП визначимо за наступною формулою (8):
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де ЧП – чистий прибуток підприємства,
ПФПа – абсолютний розмір поточних фінансових 

потреб.
Також нами виявлено вплив зміни оборотності 

складових ПФП на зміну ефективності діяльності 
підприємства:

- прискорення оборотності запасів та дебіторської 
заборгованості та уповільнення оборотності креди-
торської заборгованості за інших рівних умов дозво-
ляє забезпечити той самий обсяг реалізованої про-
дукції при використанні меншого обсягу коштів, що 
відволікаються у поточні активи, дозволяє підвищи-
ти рентабельність поточних активів (використання 
оборотних коштів);

- прискорення оборотності запасів та дебіторської 
заборгованості та уповільнення оборотності креди-

торської заборгованості при незмінному обсязі обо-
ротних коштів дає можливість за інших рівних умов 
без залучення додаткових коштів збільшити обсяг 
реалізації продукції та отримати більше прибутку, 
дозволяє знизити потреби підприємства у позикових 
коштах або використовувати вивільнені кошти на 
короткострокові вкладення.

Способи прискорення оборотності оборотних ко-
штів та підвищення рівня їх рентабельності: на скла-
ді підприємства не слід зберігати великі обсяги гото-
вої продукції – якщо такі є, то продукцію необхідно 
віддавати під реалізацію своїм збутових підприєм-
ствам, це сприяє зменшенню витрат на складування 
і зберігання; грошові кошти, що залишилися після 
закупівлі сировини і матеріалів, вигідно спрямува-
ти в короткострокові фінансові вкладення, що надалі 
приведе до отримання додаткового прибутку не від 
основної, а від фінансової діяльності підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки: трьома 
різними компонентами ПФП (дебіторська заборгова-
ність, запаси та кредиторська заборгованість) можна 
управляти різними способами з метою підвищення 
рентабельності підприємства. Оптимальний рівень 
запасів має прямий вплив на рентабельність, оскіль-
ки він вивільняє ресурси робочого капіталу, які, у 
свою чергу, будуть інвестовані в операційний цикл, 
або збільшать рівень запасів для задоволення підви-
щення попиту на продукцію. Так само інкасаційна 
політика та відстрочка платежів постачальниками 
мають вплив на рентабельність. Максимізувати при-
буток і мінімізувати ризики втрати платоспромож-
ності підприємства необхідно за умови узгодженості 
боргової та інкасаційної політики підприємства.
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РИЗИКОСТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЙНОГО РИЗИКУ ОРГАНІЗАЦІЇ:  
ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПОРЯДКУВАННЯ

На підставі дослідження логічних відносин подібності між термінами предметної області «Репутаційний ризик організації» 
виявлено ризикостворюючі фактори репутаційного ризику. Проведено впорядкування факторів за критерієм вагомості впливу на 
репутаційний ризик організації. Охарактеризовано суттєві ознаки ризикостворюючих факторів репутаційного ризику організації.

Ключові слова: репутаційний ризик, фактор, вагомість впливу, ранжування.

Тростянская К.Н. РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА ОРГАНИЗАЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
И УПОРЯДОЧЕНИЕ 

На основании исследования логических отношений подобия между терминами предметной области «Репутационный риск 
организации» выявлены рискообразующие факторы репутационного риска. Проведено упорядочение факторов по критерию 
весомости воздействия на репутационный риск организации. Охарактеризованы существенные признаки рискообразующих 
факторов репутационного риска организации.

Ключевые слова: репутационный риск, фактор, значимость воздействия, ранжирование.

Trostyanska K.M. RISK-CONTRIBUTING FACTORS OF REPUTATION RISK OF THE ORGANIZATION: DEFINITION AND 
ORDERING

The main factors that determine the reputation risk were identified on the basis of the study of logical interrelations of similarity 
between the terms of the subject area «Reputation risk of the organization». The factors have been ordered by a significance of impact 
on the reputation risk of the organization. Significant signs of the reputation risk forming factors have been characterized.

Keywords: reputational risk, factor, significance of impact, ranking.

Постановка проблеми. В умовах загальної еко-
номічної нестабільності репутаційні фактори най-
частіше виявляються вирішальними в конкурентній 
боротьбі за переваги організації, у зв’язку з чим пи-
тання визначення та упорядкування джерел щодо за-
гроз ділової репутації організації набуває особливої 
актуальності. 

При оцінці впливу різних чинників на рівень ре-
путаційного ризику організації виникає необхідність 
відсіювання незначущих факторів і виявлення тих 
факторів, що мають найбільш істотний вплив, і тому 
підлягають в подальшому більш детальному вивчен-
ню. Знання характеру та сили впливу даних факто-
рів дозволить керівництву організації прийняти такі 
управлінські рішення в області ризик-менеджменту, 
які дадуть змогу захистити компанію від загроз діло-
вої репутації і максимально повно використати мож-
ливості, що відкриваються на її благо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В остан-
ні роки спостерігається зростання кількості публіка-
цій, присвячених як загальним проблемам репута-
ційного менеджменту, так і висвітленню результатів 
емпіричних досліджень окремих аспектів репутацій-
ного ризику. Автори підкреслюють важливість ви-
окремлення складових репутаційного ризику, але 
обґрунтованого та об’єктивно впорядкованого їх пе-
реліку на сьогодні не існує. 

Е. Гріффін [1] вважає найбільшою загрозою діло-
вій репутації корпоративні ризики (ризики, що сто-
суються корпоративного управління, якості продук-
ції, вартості, ефективності діяльності); на другому за 
впливом місці глобальні ризики, які впливають на 
безліч компаній одночасно (етичні принципи вибору 
контрагентів, екологічна безпека); менш впливовими 
є локальні ризики, дія яких обмежена та певною мі-
рою контрольована (ризики, що стосуються окремих 
груп людей, відокремлених підрозділів). Визнаючи 
психологічні фактори найважливішою рушійною 
силою бізнесу, А. Заман [2] зазначає, що в основі 
репутаційного ризику – відносини, почуття, емоції, 

очікування та досвід взаємодії зацікавлених сторін з 
організацією. Найважливішим фактором репутацій-
ного ризику А. Заман вважає наявність у компанії 
«соціального капіталу» – мережі соціальних відно-
син, які впливають на індивідуальну поведінку та 
економічне зростання. На думку Г. Хоней [3], на ре-
путаційний ризик фірми мають вплив настрої заці-
кавлених сторін: довіра інвесторів та постачальни-
ків, інтереси конкурентів, ділова репутація клієнтів, 
інтереси засобів масової інформації, лояльність спів-
робітників, суспільні інтереси. Г. Хоней та С.А. Пе-
стриков [4] пропонують систематизувати репутаційні 
ризики у взаємозв’язку з складовими репутації (ети-
ка у відносинах із зовнішніми партнерами, корпора-
тивне управління, репутація топ-менеджерів, якість 
продукції та послуг, ефективність менеджменту).

Одним з ключових джерел репутаційних ризи-
ків у секторі фінансових послуг І. Волтер [5] вва-
жає реалізацію конфліктів інтересів, які потенційно 
супроводжують фінансове посередництво. Наслідки 
реалізації репутаційного ризику для компанії зале-
жать від сфери виникнення конфліктів інтересів. За 
І. Волтером, це: 1) конфлікти між власними еконо-
мічними інтересами фірми та інтересами своїх клі-
єнтів; 2) конфлікти інтересів між клієнтами фірми, 
які спонукають фірму приймати рішення на користь 
однієї сторони конфлікту за рахунок іншої. 

Виходячи з того, що в основі виникнення репу-
таційного ризику лежить різниця між очікуваннями 
зацікавлених сторін щодо організації та результата-
ми її діяльності, С. Скандиззо пропонує систематизу-
вати фактори в залежності від типу стейкхолдерів та 
областей соціальної відповідальності (корпоративне 
управління, права людини, людські ресурси, участь 
громадськості, навколишнє середовище, поведінка 
бізнесу) [6, с. 50]. 

З точки зору Н.П. Козлової, джерела репута-
ційного ризику доцільно поділяти на внутрішні та 
зовнішні, зважаючи на ступінь невизначеності та 
складність зменшення їх впливу [7, с. 286]. 
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Glossary першопричиною репутаційного ризику вва-
жають віддану гласності негативну інформацію про 
ділову практику організації [8]. Ця теза підтвердже-
на емпіричними дослідженнями Д. Мерфи, Р. Шрив-
за та С. Тиббса [9] (стосовно оприлюднення фактів 
протиправних дій), Дж. Карпова, С. Ли и Дж. Мар-
тина [10] (стосовно оприлюднення фактів фінансових 
санкцій регулюючих органів).

Значна кількість досліджень підтверджує зв’язок 
репутаційного ризику компаній з операційними втра-
тами [11; 12; 13] на підставі аналізу реакції фондово-
го ринку на оголошення операційних збитків. П. де 
Фонтновилль і Дж. Перрі (2005) [11] дійшли висно-
вку, що втрати через внутрішнє шахрайство мають 
негативний вплив на репутацію, в той час як оголо-
шення завданих ззовні збитків не наносять удару ре-
путації. Р. Жілле, Дж. Хюбнер і С. Плунус (2010) [12] 
довели залежність величини репутаційного збитку 
від точності оприлюдненої інформації про фактичну 
суму операційних збитків, ринкової вартості компа-
нії та її прибутковості, часткою зобов’язань компанії 
в ресурсах. Погоджуючись з тим, що найбільші репу-
таційні втрати від операційних збитків мали фінан-
сові компанії з великою часткою зобов’язань в ресур-
сах, Ф. Штурм Ф. (2013) [13] стверджує, що відсутня 
залежність репутаційних збитків від типу подій, що 
їх спричинили, від факту відомості ринку передбачу-
ваної суми збитків та від співвідношення ринкової та 
балансової вартості компанії.

Деякі автори вважають основною причиною ре-
путаційного ризику події, що пов’язані з організаці-
єю. К. Альт зазначає, що кількість клієнтів та рівень 
диверсифікації діяльності може вплинути на ступінь 
пошкодження репутації фірми внаслідок конкретної 
події [14]. На думку Л. Ріган, для ідентифікації фак-
торів репутаційного ризику необхідна розробка пере-
ліку подій та групування їх за подібністю характе-
ристик [15]. 

Автори пропонують свої бачення причин виник-
нення репутаційного ризику, але жодне з них не від-
різняється комплексністю, окремі положення є без-
доказовими припущеннями, деякі суперечливі. 

Найбільш розгорнутий перелік ризикостворюю-
чих факторів представлено в нормативних банків-
ських документах [16; 17], але, незважаючи на ши-
роту охвату ризикостворюючих факторів, нормативні 
документи з питань банківського ризик-менеджмен-
ту не дають змоги вибудувати загрози за пріоритет-
ністю. В роботі І.С. Важеніної, С.А. Пестрикова та 
Т.Р. Шаріпова [18] виділено 13 факторів та проран-
жовано за значимістю на підставі експертного опи-
тування. Отримані авторами результати більше свід-
чать про рівень корпоративної культури, недостатню 
увагу російських підприємницьких структур до ро-
боти із засобами масової інформації, про недооцінку 
значущості довіри населення як основи формування 
корпоративної репутації та нівелювання репутацій-
них ризиків.

Аналіз джерел з питань репутаційного ризику 
організації дав підстави для наступних висновків. 
По-перше, теоретичні дослідження факторів репу-
таційного ризику організації на сьогодні обмежені, 
глибинні причини виникнення репутаційного ризи-
ку не досліджено. По-друге, основний на сьогодні 
результат емпіричних досліджень – виявлення на-
явності зв’язку між репутаційним ризиком органі-
зації та оприлюдненням негативної інформації на 
підставі досліджень волатильності фондового ринку; 
інформаційною базою для емпіричних досліджень є 

відомості про стан фондового ринку, які відсутні для 
багатьох компаній, або експертні дані, залежні від 
ставлення експертів до проблем репутаційного ри-
зику. Таким чином, існуючі на сьогодні підходи не 
дають вичерпного об’єктивного переліку ризикоство-
рюючих факторів репутаційного ризику та підстав 
для їх впорядкування. 

Постановка завдання. Перебуваючи в складному 
діалектичному взаємозв’язку, практично всі ризики 
компанії небезпечні наслідками для репутації. За-
вданням дослідження є виявлення факторів, що без-
посередньо породжують репутаційні загрози та ран-
жування їх за пріоритетністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
не термінознавство вважає термін носієм професійно-
наукової пам’яті та «особливою когнітивною модел-
лю, необхідною в процесі професійної комунікації» 
[19, с. 98]. В ході дослідження було сформовано гло-
сарій предметної області (ПО) «Репутаційний ризик 
організації» з 214 термінів та досліджено логічні від-
носини подібності між термінами ПО. До глосарію 
включено запропоновані І.Є. Семенчею в роботі [20] 
основні соціально-економічні та загальнонаукові тер-
міни менеджменту, та проаналізовані в роботі [21] 
найбільш вживані терміни стосовно управління ре-
путаційним ризиком: ділова репутація, імідж, бренд, 
гудвіл, довіра, досвід, очікування, зацікавлена осо-
ба (стейкхолдер), корпоративна культура, репутацій-
ний ризик. 

Методичні аспекти даного дослідження викладе-
но в роботах [21; 22]. При когнітивній структури-
зації ПО «Репутаційний ризик організації» врахо-
вувалися суттєві зв’язки терміна з тими термінами 
бази знань, для яких значення ступеню подібності 

i

j

v
vη  при побудові ПО були найбільшими для кожного 

конкретного терміна. При вирішенні питання щодо 
сили зв’язку приймалася до уваги величина i

j

v
vη  та 

наявність прямого та зворотнього зв’язку у логічно-
му ланцюгу термінів. Відсутність на сьогодні дослі-
джень у області логічних відносин подібності не дає 
нам змоги врахувати синергетичний ефект, що вини-
кає у логічному ланцюгу.

При побудові ланцюгів бази знань ПО «Репутацій-
ний ризик організації» було виявлено 15 термінів, з 
якими досліджуваний термін «репутаційний ризик 
організації» мав найсильніші когнітивні зв’язки. Та-
ким чином, дослідження когнітивних зв’язків термі-
нів ПО «Репутаційний ризик організації» дозволило 
об’єктивним шляхом виявити фактори, що визнача-
ють репутаційний ризик організації. 

Зважаючи на те, що репутаційний ризик виступає 
окремим випадком загального економічного ризику, 
вагомість впливу терміну «ризик» на досліджуваний 
термін була прийнята нами за 100%. Значення ваго-
мості впливу інших термінів pi розраховані із спів-
відношення ступеню подібності терміна до терміну 
«репутаційний ризик» i

j

v
vη  та i

j

v
vη  терміну «ризик» (за 

розрахунками становить 0,67): 

pi = 
i

j

v
vη /0,67*100%.     (1)

Для вирішення питання щодо оптимальної кіль-
кості груп факторів за критерієм вагомості впливу на 
репутаційний ризик організації застосована форму-
ла Стерджесса, оскільки в основі групування лежить 
кількісна ознака [23, с. 60]:

n=1+3,322lgN,     (2)

де n – кількість груп.
N – кількість одиниць сукупності.
Отже, за формулою (2), n= 1+3,322lg15 = 4,9 ≈ 5 .
Таким чином, для подальшого впорядкування 
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факторів обгрунтоване виділення 5-х груп факторів 
за критерієм вагомості впливу на репутаційний ри-
зик організації. Згідно з найпоширенішим підходом 
одиниці сукупності групуються з рівними інтервала-
ми. Теоретично мінімальна оцінка вагомості впли-
ву фактору на репутаційний ризик x

min
 становитиме 

0%, максимальна x
max

 – 100%. Довжина часткового 
інтервалу h розрахована за формулою [23, с. 61]:

n
xxh minmax -

= .     (3)

Отже, 20
5

100
==h 20.

Підсумовуючи дану величину з елементами фор-
мованого ряду, отримуємо 5 груп однорідних оцінок 
вагомості впливу факторів на репутаційний ризик 
організації. Для подальшого аналізу вважаємо до-
цільним розподілення термінів на групи за ознакою 
вагомості впливу на репутаційний ризик за такою 
шкалою:

81 – 100% – найсильніший вплив;
61 – 80% – сильний вплив;
41 – 60% – помірний вплив;
21 – 40% – істотний вплив;
0 – 20% – слабкий вплив. 
Результати впорядкування ризикостворюючих 

факторів репутаційного ризику організації представ-
лено в таблиці 1. 

Об’єктивно доведено, що найвагоміший вплив 
на репутаційний ризик організації мають фактори, 
пов’язані з орієнтирами поведінки суб’єкта у на-
вколишньому світі, зокрема, в економічній сфері: 
уявлення, відображення, мотив. Ступінь повноти, 
узагальненості та цілісності сформованих уявлень 
зацікавлених осіб щодо стану організації та практи-
ки ведення бізнесу залежить від досвіду їхньої вза-
ємодії з організацією та додатково отриманих даних. 

На нашу думку, ступінь сформованості уявлень кон-
кретизує очікування суб’єктів щодо подальших дій 
організації та збільшує в подальшому репутаційний 
ризик організації у разі виникнення розриву між 
очікуваннями та реальністю. 

Відображення полягає у здатності психіки від-
творювати з різним ступенем адекватності озна-
ки, структурні характеристики та відносини інших 
об’єктів. Психологи вважають, що ступінь визначе-
ності середовища суб’єкта зростає одночасно з ступе-
нем адекватності психічного відображення суб’єктом 
цього середовища [24, с. 88]. Отже, можемо зроби-
ти висновок про те, що при збільшенні адекватності 
відображення стейкхолдерами стану організації та 
практики ведення бізнесу репутаційний ризик має 
зменшуватися, оскільки зменшується ступінь неви-
значеності уявлень про стан організації.

Мотиви при всьому їх різноманітті керують по-
ведінкою суб’єкта, визначають його спрямованість, 
організованість, активність. Сила мотиву залежить 
від значимості потреби, реалістичності мети, вірогід-
ності отримання винагороди, готовності нести відпо-
відальність за наслідки дій. Наявність сильного мо-
тиву в діях зацікавлених осіб щодо організації має 
великий вплив на рівень репутаційного ризику. На-
прям впливу буде залежати від категорії зацікавле-
ної особи та її цілей.

Уявлення, відображення, мотиви, як психічні 
явища, не можуть виступати об’єктом менеджмен-
ту, саме тому репутаційний ризик признано одним 
з найменш керованих. Першочерговими завданнями 
ризик-менеджменту є дослідження уявлень стейк-
холдерів щодо стану організації, виявлення відповід-
ності відображення суб’єктами організації реальному 
стану, розробка заходів з формування сприятливого 
образу компанії, визначення мотивів груп стейкхол-

Таблиця 1
Ризикостворюючі фактори репутаційного ризику

Група за вагомістю 
впливу Термін i

j

v
vη

 
Вагомість 

впливу pi, %
Інтерпретація [20; 21]

найсильніший вплив Ризик 0,67 100,0 небезпека втрати, випадковий результат 

сильний вплив

Відображення 0,50 74,6 результат процесу сприйняття суб’єктом об’єкту (ста-
ну організації та її дій)

Мотив 0,50 74,6 внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії

Уявлення 0,50 74,6 розуміння, знання, яке ґрунтується на досвіді, одер-
жаних відомостях 

помірний вплив

Ділова репутація 0,38 56,7 якісна оцінка зацікавленими особами результатів та 
практики діяльності організації

Мобільність 0,38 56,7 здатність до швидкого пересування, дії, виконання за-
вдання, знаходження потрібної форми дії 

Продуктивність 0,29 43,3 спроможність економічної системи виробляти корис-
ний результат

Вміння 0,27 40,3
здатність повторювати певний результат, дії, рішення 
задачі з використанням різних способів з опорою на 
знання та навички

істотний вплив

Прибуток 0,25 37,3 сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 
витрати

Рішення 0,25 37,3 результат вибору альтернатив дій для досягнення мети

Зацікавлена 
особа 0,22 32,8

частина суспільства, група, організація чи окрема осо-
ба, які мають певну мету (інтерес, частку) та здатні 
вплинути на досягнення компанією успіху

Ресурси 0,22 32,8 засоби, джерела можливостей, що мають цінність

Стійкість 0,22 32,8 здатність зберігати стан системи в рівновазі після 
впливу сили

Бренд 0,20 29,9
торгова марка (знак, символ), за допомогою яких 
компанія формує певний образ продукту у свідомості 
споживача

Гудвіл 0,15 22,4
нематеріальний актив компанії, що характеризує її ді-
лову репутацію, престиж, ділові зв’язки та впливає на 
оцінку її ринкової вартості
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дерів та вивчення можливостей мотивації діяльності 
зацікавлених осіб для збільшення керованості репу-
таційного ризику.

Щодо групи помірного впливу, то в ній «діло-
ва репутація» (вже сформована якісна оцінка, яка 
впливає на суб’єктивні уявлення) та «вміння» – теж 
суб’єктивні фактори. Сила репутаційного впливу за-
лежить від компетенції особи («вміння»), яка чи-
нить вплив на організацію, від продуктивності зу-
силь та мобільності як здатності до швидкої дії в її 
потрібній формі. З іншого боку, можна розглядати 
терміни «вміння», «мобільність», «продуктивність» 
з позиції організації, яка протистоїть такому впли-
ву. В подальшому дослідженні вважаємо доцільним 
аналіз дії вказаних факторів з позиції організації, 
а суб’єктивні характеристики вмінь, мобільності та 
продуктивності (у сенсі продуктивності дестабілізую-
чих зусиль) враховувати при характеристиці катего-
рії зацікавлених осіб. 

Таким чином, фактори цієї групи – результат дій 
менеджменту, адже від рівня менеджменту залежить 
і ділова репутація, що склалася у організації, і рі-
вень кваліфікації персоналу, і спроможність органі-
зації оперативно реагувати на зміну ринкових умов, 
і результати діяльності. Цілком очевидно, що орга-
нізація, яка має добру репутацію (так званий «репу-
таційний капітал»), висококваліфікованих співробіт-
ників, результативний менеджмент, в меншій мірі 
піддається впливу репутаційного ризику. Диверси-
фікуючи спектр продукції, маючи змогу оперативно 
змінювати напрями діяльності та коригувати органі-
заційну структуру, підвищуючи спроможність персо-
налу до зміни виду діяльності в межах організації, 
збільшуючи, таким чином, свою мобільність, компа-
нія може впливати на рівень репутаційного ризику.

Група факторів істотного впливу представлена 
здебільшого економічними термінами: «прибуток», 
«ресурси», «стійкість», «бренд», «гудвіл». Вплив 
факторів «прибуток» та «гудвіл» на репутаційний 
ризик, на наш погляд, неоднозначний. Наявність 
значного прибутку та, як наслідок, гудвілу, з одного 
боку, збільшує інтерес суспільства до діяльності ор-
ганізації, підвищуючи репутаційний ризик. З іншого 
боку, величина фактичного прибутку та очікуваних 
вигід (гудвілу) формує образ успішної, стійкої ком-
панії, позитивно впливає на ділову репутацію.

Достатність ресурсів зменшує вплив репутацій-
ного ризику, оскільки визначає спроможність ор-
ганізації вести успішну діяльність, виконувати 
зобов’язання перед контрагентами та підтримувати 
позитивну ділову репутацію. 

Бренд, як повідомлення ринковому оточенню про 
продукт компанії, стимулює попит на продукт та 
формує деякі уявлення про саму компанію. Отрима-
ні через бренд відомості формують досвід суб’єктів та 
в процесі моніторингу діяльності компанії, у разі ви-
явлення дисонансу між досвідом та реальним станом 
речей, спроможні істотно вплинути на ділову репу-
тацію, а через неї – збільшити репутаційний ризик. 
Отже, наявність впізнаваного бренду свідчить про 
збільшення суспільного інтересу до компанії та, як 
наслідок, про збільшення її репутаційного ризику. 

Вплив фактору «зацікавлена особа» залежить від 
ступеню контрольованості організації певними інди-
відуальними чи колективними стейкхолдерами. Чим 
більший вплив на діяльність організації має стейк-
холдер (група стейкхолдерів), тим більший буде її 
репутаційний ризик.

Рішення, які приймаються зацікавленими особа-
ми для досягнення поставленої мети, мають істотний 

вплив на рівень репутаційного ризику організації. 
Очевидно, при розгляді питання про вплив окремих 
рішень на репутаційний ризик, необхідно оціню-
вати якість прийнятих рішень з точки зору їхньої 
об’єктивності, відповідності системі цілей підприєм-
ства та несуперечності, наявності повної оцінки всіх 
економічних наслідків прийнятого рішення в корот-
кому й тривалому періодах, відповідності корпора-
тивній культурі підприємства тощо.

Дослідження не підтвердило наявності прямих 
зв’язків терміну «репутаційний ризик організації» 
з термінами «інформація», «повідомлення», «факт». 
Отже, джерелом репутаційного ризику є не стільки 
конкретні факти та події, пов’язані з організацією, 
скільки індивідуальне сприйняття та формування 
суджень окремими суб’єктами, що є основою при-
йняття ними рішень щодо організації та здійснення 
конкретних дій.

Таким чином, запропонований автором інстру-
ментарій дозволяє отримати чітке уявлення про під-
ходи щодо визначення, принципи розподілу, склад 
та характер впливу факторів на репутаційний ризик 
організації, забезпечує методичну основу для обґрун-
тування позиції в прийнятті стратегічних рішень.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. 

1. Об’єктивним шляхом визначено перелік з 15 
факторів, що впливають на рівень репутаційного ри-
зику організації.

2. Обґрунтовано виділення 5-х груп факторів за 
критерієм вагомості впливу на репутаційний ризик 
організації. Побудовано шкалу розподілення факто-
рів на групи за ознакою вагомості впливу на репута-
ційний ризик та проведено впорядкування факторів.

3. Найсильнішими за впливом на рівень репута-
ційного ризику організації є фактори, пов’язані з 
діяльністю суб’єкта, його мотивами та орієнтирами 
поведінки у навколишньому світі, зокрема, в еконо-
мічній сфері – уявлення, відображення, мотив.

4. Вплив деяких факторів не однозначний і зале-
жить від категорії зацікавленої особи, яка здійснює 
вплив на організацію.

5. Наявність у складі тих ризикостворюючих фак-
торів, що визначаються результатами діяльності ор-
ганізації, її станом та рівнем менеджменту свідчить 
про керованість репутаційного ризику.

6. В ході дослідження спростовано тези про неке-
рованість репутаційного ризику та його залежність 
виключно від поширення негативної інформації. 

7. Визначено суттєві особливості щодо впливу ри-
зикостворюючих факторів на репутаційний ризик 
організації.

Напрямками подальших досліджень є: розробка 
критеріїв оцінки рівня ризикостворюючих факторів 
репутаційного ризику, дослідження взаємного впли-
ву вказаних факторів з метою подальшої побудови 
когнітивної моделі. 
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Постановка проблеми. Сучасне функціонуван-
ня будь-якого підприємства в ринковому серед-
овищі, викликане трансформацією економічних 
умов суспільства і пов’язаних з цим змінами форм 
господарювання, появою нових видів економічної 
діяльності, пошуком нових ринків, гострою кон-
куренцією, змінами виробничої технології. Діяль-
ність сільськогосподарських підприємств в тяжких 
економічних умовах характеризується складніс-
тю та динамічністю господарських і фінансових 
зв’язків, що віддзеркалюється у потокових проце-
сах. Забезпечити оптимізацію потокового процесу 
в господарській діяльності підприємства можли-
во саме через управління фінансовими потоками, 
пов’язаних з пошуком, залученням, розміщенням, 
розподілом, перерозподілом та використанням фі-
нансових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми формування, розподілу фінансових ресурсів, ор-
ганізації їх управління, розглядаються на теоретич-
ному і методологічному рівнях у фундаментальних 
роботах таких вітчизняних і зарубіжних учених-еко-
номістів: О. Василика, В. Глущенка, А. Гриценка, 
О. Гудзь, А. Єпіфанова, М. Єрмошенка, І. Залісько, 
В. Ковальова, В. Корнєєва, В. Опаріна, А. Переса-
ди, В. Федосова, Дж. Форрестера, П. Стецюка та ін. 
Концептуальні основи управління фінансовими по-
токами достатньо повно висвітлено в працях зару-

біжних економістів: Р. Брейлі, П. Буряка, Д. Бауер-
сокса, І. Бланка, О. Бутрина, О. Зевакова, Д. Клосса, 
М. Кристофера, Б. Миротина, С. Нагловського, 
О. Семененка, Р. Радіонова, О. Тяпухина, а також ві-
тчизняних вчених: Г. Азаренкової, Є. Крикавського, 
М. Лепи, В. Николайчука, М. Окландера, В. Омель-
ченка, Г. Плахути, М. Чумаченка, І. Швець. Однак 
узагальнення й аналіз опублікованих робіт дозволи-
ли зробити висновок про те, що питання формуван-
ня концептуальних та методологічних засад стосов-
но формування фінансових потоків в господарській 
діяльності сільськогосподарських підприємств недо-
статньо розроблені як у науковому, так і в приклад-
ному аспектах. До того ж, переважає фрагментарний 
підхід до аналізу різних аспектів проблеми.

Постановка завдання. Метою статті є формуван-
ня теоретичних положень і ідентифікація сутності 
фінансових потоків сільськогосподарських підпри-
ємств в системі управління господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
економічна категорія, «фінансовий потік» набув по-
ширення у застосуванні щодо розкриття сутності фі-
нансових процесів, що відбуваються в господарській 
діяльності підприємств. Для характеристики діяль-
ності сільськогосподарських підприємств доцільно 
використовувати такий термін, особливо коли це сто-
сується питань формування, нагромадження, транс-
формації та використання фінансових ресурсів. 

УДК 336:65

Трусова Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,

докторант кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗІС

У результаті дослідження виділено нові напрями потокового процесу в управлінні господарської діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств. Обґрунтовано, що фінансові потоки сільськогосподарських підприємств визначені як потоки фінансових 
ресурсів, які опосередковують рух основних фондів підприємства або як потоки фінансових ресурсів, що обумовлені рухом обі-
гових коштів. Слід розмежовувати фінансові потоки за базою формування та використання фінансових ресурсів, де, насамперед, 
доцільно виділяти кредитні фінансові потоки та інвестиційні фінансові потоки. Раціональне формування фінансових потоків, що 
взаємопов’язане з розподілом та використанням різних джерел фінансових ресурсів, обумовить досягнення певного економіч-
ного результату з урахуванням фактору часу та рівня ризику втрати платоспроможності підприємств.

Ключові слова: фінансові потоки, фінансові ресурси, грошові кошти, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгова-
ність, запаси 
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сельскохозяйственных предприятий. Обосновано, что финансовые потоки сельскохозяйственных предприятий определены как 
потоки финансовых ресурсов, опосредующих движение основных фондов предприятия или как потоки финансовых ресурсов, 
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As the result of study were identified new areas of flow processes in the management of economic activity of agricultural enterprises. 

It was proved that financial flows of agricultural enterprises are defined as flows of financial resources that mediate the movement of 
fixed assets or as a flow of financial resources due to the movement of current assets. It is necessary to distinguish financial flows for 
the formation base and use of financial resources, which first of all is advisable to allocate credit and investment financial flows. Rational 
development of financial flows linked to the distribution and use of various sources of financial resources determine the achievement of 
certain economic performance, taking into account the time factor and the level of risk to loss the solvency.
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При переміщенні фінансові ресурси можуть змі-

нювати свою форму та відокремлюватися від мате-
ріальних ресурсів. Рух фінансових ресурсів завжди 
передує рухові матеріальних. При цьому фінансові 
ресурси можна розглядати як певний рухливий за-
пас, який породжує існування фінансового потоку 
своїми змінами, які зумовлені мінливістю обсягів, 
форм та складу фінансових ресурсів. Фінансові ре-
сурси підприємств змінюються ще й у результаті 
виробничої діяльності, трансфертних виплат тощо. 
Тобто на обсяги фінансових ресурсів конкретного 
підприємства впливають результати виробництва, 
функціонування бюджетної, податкової тарифної 
систем, інвестиційної, грошово-кредитної політики 
тощо. При цьому О. Хавтур констатує, що саме рух 
фінансових ресурсів формує своєрідні фінансові по-
токи, створюючи єдиний процес, який має на меті 
досягнення ефективного господарювання [10, с. 235]. 

Слід зазначити, що розмежування фінансових 
потоків з погляду існування окремого підприємства 
є досить обґрунтованим. У цьому аспекті доцільно 
підкреслити, що управління фінансовими потоками 
сільськогосподарського підприємства розглядається 
як найважливіша ланка управління усім підприєм-
ством і, зокрема, процесу управління його фінансо-
вими результатами. Тобто аналіз та управління фі-
нансовими потоками слід розглядати з урахуванням 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 
підприємств. Виходячи з цього, фінансові потоки 
сільськогосподарських підприємств можна визначи-
ти, наприклад, як потоки фінансових ресурсів, які 
опосередковують рух основних фондів підприємства 
або як потоки фінансових ресурсів, що обумовлені 
рухом обігових коштів. 

Багатогранність форм та напрямків розвитку су-
часного фінансового ринку, а також специфіка його 
функціонування визначає різновиди фінансових по-
токів. Тобто слід розрізняти фінансові потоки за 
базою формування та використання фінансових ре-
сурсів, де, насамперед, доцільно виділяти кредитні 
фінансові потоки та інвестиційні фінансові потоки 
[7, с. 107]. Але варто враховувати, що різним фінан-
совим інструментам, як формам короткострокового 
та довгострокового інвестування [2, с. 92], власти-
ві свої особливості щодо «поведінкового визначення 
грошей», які змінюються з часом [3, c. 86]. 

Інакше кажучи, необхідно розрізняти фінансові 
потоки за ступенем здатності перетворюватися у гро-
шові потоки протягом деякого часу 
(тобто необхідно враховувати лік-
відність фінансового потоку), що є 
важливим з погляду існування різ-
них джерел формування фінансових 
ресурсів та взаємозв’язку основних 
функціональних фінансових ринків: 
кредитного, ринку цінних паперів, 
страхового, фондового, валютного 
ринків. Ця умовність розподілу від-
повідних фінансових ринків, перш 
за все, визначається здатністю швид-
кого перетворення активів внаслідок 
їх постійного руху.

Оскільки при русі фінансових ре-
сурсів вагоме значення мають грошо-
ві потоки, відповідно, й у визначенні 
самого поняття «фінансовий потік» 
вони відіграють значну роль. Однак 
тут потрібно зважити на обставину, 
що поява нових інструментів грошо-
вого ринку й банківських продук-

тів обумовила розгляд сутності фінансових потоків 
в площині грошових та економічних відносин, де 
грошові кошти одночасно приносять дохід і можуть 
бути засобом розрахунків за товари» [9, c. 40]. По-
ряд із цим трансформаційні процеси в економічній 
діяльності сільськогосподарських підприємств зумо-
вили формування нових видів фінансових ресурсів. 
До них можна віднести спеціальну ставку податку 
на додану вартість, а також податкові пільги, в ре-
зультаті яких частина коштів залишається у розпо-
рядженні підприємств.

Для теорії і практики економічно розвинутих 
країн розуміння фінансів знаходиться в площині 
економічних процесів та фінансових відносин. Тому 
цілком логічно розглядати фінансові і грошові ре-
сурси як ціле і його частину. Вищезазначені аспек-
ти з приводу сутності фінансового потоку дозволя-
ють сформувати певне уявлення про їх кругооборот в 
системі управління господарської діяльності підпри-
ємства (рис. 1).

Спроможність підприємства забезпечити ста-
більний виробничий процес та оплатити власні 
зобов’язання, за рахунок своїх фінансових ресурсів, 
характеризується як грошові відносини. Грошові від-
носини, як правило, є односторонніми (від платника 
до отримувача коштів) і пов’язується з відповідни-
ми платежами за однією господарською операцією. 
Економічні відносини здебільшого є двосторонніми і 
характеризують загальний результат всієї фінансово-
господарської діяльності підприємства.

За цих обставин є підстави вважати, що фінан-
совий потік виражає взаємодію між учасниками 
економічних відносин, яка включає в себе ринки, 
посередників, фінансові інститути, що надають фі-
нансові послуги, та інші інституції, за допомогою 
яких сільськогосподарські підприємства реалізують 
прийняті ними управлінські рішення щодо їх доціль-
ності. Фінансові потоки породжуються рухом різних 
фінансових ресурсів (активів), і зумовлюють зміну 
вимог, прав, зобов’язань сільськогосподарських під-
приємств.

У економічному розумінні потік – це величина, 
яка вимірюється у русі визначеного активу за пев-
ний період часу і якій притаманна розмірність. Вод-
ночас це також обсяг визначеного активу, який ха-
рактеризує його на певний період часу, і пов’язаний 
з поняттям «запас». Втім «зміна запасу може бути 
обчислена лише у визначений момент; її величина 

Фінансовий потік

рух (фінансово-
інвестиційний потік)

Фінансові ресурси
Економічні 
відносини

рух (операційний потік)

Грошові кошти

Грошові
відносини

Сільськогос-
подарські 

підприємства

Рис. 1. Кругооборот фінансових потоків в системі управління 
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств 

Джерело: розроблено автором [1, с. 212]
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не має часової довжини. Змінна ж потоку може бути 
обчислена тільки як оборот за період (хоча цей пері-
од може бути нескінченно малим); її величина має 
часовий вимір. Істотна різниця між запасом і пото-
ком полягає в тому, що останній не може бути об-
числений без врахування відповідного часового пері-
оду, тоді як перший може» [6, с. 53]. При цьому слід 
враховувати, що рівень змінної потоку відноситься 
до певного часового моменту. Проте ці дві величини 
впливають одна на одну і перебувають у діалектично-
му зв’язку, оскільки існування однієї зумовлює роз-
виток іншої і навпаки.

Зважаючи на особливості функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств, управління фінан-
совими потоками в аграрній сфері слід акцентувати 
на таких специфічних характеристиках руху фінан-
сових ресурсів як безперервність і систематичність. 
Це обумовлено характером сільськогосподарсько-
го виробництва, яке здійснюється у певні строки, 
з чіткою послідовністю, і не допускає простоїв над-
ходження фінансових ресурсів. Крім того, фінансові 
ресурси вимагають постійного обліку і контролю та 
виключають будь-які необлікові періоди. Фінансо-
вим ресурсам притаманна мобільність, у зв’язку із 
чим і виникають економічні відносини, що супрово-
джуються відповідними фінансовими потоками.

Тож, при розгляді взаємного впливу різних по-
токів у процесі управління рухом фінансових ре-
сурсів доцільно застосувати й різні підходи з теорії 
менеджменту, а саме ресурсний, який враховує на-
явність матеріальних потоків та необхідність узго-
дження різних потоків із сталістю грошового потоку 
та системний, який відображає складність управлін-
ня між різними потоками з погляду єдиної системи 
функціонування у межах підприємства. Водночас 
слід підкреслити, що жодне підприємство як система 
не може функціонувати ізольовано без потоків обмі-
ну. Потік може розглядатися як інструмент опису 
та управління формуванням фінансового потенціалу 
сільськогосподарського підприємства. Реалізація ж 
визначених цілей сільськогосподарського підприєм-
ства досягається безліччю операцій з комплексного 
управління потоком окремих ресурсів, що у загаль-
ному має наступні властивості:

- усі операції реалізуються з урахуванням вну-
трішніх та зовнішніх факторів (обмежень);

- для реалізації будь-якої операції потрібен ресурс 
(кошти). При цьому ресурс може використовуватися 
одночасно декількома операціями;

- реалізація операції – це перетворення одних ви-
дів ресурсів в інші види ресурсів. Таке перетворення 
завжди пов’язане з частковою або повною витратою 
деякого ресурсу;

- результатом операції є ресурс, що утвориться 
при виконанні операції як результат перетворення 
ресурсів.

Саме фінансовий потік матеріалізує економічні 
відносини щодо формування, розподілу та викорис-
тання фінансових ресурсів, які акумулюються у різ-
них фондах. Крім того, на наш погляд, фінансовий 
та грошовий потоки разом матеріалізують фінансові 
та кредитні відносини.

Поряд із цим слід зауважити, що «фінансовий 
потік» має просторову, тимчасову і якісні границі 
[9, с. 38]. І якщо якісні границі визначаються пе-
реважно через міжкатегоріальний економічний 
взаємозв’язок, то просторові і тимчасові обмежен-
ня пов’язані як через взаємодію з тими або інши-
ми економічними категоріями, так із послідовним 
розвитком економічних відносин у певні проміжки 
часу, застосуванням відповідних фінансових інстру-
ментів щодо матеріалізації руху фінансових ресурсів 
[5, с. 81]. Таким чином, на нашу думку, фінансові 
потоки сільськогосподарських підприємств слід роз-
глядати як систематичний, безперервний і цілеспря-
мований рух фінансових ресурсів, який породжує 
відповідні економічні відносини і реалізується за-
вдяки їх матеріальним носіям, роль яких виконують 
фінансові ресурси при зміні їх обсягів, форм і видів у 
процесі господарської діяльності підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Виходячи 
з наведеного вище доцільно вказати, що управлін-
ня фінансовими потоками сільгосппідприємств тре-
ба розглядати у взаємозв’язку з основними характе-
ристиками грошових потоків. Втім фінансові потоки 
є об’єктом управління не лише фінансами підпри-
ємств, а й об’єкт фінансового управління їх господар-
ської діяльності. Вони взаємопов’язані з розподілом 
та використанням різних джерел формування фінан-
сових ресурсів, узагальнюють різні форми та види 
руху фінансових ресурсів сільськогосподарських під-
приємств і обумовлюють досягнення певного еконо-
мічного результату з урахуванням фактору часу, ві-
дображають ліквідність фінансових ресурсів.
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Постановка проблеми. Поняття «трансформація» 
широко використовується в науковій і практичній 
діяльності. Воно охоплює різні явища суспільного 
розвитку і йому приділяється достатньо багато ува-
ги. Однак, чіткого, зрозумілого і загальновизнано-
го визначення даного поняття в економічній науці і 
практиці і до теперішнього часу не існує.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-
роду трансформації економіки досліджували такі ві-
домі вітчизняні вчені: О. Амоша, А. Гальчинський, 
В. Геєць, В. Базилевич, С. Мочерний, І. Жиляєв, 
Н. Гражевська та ін. Дослідженням трансформацій-
них процесів на рівні суб’єктів господарювання на 
сьогодні займаються такі українські науковці, як 
О. Кузьмін, А. Кравець, І. Тимчишина та ін.

Постановка завдання. Розкрити сутність 
таких категорій, як «трансформація», «еко-
номічна трансформація» та «економічна 
трансформація підприємства». 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У Великій радянській енциклопедії [1] 
трансформація в загальному виді представ-
ляється як зміни, перетворення. В інших 
роботах трансформація або просто викорис-
товується авторами в певному контексті, 
без пояснення її змісту, або тлумачиться 
достатньо спрощено, тобто без необхідних 

акцентів на суттєвих ознаках даного поняття [2, 
с. 46; 3, с. 22; 4, с. 63; 5, с. 15; 6, с. 45; 7, с. 155; 8, 
с. 57; 9, с. 25; 10, с. 21 та ін.]. Зрозуміло, що в та-
ких трактовках цього недостатньо, щоб відобразити 
основний зміст трансформації у загальнотеоретично-
му контексті.

У цій роботі нами зроблено спробу розкрити сут-
ність і особливості таких понять як «економічна 
трансформація» і «економічна трансформація під-
приємства».

Перше, на чому хочеться наголосити, це на тому, 
що економічна трансформація (як і будь яка інша 
трансформація) здійснюється і має місце тільки в 
межах економічного розвитку (країни, регіону, галу-
зі, підприємства), що відображено на рис. 1.

Економічний розвиток

Економічна трансформація

В межах 
країни

В межах 
регіону

В межах 
галузі

В межах 
підприємства

Рис. 1. Основні види економічної трансформації  
по критерію меж виникнення і здійснення
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Другий наголос пов’язаний з передумо-
вами появи такого явища, як економічна 
трансформація. З цього приводу всі переду-
мови ми розділяємо на два види:

1) об’єктивні (зовнішні, незалежні);
2) суб’єктивні (внутрішні, залежні).
Об’єктивні передумови трансформацій-

ного процесу вказують на те, що вони не 
залежать від бажання суб’єкта і сприйма-
ються їм як певна даність.

Суб’єктивні передумови трансформацій-
ного процесу пов’язані саме з бажанням і 
дією «сукупного» суб’єктивного чинника 
(рис. 2).

Яскравим і наочним прикладом, який 
характеризує, з одного боку, економічну 
трансформацію, а, з іншого боку передумо-
ви її появи, причому у єдності двох видів 
передумов (об’єктивних і суб’єктивних), на 
наш погляд, є наступні зміни в економічно-
му розвитку (рис. 3).

Особливу увагу треба приділити 
суб’єктивному чиннику. Від обсягу і якості 
даного чинника залежить динаміка і якість 
економічної трансформації на підприєм-
стві. Основні складові суб’єктивного чин-
ника в процесі економічної трансформації 
на підприємстві представлено на рис. 4.

кономіко-інноваційний тип розвитку 
відрізняється від просто економічного роз-
витку тим, що даний тип є більш прогре-
сивним і складнішим за змістом і реаліза-
цією, здійснюється переважно на засадах 
використання інновацій, та забезпечує зна-
чне зростання ефективності.

Економічну трансформацію, як і просто 
трансформацію, ми пропонуємо класифіку-
вати по трьом рівням (рис. 5).

Економічна трансформація як 
об’єктивно-суб’єктивний процес відбува-
ється в просторі та часі, має на певних ета-
пах різну динаміку і наслідки.

Розглянуті вище положення і харак-
теристики дозволяють нам запропонува-
ти власне визначення понять «економічна 
трансформація» та «економічна трансфор-
мація підприємства».

Економічна трансформація – це еконо-
мічна категорія, яка пов’язана з економіч-
ною сферою, притаманна різним рівням 
господарювання, відображає складний про-
цес, що здійснюється одночасно в просторі і 
часі, відбувається під впливом об’єктивних 
та суб’єктивних чинників і ключовою озна-
кою якого є сукупність змін, які в кін-
цевому підсумку призводять до нового 
економічного стану, нових економічних ре-
зультатів та постановки нових економічних 
цілей та завдань.

Економічна трансформація підприєм-
ства (економічна трансформація в межах 
підприємства) – це економічна категорія, 
що характеризує складний процес у ви-
гляді сукупності економічних змін, усві-
домлених і задіяних всім персоналом під-
приємства, в міру його інтелектуальних й 
інвестиційних можливостей, в усіх сферах 
і видах діяльності підприємства з метою за-
безпечення стратегічного конкурентоспро-
можного його розвитку.

Передумови появи економічного явища 
«економічна трансформація»

Об’єктивні передумови 
економічної трансформації

Суб’єктивні передумови 
економічної трансформації

Дослідження передумов і визначення сутності та основних 
характерних рис поняття «економічна трансформація»

Рис. 2. Основні передумови появи економічного явища
«економічна трансформація»

Рис. 3. Економічна трансформація в аспекті переходу від 
просто економічного розвитку до економіко-інноваційного типу

Рис. 4. Роль суб’єктивного чинника підприємства 
в процесі його економічної трансформації

Суспільний розвиток як багатоаспектне явище

Економічний розвиток Економіко-інноваційний розвиток

Економічна трансформація:
перехід від просто економічного розвитку до більш складного 

економіко-інноваційного розвитку

Такий процес змін відображає категорію «трансформація»

Відбуваються зміни, які пов’язані з процесом переходу 
від простого до складного

Об’єктивні чинники Суб’єктивні чинники

Як приклад, 
конкурентна боротьба 
в ринковій економіці

Як приклад, бажання 
власників 

підприємства до 
збільшення доходів

Процес економічної трансформації

Суб’єктивний чинник впливу на економічну трансформацію

Основні складові

Всі працівники підприємства
Інтелектуальний капітал підприємства

(ІКП)

Обсяг і якість працівників та інтелектуального капіталу підприємства

1. Власники підприємства
2. Вищій менеджмент  підприємства
3. Спеціалісти
4. Робочі

1. Людський інтелектуальний капітал 
2. Структурний капітал
3. Технологічний капітал
4. Ринковий капітал

Мотивація і рівень впливу працівників і інтелектуального капіталу підприємства
на процес економічної трансформації
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, представлені в даній науковій статті теорети-
ко-методичні положення і рекомендації дозволяють 
більш глибоко і ґрунтовно підійти до розкриття сут-

Економічна трансформація

Складний процес у вигляді сукупності змін

Перший рівень економічної трансформації

В цілому підприємницька діяльність (бізнес)

Охоплюються змістовні ознаки підприємницької діяльності

Другий рівень економічної трансформації

все, що пов’язано безпосередньо з ключовим елементом суспільного 
виробництва, а саме працівником – носієм людського інтелектуального 
капіталу

кадри ІКП

інтелек-
туальна 

власність

соціально-
економічні 
відносини

мотивація

Третій рівень економічної трансформації

Охоплюються ключові сфери діяльності працівників підприємства

Сфера 
організації

Сфера 
управління

Сфера техніки 
і технології

Інші 
сфери

Сфера 
логістики

Рис. 5. Класифікація економічної трансформації 
за рівнями та сферами формування

ності таких категорій, як «трансформація», 
«економічна трансформація» та «економічна 
трансформація підприємства».
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Устенко А.А., Попадинец И.Р. ФАКТОРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОТИВАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА
Статья посвящена построению модели мотивации управленческого труда. Проанализирована мотивация управленческого 

труда в контексте потребностей на трех уровнях управления. Предложена классификация факторов управленческого труда. 
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Ustenko A.A, Popadynets I.R. FACTOR-PARAMETRIC APPROACH TO MOTIVATING MANAGERIAL WORK
The article is devoted to building model motivate managerial work. Analyzed the motivation of managerial work in the context of the three 

levels of government. The classification of factors of managerial work. Methods for systematic analysis of the factors of managerial work. 
Keywords: factors, managerial work, needs, interests, motivations, behavior, reward. 

Постановка проблеми. Сьогодні більшість сфер 
суспільного життя прагнуть побудувати нову систе-
му успішного функціонування. Тому актуальними на 
сьогодні є розробка й впровадження систем стиму-
лювання управлінської праці як найбільш діючого 
каталізатору в підвищенні трудової активності пер-
соналу і підприємства загалом.

Формування системи мотивації управлінських 
кадрів полягає у формуванні комплексної системи 
мотивації управлінців, розробці комплексу рекомен-
дацій (кроків) з підвищення їхньої мотивації, по-
слідовна, поетапна реалізація яких і забезпечить у 
довгостроковій перспективі бажані результати. Для 
цього необхідно оцінити і проаналізувати фактори, 
що здійснюють вплив на мотивацію. Також необхід-
но встановити рівень вмотивованості керівників на 
різних рівнях управління. Тоді в підсумку можна 
буде побудувати ефективну систему мотивації на різ-
них рівнях управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ня зарубіжної та вітчизняної спеціальної літератури, 
яка присвячена теорії й методології мотивації керів-
ного персоналу, практичним аспектам управління 
мотивацією керівників, свідчить про безсумнівний 
інтерес вчених до даної проблеми. Зокрема, О. Ста-
хів сформувала моніторинг мотиваційного процесу і 
запропонувала концептуальну модель мотиваційно-
го процесу. М. Дороніна представила механізм мо-
тивації управлінської праці. Г. Чайка конкретизує 
поняття «управлінська праця». Але в літературі сьо-
годні проблема мотивації управлінської праці недо-
статньо розглянута з комплексного аналізу, що дасть 
змогу об’єктивно проаналізувати дійсну ситуацію на 
підприємстві.

Формування цілей статті. Метою написання стат-
ті є побудова факторної моделі мотивації управлін-
ської праці.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах 
управлінської діяльності все частіше піднімається 
питання про мотивацію керівників. Адже управлін-

Таблиця 1
Мотивація управлінської праці через потреби

Складова 
моделі

Рівні 
управління Характеристика

Потреби

Потреби самовираження

Потреби поваги

Соціальні потреби

Інтереси

Регулюючі

Спрямовуючі 

Спонукаючі 

Мотиви

Самоактуалізація 

Безпека, збереження статусу 
в управлінській ієрархії

Життєвий комфорт

Поведінка

Характер особистості

Самооцінка і самоконтроль 
особистості

Стандартне виконання дій

Винагороди

Морально-виховна

Соціально-психологічна

Економічна і соціальна

Цілі

Самостійність 

Набір навиків, визначення 
завдань, значимість завдань

Базовий об’єм роботи – осо-
бисті і виробничі результати

ська праця – це особливий вид людської діяльності, в 
якій відображується реальна взаємодія об’єктивних 
і суб’єктивних факторів суспільної діяльності людей 
[5, с. 130]. 

Мотивація є внутрішнім механізмом, що спону-
кає до діяльності. Мотивація управлінської праці – 
це сукупність управлінських робіт, спрямованих на 
розробку та використання стимулів до ефективної 
взаємодії суб’єктів управлінської діяльності. В основі 
мотивації є комплекс динамічних потреб, які і визна-
чають напрям використання потенціалу керівника [6, 
с.68]. При аналізі потреб необхідно враховувати рівні 
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Таблиця 2

Система факторів для оцінки мотивації управлінської праці

№ з/п Фактори мотивації Показники

1 Фактори задоволеності 
умовами праці (ФМзуп)

Соціально-економічні умови (тривалість робочого часу і робочого року, оплата і стиму-
лювання праці, кваліфікаційна, фахова та загальноосвітня підготовка працівників)

Санітарно-гігієнічні умови (температурний режим, загазованість, запиленість, забруд-
неність повітря, освітлення, шум, вібрація тощо)

Організаційні умови (робочий режим праці, забезпечення матеріалами, сировиною та 
інструментами)

Соціально-побутові умови (забезпечення працівників побутовими приміщеннями, 
їдальнями, медичним і санаторно-курортним обслуговуванням тощо)

2
Фактори задоволеності 
рівнем оплати праці 
(ФМзроп)

Середня та мінімальна заробітна плата

Середня та мінімальна пенсія

Середня грошова допомога тощо

3
Фактори задоволеності 
стилем керівництва 
(ФМзск)

Психофізіологічні та особистісні особливості членів колективу, особливості їх темпе-
раментів, характерів, потреб тощо

Соціально-психологічні особливості колективу: моральний клімат, згуртованість, під-
готовленість до роботи, дисциплінованість тощо

Психофізіологічні та особистісні якості керівника колективу. В особі керівника по-
єднуються всі об’єктивні, зовнішні впливи, що відображають особливості керованого 
ним колективу. Через них формується стиль керівництва – так само неповторний, як 
неповторна і особистість керівника

Компетентність керівника – це та якість його особистості, що допомагає свідомо ви-
робляти найраціональніший стиль керівництва на основі досвіду, наукового та загаль-
ного культурного кругозору

Обізнаність керівника з особливостями колективу, яким він керує, допомагає йому 
обрати стиль, що відповідає конкретним умовам, в яких працюють колектив і його 
керівник

4
Фактори рівня 
емоційної атмосфери в 
колективі (ФМреак)

Система міжособистісних відносин (симпатія, антипатія, дружба)

Психологічні механізми взаємодії між людьми (наслідування, співпереживання, 
сприяння)

Система взаємних вимог, загальний настрій,загальний стиль спільної трудової діяль-
ності, інтелектуальне,емоційне і вольове єдність колективу

5 Фактори задоволеності 
від роботи (ФМзр)

Задоволеність робітників працею в цілому та її окремими елементами (фізичним на-
вантаженням, станом обладнання, організацією праці, технікою безпеки, значущістю 
продукції, змістом праці, працею в цілому)

Індекси показників ставлення до праці (ступінь виконання змінних завдань, трудова 
дисципліна, ступінь трудової віддачі, ступінь активності у підвищенні кваліфікації, 
відповідальність за використання робочого часу)

Ієрархія найбільш значущих мотивів, що визначають загальну задоволеність працею 
(перспективи підвищення кваліфікації, заробіток, стан обладнання)

Показники ставлення до праці та оцінки елементів виробничої ситуації (ступінь тру-
дової віддачі, ступінь активності у підвищенні своєї кваліфікації, ступінь виконання 
змінних завдань)

Таблиця 3
Перелік аналізованих характеристик 

та їхня вагомість

Характеристики Вагомість 

1 Тривалість робочого часу і робочого року

2 Оплата і стимулювання праці

3 Кваліфікаційна, фахова та загальноосвіт-
ня підготовка працівників

4 Температурний режим

5 Загазованість, запиленість, забрудненість 
повітря

6 Освітлення

7 Шум, вібрація

8 Забезпечення працівників побутовими 
приміщеннями, їдальнями

9 Забезпечення медичним і санаторно-ку-
рортним обслуговуванням

10 Робочий режим праці

11 Забезпечення матеріалами, сировиною та 
інструментами

Усього

управління. Розглянемо модель мотивації управлін-
ської праці через потреби на трьох рівнях управлін-
ня: TOP, MIDDLE, LOWER (табл. 1) [розробка автора].

У процесі формування потреби на об’єкт управ-
лінської праці здійснює вплив ряд факторів: задо-
воленість умовами праці, задоволеність рівнем опла-
ти праці, задоволеність стилем керівництва, рівень 
емоційної атмосфери в колективі, задоволеність від 
роботи (табл. 2) [3, с. 2].

Для того, щоб вищезазначені фактори оцінити 
кількісно розглянемо методи оцінки мотивації управ-
лінської праці. Пропонуємо до розгляду два методи: 
експертний і самодіагностування індивіда.

1 Експертний метод. Полягає в тому, що запрошу-
ються в організацію експерти, які аналізують показ-
ники мотивації з точки зору власних спостережень 
за індивідами. Наприклад, ми хочемо проаналізува-
ти такий показник, як задоволеність умовами пра-
ці. Його складовими є наступні характеристики, які 
зведемо у таблицю 3 і визначимо важливість кожної 
характеристики. Причому варто пам’ятати, що ваго-
мість має становити одиницю.

Далі кожний експерт оцінює кожну характерис-
тику за п’ятибальною системою (табл. 4).

Отримані дані оцінюють за формулою [2, с. 135]:
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 – оцінка рівня мотивації експортним ме-
тодом конкретного фактора; і від 1, 2,...,п – кіль-
кість експертів; j від 1, 2,...,11 – кількість оціню-
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ваних характеристик досліджуваного фактора; αj –  
вагомість j-тої характеристики; βij – оцінка i-тим екс-
пертом j-тої характеристики за п’ятибальною систе-
мою; 5п – максимально можлива кількість балів, які 
може одержати оцінюваний фактора.

Установлюються такі умови оцінки експертами 
характеристик досліджуваного фактора: фактор від-
сутній – 1 бал; фактор проявляється дуже рідко – 2 
бали; фактор проявляється не сильно й не слабко – 3 
бали; фактор проявляється часто – 4 бали; фактор 
проявляється систематично, стійко, наочно – 5 балів. 
[2, с. 137]

2 Метод самодіагностування індивіда полягає в 
тому, що кожний індивід самостійно оцінює влас-
ну ступінь задоволеності факторами мотивації за 
п’ятибальною шкалою. В подальшому підсумовують 
отримані дані і згідно шкали визначається ступінь 
вмотивованості індивіда. Приклад анкети поданий 
нижче в таблиці 5.

Таблиця 5
Анкета для самодіагностування індивіда згідно 

фактора задоволеності умовами праці

№ Характеристики
Шкала оцінки

5 4 3 2 1

1 Тривалість робочого часу і 
робочого року

2 Оплата і стимулювання праці

3
Кваліфікаційна, фахова та 
загальноосвітня підготовка 
працівників

4 Температурний режим

5 Загазованість, запиленість, 
забрудненість повітря

6 Освітлення

7 Шум, вібрація

8
Забезпечення працівників 
побутовими приміщеннями, 
їдальнями

9
 Забезпечення медичним 
і санаторно-курортним 
обслуговуванням

10  Робочий режим праці

11 Забезпечення матеріалами, 
сировиною та інструментами

Всього

Отримані дані обчислюють за формулою [розроб-
ка автора]:

0.15/)(
1

11

1
∑∑
= =

→⋅=
n

і j
ijj

ЕМ
м nK βα

max

11

11
)(

mn

ma
K j

jij

т

іСІ
м ∗

∗
=

∑∑
== , (2)

де 

0.15/)(
1

11

1
∑∑
= =

→⋅=
n

і j
ijj

ЕМ
м nK βα

max

11

11
)(

mn

ma
K j

jij

т

іСІ
м ∗

∗
=

∑∑
==

 – оцінка рівня мотивації методом само-
діагностування індивіда конкретного фактора; αij – 

Таблиця 4
Експертні оцінки

Н
ом

ер
 

ек
сп

ер
та

Експертні оцінки кваліфікації робітника 
за 5-бальною системою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№1

№2

№3

№4

№5

Сума 

сума і-ої характеристики за j-ою оцінкою шкали; n –  
кількість характеристик; mj – j-та оцінка шкали; 
mmax – максимальна оцінка шкали.

Шкала оцінки рівня мотивації у відсотковому ек-
віваленті за окремими факторами: 100-90 – високий 
рівень мотивації; 89-75 – середній рівень мотивова-
ності; 74-60 – задовільний рівень мотивації; 59-40 –  
низький рівень мотивованості; 30-0 – рівень мотива-
ції індивіда відсутній.

Щоб використання методів було ефективним не-
обхідно використовувати засоби та інструменти мо-
тивації управлінської праці.

Мотиваційні засоби управлінської праці можна 
представити двома групами: базові засоби мотивації, 
до яких належать такі, що задовольнять здебільшого 
потреби першого рівня; і додаткові засоби мотивації, 
що забезпечують можливість реалізації духовного та 
інтелектуального потенціалу керівника.

Базові засоби: вдосконалення механізму матері-
ального заохочення; модернізація системи оцінки 
праці; формування системи активізації керівників.

Додаткові засоби: розвиток корпоративної стра-
тегії; вдосконалення корпоративного стилю; мораль-
не стимулювання; вдосконалення системи комуні-
кації; поліпшення системи планування професійної 
кар’єри [4, с. 2].

До сучасних інструментів варто віднести такі: 
систему відкладених бонусів, що вже давно широко 
застосовується на Заході і не раз довела на прак-
тиці свою ефективність. Якщо короткострокові ви-
плати її еквівалентні 10-100% річного окладу, то 
довгострокові складають близько 20-30% від тих, 
що реально виплатили за цей період річних премі-
альних. Чинник отримання після закінчення певно-
го терміну такого солідного бонусу серйозно знижує 
ризик відтоку співробітників з підприємства. Про-
граму корпоративного страхування життя широ-
ко застосовується в багатьох західноєвропейських 
країнах і США, зараз стає популярною і в Украї-
ні. Накопичувальне страхування є невід’ємним еле-
ментом сучасного НR-менеджменту. Такі програми 
не тільки допомагають керівнику з мінімальними 
витратами вирішити кадрове питання, але й до-
зволяють ефективно управляти фінансовими пото-
ками підприємства. Надання соціальних пакетів. 
Найбільш поширений шлях – укладення договорів 
добровільного медичного страхування працівників 
(ДМС). Робота в тандемі із страховиком має масу 
переваг. Наприклад, відкриття на співробітника 
накопичувального рахунку в компанії, який збіль-
шуватиметься з кожним роком його роботи, міцно 
«прив’яже» людину до підприємства і стане додат-
ковим стимулом, що підвищує ефективність її робо-
ти [1, с. 1].

Як підсумок, пропонуємо модель мотивації управ-
лінської праці під впливом факторів (рис. 1) [розроб-
ка автора].

Концептуальна факторна модель мотивації управ-
лінської праці представлена у вигляді квітки, де се-
рединка – це управлінська праця, пелюстки – модель 
мотивації управлінської праці через потреби, стебло –  
методи мотивації управлінської праці, а листочки – 
засоби та інструменти мотивації управлінської праці. 
На управлінську працю впливає ряд факторів: задо-
воленість умовами праці, задоволеність рівнем опла-
ти праці, задоволеність стилем керівництва, рівень 
емоційної атмосфери в колективі, задоволеність від 
роботи, так само на квітку впливають фактори при-
родного середовища відповідно: ґрунт, дощ (волога), 
сонце, вітер, хмаринка.
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розглядати як модель мотивації управлінської пра-
ці через потреби. В процесі формування потреби на 
об’єкт управлінської праці здійснює вплив ряд фак-
торів, які мають параметричний опис для проведен-
ня кількісного аналізу. Запропоновано використову-
вати експертний метод і метод самодіагностування 
індивіда для отримання достовірних результатів. 
Щоб використання методів було ефективним, необ-
хідно використовувати засоби та інструменти моти-
вації управлінської праці, які дозволяють сформува-
ти факторну модель управлінської праці. Графічна 
інтерпретація подана у вигляді квітки, на яку діють 
сили природи. Можна провести аналогію, як сили 
природи впливають на квітку так і фактори влива-
ють на мотивацію управлінської праці.
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Рис. 1. Факторна модель мотивації 
управлінської праці 

Умовні позначення: УП – управлінська праця; 1 – методи 
оцінки мотивації управлінської праці; 2 – засоби мотивації 
управлінської праці; 3 – інструменти мотивації управлін-
ської праці

Висновок. Невід’ємною складовою діяльності ке-
рівника є мотиваційна діяльність, що представлена 
як мотивація діяльності працівників, так і самомо-
тивація. Мотивацію управлінської праці доцільно 
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СУТНІСТЬ І МІСЦЕ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ  
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Розкрито сутність, місце сільськогосподарських виробничих кооперативів та особливості їх формування у Південному регіоні 
України. Відмічено підходи до створення виробничих кооперативів на основі реформування колективних сільськогосподарських 
підприємств. Визначені причини, що призводять до зниження кількості виробничих кооперативів у регіоні та перспективи по-
дальшого їх розвитку.

Ключові слова: виробничий кооператив, виробнича кооперація, сільськогосподарський товаровиробник, сільськогосподар-
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Ушкаренко Ю.В. СУЩНОСТЬ И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЮЖНОГО 
РЕГИОНА УКРАИНЫ

Раскрыта сущность, место сельскохозяйственных производственных кооперативов и особенности их формирования в Юж-
ном регионе Украины. Отмечено подходы к созданию производственных кооперативов на основе реформирования коллективных 
сельскохозяйственных предприятий. Определены причины, приводящие к снижению количества производственных кооперати-
вов в регионе и перспективы дальнейшего их развития.
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Marked approaches to the creation of producers cooperatives from reforming collective farms. The reasons that lead to a reduction in the 
number of producers cooperatives in the region and prospects for their further development.
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Постановка проблеми. Аграрне виробництво 
може розвиватись адекватно й більш динамічно 
лише при існуванні широкого спектру форм господа-
рювання, серед яких належне місце займають сіль-
ськогосподарські виробничі кооперативи (СВК). Про-
те сучасна наука ставить під сумнів ефективність і 
перспективність розвитку СВК, але практика госпо-
дарської діяльності окремих з них свідчить про їх 
успішне функціонування в умовах сучасного ринку. 
Крім того, демократичні принципи функціонування 
та виконання виробничими кооперативами соціаль-
ної і економічної функції обумовлюють об’єктивну 
необхідність їх розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ві-
тчизняні науковці, наголошуючи на доцільності 
й ефективності сільськогосподарських кооперати-
вів як форми сільськогосподарського виробництва  
[1, с. 210], вважають, що сільськогосподарські ви-
робничі кооперативи є адекватними умовам сільсько-
господарського виробництва та соціального життя в 
селі, зрозумілою й перспективною формою підпри-
ємництва [2, с. 15]. 

Поряд із цим розвиток кооперації у сільсько-
господарському виробництві стримується їх асо-
ціюванням з колгоспами. В. Зіновчук вважає 
ототожнювання колгоспів з кооперацією неквалі-
фікованим тлумаченням ідеї кооперації через на-
сильницькі методи створення, унаслідок яких 
селяни не були повноправними власниками виро-
бленої ними продукції, не мали права полишити 
колективне господарство, одержавши частку майна 
колгоспу, створену власною працею, а управлялися 
колгоспи «зверху донизу» [3, с. 50]. Існують і про-
тилежні думки. Дехто з учених розглядає колгоспи 
за їхнім правовим статусом як особливий різновид 
сільськогосподарських виробничих кооперативів 
[4, с. 38]. 

Системні дослідження з питань функціонування 
сільськогосподарської виробничої кооперації зна-
йшли відображення в працях багатьох вітчизняних 
економістів-аграрників, насамперед, Ф. Горбоно-
са, В. Зіновчука, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, 
Л. Молдаван, О. Онищенка, П. Саблука, Г. Черевка 
та ін. Проте комплексних досліджень, які б охопили 
питання розробки методологічних та організаційних 
засад розвитку сільськогосподарської виробничої ко-
операції взагалі та в Південному регіоні зокрема, по-
суті, немає. Все це визначає актуальність проблем 
для подальшого вивчення.

Постановка завдання. Обґрунтування теоретич-
них та організаційних засад розвитку сільськогоспо-
дарської виробничої кооперації як одного з основних 
напрямів відродження аграрного сектора національ-
ної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Коопе-
ратив не можна ототожнювати з колективним сіль-
ськогосподарським підприємством, оскільки КСП 
– це лише перехідна, недостатньо адаптована до рин-
кових умов організаційно-правова форма підприєм-
ства із залишками певних елементів дисфункціональ-
ності колективного господарювання, яка заперечує 
господарську свободу кожного окремого учасника. 
Колективізм робив кооперацію знаряддям виконан-
ня єдиного господарського плану, тобто перетворю-
вав кооператив на державне підприємство. Позбав-
лені економічної свободи колективні господарства 
шукали шляхи для використання свого потенціалу, 
закладеного у великомасштабному сільськогосподар-
ському виробництві. Їм вдалося створити необхідну 
матеріально-технічну базу і забезпечити себе квалі-
фікованими кадрами.

Сучасний етап розвитку виробничої кооперації в 
Україні представлений двома рівнями: первинним і у 
формі виробничого кооперативу (рис. 1). 
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Перший не має власної господарської форми, є 

юридично незареєстрованим, такі кооперативи ве-
дуть свою діяльність на договірній основі, використо-
вуючи ринкові механізми у взаємовідношеннях між 
собою і функціонують у складі підприємств із висо-
ким рівнем господарської та економічної самостій-

ності. Інший рівень розвитку виробничої кооперації 
пов’язаний з поширенням та функціонуванням ви-
робничих кооперативів. Ця форма організації вимагає 
юридичної реєстрації, є добровільним об’єднанням 
власності окремих сільськогосподарських виробни-
ків з метою отримання зиску від великомасштабного 

виробництва за умови відпо-
відності кооперативним прин-
ципам.

Вищою формою виробни-
чої кооперації є створення 
сільськогосподарського вироб-
ничого кооперативу як добро-
вільного об’єднання осіб на 
основі членства для сумісної 
виробничої і іншої господар-
ської діяльності, заснованій 
на їх особистій трудовій участі 
і об’єднанні їх майнових пайо-
вих внесків. М. Малік вказує 
на те, що виробничий коопе-
ратив виник шляхом повної 
інтеграції господарств-членів 
кооперативу в єдине підпри-
ємство, в якому об’єднуються 
спільні індивідуальні зусилля. 
Унаслідок цього виробничий 
кооператив є найбільш інтен-
сивною формою згуртованості 
й вищим ступенем інтеграції в 
кооперативному секторі. Чле-

Рис. 1. Сучасний розвиток виробничої кооперації в Україні
Джерело: власні дослідження

Рис. 2. Порядок створення СВК
Джерело: власні дослідження
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ни виробничого кооперативу не тільки виконують 
свої обов’язки у фінансовій частині, хоча вони не 
пов’язані з кооперативом тільки через товарообмін, 
а й здійснюють обмін діяльністю, а також особисто 
включаються в діяльність своєю працею [5, с. 36]. 
У такому твердженні звертається увага на те, що 
виробничий кооператив є горизонтально інтегрова-
ним формуванням, об’єднує засоби виробництва та 
спільні індивідуальні зусилля, а також передбачає 
обов’язкову трудову участь членів кооперативу.

Розуміння сутності сільськогосподарських вироб-
ничих кооперативів зводиться до виявлення всього 
комплексу внутрішніх зв’язків, які поєднують коо-
ператив в єдине ціле та відрізняють його від інших 
організаційно-правових форм господарювання, що 
виникли в результаті аграрних перетворень. Вироб-
ничі кооперативи, створені у сільському господарстві 
України, за своєю приналежністю подібні до інших 
асоційованих форм господарювання, зокрема до гос-
подарських товариств. Так, сільськогосподарським 
виробничим кооперативам, як і господарським това-
риствам, властиві риси як об’єднань капіталів, так і 
персональних об’єднань (необхідність майнової учас-
ті членів кооперативу у формуванні майнової бази 
кооперативу, наявність статуту, наявність статутно-
го і резервного фондів в ГТ, а в СВК пайового і непо-
дільного; обов’язковість персональної участі членів 
кооперативу в його діяльності тощо). Водночас сіль-
ськогосподарські виробничі кооперативи мають дея-
кі особливості, що відрізняють їх від господарських 
товариств і поєднують із приватними та фермерськи-
ми господарствами: відсутність законодавчих вимог 
щодо мінімального розміру пайових внесків членів 
кооперативу й порядку їх внесення; можливість са-

мостійного визначення внутрішньогосподарської 
структури і відносин.

Поглиблене розуміння суті СВК потребує враху-
вання умов і чинників їх створення та діяльності. 
Порядок створення виробничого кооперативу пред-
ставлено на рис. 2. 

Проведені дослідження дозволили виділити певні 
особливості сільськогосподарського виробничого коо-
перативу (табл. 1). Отже, до специфічних ознак ви-
робничого кооперативу можна віднести: персональне 
об’єднання, членство в якому передбачено для фізич-
них осіб; обов’язкова трудова участь; об’єднання на 
підставі членства та майнових пайових внесків, а та-
кож пай як об’єкт права власності членів кооперативу 
та субсидіарна відповідальність членів кооперативу. 

Зупинимося на суті, місці сільськогосподарських 
виробничих кооперативів та особливостях їх форму-
вання у Південному регіоні України.

Для того, щоб кооперуватись, необхідно вступи-
ти у виробничі відносини на певних засадах. Закон 
встановив засади виробничої кооперації, але не закон 
(імператив), а об’єктивні потреби і фактори визначи-
ли існування цієї форми кооперації в процесі аграр-
них перетворень на селі.

У Південному регіоні України на базі колектив-
них сільськогосподарських підприємств мало місце 
формування виробничих сільськогосподарських коо-
перативів, які були правонаступниками реформова-
них господарств, і більшість з яких за організацій-
ною структурою практично не відрізнялась від КСП. 
В окремих випадках на матеріально-технічній базі 
колективних сільськогосподарських підприємств 
формувалися великі фермерські господарства. Спо-
стерігалися процеси поділу КСП на частки (паї) їхніх 

Таблиця 1
Особливості сільськогосподарського виробничого кооперативу

Особливості СВК Характеристика особливостей

Адресне посилання 
на Закон України «Про 
сільськогосподарську 
кооперацію»

Предмет діяльності Виробництво продукції сільського, рибного, лісного 
господарства (ч. 3 ст. 1)

Наявність неподільного фонду

Формується за рахунок вступних внесків учасників 
та майна кооперативу (за винятком землі); у разі ви-
ходу члена кооперативу з останнього вступні внески 
не повертаються і виплати з фонду не здійснюються; 
фонд може бути поділений між членами кооперативу 
лише в разі його ліквідації після виплати заробітної 
плати працівникам, виконання зобов’язань перед бю-
джетом, банками та іншими кредиторами

(ч. 4, 5 ст. 38)

Збереження за членами кооперативу 
права власності на земельну ділянку

Земельна ділянка передається кооперативу за раху-
нок пайової участі

(ч. 2 ст. 20)

Можливість створення спостережної 
ради.
Формування з найманих працівників 
виконавчої дирекції чи найом одноосо-
бового виконавчого директора

В кооперативах з кількістю членів понад 50.

Для здійснення управління оперативно-господар-
ською діяльністю кооперативу

(ст.18)

(ст. 17)

Можливість доручення функцій контр-
ольного органу – ревізору В кооперативах з незначною (до 10) кількістю членів (ч. 1 ст. 19)

Відсутність у членів кооперативу суб-
сидіарної відповідальності За борги кооперативу (ч. 1 ст. 23)

Можливість залучення до кооперативу 
асоційованих членів

Зробили пайовий внесок і визнають його статут, мають 
право дорадчого голосу, не беруть безпосередню трудо-
ву участь у діяльності кооперативу, але мають першо-
чергове права на отримання свого майнового внеску 
та відповідних часток доходу і повернення земельних 
ділянок у натурі в разі ліквідації кооперативу

(ст. 12)

 Створення для підготовки окремих 
питань за рішенням загальних зборів, 
а в період між ними правлінням або 
спостережною радою спеціальних ко-
місій

З членів кооперативу із залученням як консультан-
тів найманих працівників (ч. 3 ст. 13)

Джерело: власні дослідження
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власників, що призвело до руйнації матеріально-тех-
нічної бази. У результаті відбулося різке збільшення 
земельних наділів у власності громадян, які збіль-
шили розміри своїх особистих господарств, створив-
ши на їхній базі особисті господарства громадян. На 
хід процесів формування сільськогосподарських ко-
оперативів в регіоні вплинули як об’єктивні, так і 
суб’єктивні фактори (рис. 3).

Рис. 3. Вплив зовнішнього і внутрішнього 
середовища на розвиток СВК 

Джерело: власні дослідження

У результаті взаємодії об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, інтересів і сил, що стояли за ними та вза-
ємодії їх із зовнішніми умовами, які склалися на той 
час в регіонах і безпосередньо в господарствах, що 
реформувалися, виникли різні організаційно-право-
ві форми господарювання: сільськогосподарські ви-
робничі кооперативи, фермерські господарства, при-
ватні, приватно-орендні підприємства, господарські 
товариства, особисті господарства громадян, агропро-
мислові об’єднання, спільні підприємства, державні 
підприємства. Усі ці господарські суб’єкти різних 
форм власності і господарювання є потенційними 
членами обслуговуючих кооперативів і нинішніми 
конкурентами на аграрному ринку.

Зупинимося на розгляді деяких питань, пов’язаних 
з діяльністю сільськогосподарських виробничих ко-
оперативів. Звернемося до результатів досліджень 
щодо створення та діяльності СВК і розглянемо від-
повіді самих учасників процесу. На питання «Що ви-
значило вибір такої форми господарювання як СВК?» 
відповіді розділилися так: разом можна вирішувати 
питання, які важко вирішити поодинці – 52 % від 
загальної кількості відповідей; забезпечує досягнутий 
рівень соціального захисту працівників – 24 %; всі 
інші (схожість з КСП, відсутність необхідності карди-
нальних змін, традиції) – 24 %.

На питання: «Чи задоволені працівники СВК сво-
їм вибором?» – серед відповідей переважають такі: 
СВК відповідає традиційному тяготінню селян до ко-
лективної праці; дає можливість зберегти єдиний гос-
подарській комплекс, створений в дореформаційний 
період, від поділу; забезпечує участь членів коопера-
тиву в його діяльності в якості власників і праців-
ників; дає можливість реалізувати переваги вели-
комасштабного виробництва; зберігає досягнутий 
рівень соціального захисту працівників. Негативні 
відповіді на це питання пояснюються аргументами 
в порядку зменшення їхньої значимості: виробни-
ча кооперація не виправдала сподівання; реальний 
ефективний власник землі не створений; спільне ви-
користання землі і майна при колективному управ-
лінні не повною мірою сприяє реалізації особистого 
інтересу – головного мотиву поведінки працівни-

ків щодо високопродуктивної праці і її результатів; 
труднощі із залученням інвестиційних коштів і дов-
гострокових кредитів.

На запитання «Які реальні зміни відбулися на 
підприємстві за час його існування?» – за покращен-
ня виробничих і економічних показників висловила-
ся 1/3 респондентів; нічого не змінилося на краще –  
38%; погіршилися виробничі показники – 29%, з 
них в 10% випадків це призвело до банкрутства або 
самоліквідації. Таким чином, лише 1/3 виробничих 
кооперативів використали свої потенційні можливос-
ті і очікування.

Проведені дослідження дозволили встановити 
причини, що призводять до зниження кількості СВК 
у Південному регіоні, які криються в недосконалос-
ті внутрішнього економічного механізму господарю-
вання, пов’язаному з відступом від основоположного 
принципу кооперації – участь членів у економічній 
діяльності кооперативу на засадах автономії і госпо-
дарської незалежності. Членами кооперативу є фі-
зичні особи, що не є незалежними товаровиробника-
ми, а лише передали в спільне користування належні 
їм земельні і майнові паї, втративши при цьому гос-
подарську самостійність, а значить, і приватний сти-
мул до їхнього високоефективного використання.

По-друге, обов’язкова трудова участь членів ко-
оперативу в його діяльності породжує необґрунто-
вану економічною доцільністю кількість робочої 
сили. По-третє, виплати за загальними результатами 
діяльності кооперативу в кінці року не створюють 
постійно діючий стимул для кожного члена коопе-
ративу працювати ефективно. По-четверте, при роз-
поділі прибутку в СВК особисті інтереси працівників 
переважають над інтересами розвитку підприємства. 
Сільськогосподарські виробничі кооперативи несуть 
витрати на утримання соціальної інфраструктури 
села та соціальний захист своїх членів, що, хоча і є 
для вітчизняних умов позитивним фактором, все ж 
таки призводить до підвищення собівартості продук-
ції, неконкурентоспроможності кооперативів і необ-
хідності їхньої подальшої трансформації в інші гос-
подарські формування.

Необхідно відмітити, що у країнах з розвиненою 
ринковою економікою і системою приватної влас-
ності на землю виробничі кооперативи практично не 
набули широкого поширення. Причини обмеженого 
поширення або недовговічності існування виробни-
чих кооперативів в сучасному світі закладені у са-
мій природі і тих непримиренних протиріччях, на 
яких базуються принципи їх діяльності. Джерелом 
основного з них є подвійне положення членів вироб-
ничого кооперативу. Усуспільнюючи для організації 
спільного виробництва землю і майно і беручи безпо-
середню участь в процесі виробництва, вони одночас-
но виступають в двох взаємовиключних о якостях: з 
одного боку, – це власники капіталу; з іншого, – на-
ймані працівники. Як власники капіталу, вони за-
цікавлені в отриманні найбільшого відсотка на цей 
капітал, а як наймані працівники вони хочуть мати 
якомога вищу оплату за свою працю. Ця проблема 
характерна не лише для кооперативів, але і для ін-
ших колективних підприємств, в яких власники і 
працівники виступають в одній особі.

Дане протиріччя доповнюється повною протилеж-
ністю інтересів членів, які більше не працюють в ко-
оперативі, але мають значні пайові накопичення, і 
тих, хто продовжує працювати. Перші не впливають 
на діяльність кооперативу і зацікавлені виключно в 
отриманні як можна вищого доходу на паї, а інші 
прагнуть до подальшого розвитку виробництва. 
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У виробничому кооперативі, що об’єднує велику 
кількість членів з різним рівнем кваліфікації, куль-
тури, інтелектуальним і етичним потенціалом, які 
виконують різні за значенням функції і мають різні 
уявлення про те, як повинні використовуватися при-
бутки в найближчій перспективі, ця проблема навряд 
чи задовільно вирішується. Проте в умовах розвитку 
ринкових відносин в аграрному секторі України ви-
робничі кооперативи, якщо вони є співтовариством 
членів-власників землі, прийнятні як перехідна ор-
ганізаційно-правова форма сільськогосподарського 
виробництва, що несе в собі значний потенціал.

Кооперативи виробників, позбавлені вказаних про-
тиріч, довели свою високу ефективність, життєздат-
ність та при відповідному правовому і економічному 
забезпеченні можуть служити гарантом конкурен-
тоспроможності фермерських господарств та інших 
сільськогосподарських об’єднань. Розвиваючи еконо-
мічну ринкову інфраструктуру у сфері продовольчого 
господарства, вони сприяють формуванню сільсько-
го капіталу, збільшенню матеріального надбання як 
окремих членів, так і кооперативу в цілому. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, узагальнені результати дослідження практич-
них аспектів створення й функціонування коопера-
тивів дозволяють зробити висновки про те, що СВК, 
створені в сучасних умовах пореформеного розвитку 
аграрного сектора економіки у Південному регіоні 
України, мають певні переваги і недоліки, на які 
слід зважати власникам майнових і земельних паїв 

при прийнятті рішення про вибір форми господарю-
вання чи при зміні її. Розвиток виробничої коопера-
ції стримують чинники, що в узагальненому вигляді 
зводяться до незадовільного фінансового забезпечен-
ня; зниження рівня забезпеченості кваліфікованими 
кадрами і рівня управління в ринкових умовах; не-
достатньої підтримки з боку державних і місцевих 
органів управління. Незважаючи на це, розвиток ви-
робничих кооперативів в аграрному секторі Півден-
ного регіону України повинен зайняти важливе міс-
це в піднесенні національної економіки, оскільки в 
умовах конкуренції більшість сільськогосподарських 
товаровиробників самостійно не в змозі протистояти 
посередницькому бізнесу.
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Постановка проблеми. Поява інноваційних форм 

організації та ведення економіка бізнесу безпосеред-
ньо пов’язана з структурними зрушеннями в рівнях 
функціонування світової економічної системи, видо-
зміні принципів її еволюційного розвитку. 

Домінування п’ятого технологічного укладу (тоб-
то сукупності виробництв, що наділені єдиним тех-
нічним рівнем розвитку, ядром функціонування яко-
го виступають наносистемна техніка, наноматеріали 
та наноструктуровані покриття, нанобіотехнологія, 
молекулярна і нанофотоніка та наноелектроніка) 
в економічних системах провідних країн зумовило 
сутнісну переорієнтацію видової цінності ресурсів 
для організації та здійснення виробничих процесів. 
Вона полягає у широкій інтеграцій інформаційних 
технологій у всі сфери функціонування економічних 
систем різних рівнів задля оптимізації процесів пе-
реміщення та видозміни ресурсів в ході продукуван-
ня товарів та послуг. В умовах застосування п’ятого 
технологічного укладу економіка орієнтується на ви-
пуск високотехнологічної продукції, рівень інтелек-
туальності та інноваційності якої визначає конку-
рентоздатність суб’єктів господарювання. 

Україна володіє значним потенціалом для здій-
снення виробництва високотехнологічної продукції. 
Однак відсутність відповідного державного стиму-
лювання інноваційного розвитку економіки, низь-
кий рівень інноваційної привабливості та орієнтація 
суб’єктів бізнес-процесів на третій (ядром функціо-
нування виступає чорна металургія, кораблебуду-
вання, виробництво вибухових речовин, будівництво 
залізничних колій) та четвертий (ядром виступає 
автомобілебудування, нафтохімія, літакобудування) 
технологічні уклади гальмує реалізацію будь-яких 
організаційних та функціональних змін, які стосу-
ються виробництва високотехнологічної продукції. 
Тому вирішення проблеми доцільного вибору та еко-
номічного обґрунтування застосування відповідних 
форм виробничої та наукової кооперації з забезпечен-
ням подальшої адаптації їх діяльності до міжнарод-
них стандартів є пріоритетом інноваційного розвитку 
вітчизняних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закор-
донна практика показує, що застосування кластерів 
та інших форм інтеграційного об’єднання інновацій-
но-спрямованих підприємств є одним з найефективні-
ших засобів збереження існуючих та набуття додатко-
вих конкурентних переваг економічними системами 
всіх структурних рівнів. Відповідно їх діяльність ко-
ординується відповідним законодавством, яке чітко 
регламентує умови їх створення та подальшого функ-
ціонування, яке сьогодні є відсутнім в Україні. Що 
ж стосується вітчизняних науковців, то досліджен-
ням сутності, переваг та труднощів в функціонуван-
ні кластерних та інших інноваційних об’єднань при-
свячені праці В.С. Шовкалюка [2], І.Г. Яненкової [3], 
Л.В. Левковської [4], М.А. Пастушенко [5] та ін. 

Метою написання статті є проведення зіставного 
аналізу характеристик кластерів та інших інновацій-
них форм ведення бізнесу задля визначення наявних 
в них переваг та недоліків по відношенню один до 
одного. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні у науко-
вих і підприємницьких колах найбільш оптималь-
ною формою організації виробничо-наукового співро-
бітництва вважають кластери, оскільки вони мають 
низку переваг у порівнянні з іншими альтернативни-
ми інноваційними структурами. 

Кластерні структури, що сформовані за територі-
альним, галузево-функціональним чи комбінованим 

принципом задля підвищення ефективності їх ви-
робничо-господарської діяльності, надають підпри-
ємствам додаткові переваги в порівнянні з їх конку-
рентами, що є більш ізольованими.

Суб’єкти кластерних структур як пошуковці, про-
водячи дослідження, мають більшу кількість бізнес-
партнерів, що адаптує їх до постійної зміни запитів 
споживачів, забезпечує перманентність підвищення 
кваліфікації робочої сили, уможливлює трансфер 
знань і навичок, що відбувається на зустрічах і при 
обговоренні питань пов’язаних з бізнесом. Це надає 
суб’єктам кластерних структур можливість фокусу-
вати свої зусилля на поглибленні виробничої спеціа-
лізації. Також компанії отримують ефекти синергії, 
оскільки, функціонуючи як цілісна система, вони 
оптимізують витрати шляхом економії на масштабі 
та покращенні логістики. Однак найбільш вагомою 
перевагою, що її отримують компанії – учасники 
кластера, є можливість доступу до знань, іннова-
цій. Спеціальні галузеві знання та «ноу-хау» нако-
пичуються і розповсюджуються через інноваційні 
компанії та трансферні мережі. Прикладами таких 
трансферних мереж є Європейська мережа підприєм-
ництва (Enterprise Europe Network – EEN), Російська 
мережа трансферу технологій (Russian Technology 
Transfer Network – RTTN), Українська мережа 
трансферу технологій (UTTN), Національна мережа 
трансферу технологій NTTN та ін. Кластерні утво-
рення пришвидшують отримання компаніями інфор-
мації щодо переваг у технологіях та змінах у вигодах 
торгових посередників та споживачів, що відобража-
ється в зменшенні трансакційних витрат. Вигоди від 
участі підприємств у кластерних об’єднаннях поділя-
ються на прямі та опосередковані. Джерелом прямих 
вигод є більш результативні бізнес-трансакції, інвес-
тиції в більш прибуткові та менш ризикові проекти, 
менші витрати, які забезпечують компаніям прибут-
ки і робочі місця. Джерелом опосередкованих вигод 
є навчання, бенчмаркінг та розповсюдження знань, 
що призводять до отримання інновацій, моделюван-
ня і вдосконалення. Своєю чергою, перевагами, які 
найлегше вимірюються та найшвидше розпізнають-
ся для компаній, є такі, які виступають результатом 
концентрації ресурсів, що є необхідними для функ-
ціонування бізнесу.

Однією з найбільш важливих прямих вигод, що їх 
отримують учасники кластерів є можливість доступу 
до висококваліфікованої робочої сили. До опосеред-
кованих переваг належить можливість нарощення 
нематеріальних активів, джерелом переваг яких є 
мобільна робоча сила та обмін знаннями між ком-
паніями, що здійснюється шляхом формувальних та 
неформальних дискусій з учасниками кластерного 
об’єднання, постачальниками і споживачами. Дана 
перевага також є обумовлена і ширшим доступом 
до технологічної інформації і «ноу-хау». Здійснення 
процесу їх передачі часто потребує наявності персо-
нального контакту, який відбувається при умові вза-
ємодії компаній, а також при професійних, торгових 
чи соціальних зустрічах [1]. 

Незважаючи на значну кількість переваг, які 
отримують учасники кластерного об’єднання, процес 
його розвитку не завжди є безтурботним. Потенційні 
ризики та бар’єри, які можуть виникнути в проце-
сі розвитку кластерного об’єднання, включають на-
ступне, а саме [1]:

• труднощі в обранні переможців. Заходи з під-
тримки кластерів повинні визначати цільову галузь 
або фірми та надавати їм відповідні послуги та інф-
раструктуру, що є необхідною для забезпечення по-



202 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 3. 2014

дальшого успішного розвитку бізнесу. При створенні 
галузевої кластерної програми існує потреба в гли-
боких знаннях цільового ринку та пов’язаних з ним 
економічних проблем;

• дефіцит матеріальної інфраструктури. Дефіци-
ти інфраструктури спричиняють виникнення нерів-
номірного поля для гри, який гальмує капітальні ін-
вестиції. Місцевості, які характеризуються високою 
вартістю та меншою частотністю перевезення товарів 
і пасажирів, наділені більш серйозними проблемами, 
які важко розв’язати. Оскільки витрати часу на про-
їзд до місця призначення і логістика набувають для 
клієнтів більшої важливості, то поганий розвиток та 
неефективна налагодженість роботи транспортних 
мереж розглядається як серйозна перешкода; 

• відсутність доступу до капіталу. Тривалість іс-
нування кластерних об’єднань перебуває в залежнос-
ті від підприємницької та інноваційної спроможності 
працівників та компаній певної місцевості. Процеси 
розвитку та комерціалізації новітніх ідей потребують 
відповідних ресурсів та капіталу. Однак ринок капі-
талу досить часто надають перевагу компаніям Но-
вої економіки – економіки, ядром функціонування 
якої виступає систематичне споживання та подальше 
продукування таких ресурсів, як інформація та зна-
ння, для того щоб забезпечити зростання компаній 
з низькими технологіями та інноваційним центрам, 
що розміщені у більш віддалених місцях, які під-
даються утрудненому контролю та сприянню. Своєю 
чергою, деякі кластерні структури, а особливо ті, що 
розміщуються в менших громадах, мають змогу зна-
йти локальні джерела капіталу, що розуміють осо-
бливості функціонування та необхідні умови для роз-
витку бізнесу;

• слабка технологічно-інституціональна структу-
ра. Кластерні об’єднання перебувають у залежності 
від регіональних установ стосовно багатьох речей, 
які вони не здатні зробити самостійно або ж одер-
жати від інших підприємств. Регіональні установи 
застосовуються ними з метою одержання інформа-
ційної допомоги в частині оновлення технологій, 
торгівлі цінними паперами, економічному вивченні, 
а також проведенні навчань та тренінгів на всіх га-
лузевих рівнях, що підпадають під їх компетенцію. 
Наявність у регіонах таких навчальних установ, які 
б здійснювали проведення тренінгів та спеціалізува-
лися на економічному розвитку, не є достатньою під-
ставою для розвитку кластерних об’єднань у певному 
регіоні. Вони повинні також характеризуватися на-
явністю відповідного досвіду та ресурсів, необхідних 
для спрямування діяльності кластерів з врахуванням 
їх виробничої спеціалізації та інноваційної спрямо-
ваності, тобто пошуку можливостей здешевлення 
виробництва та транспортування чи випуску більш 
якісної, функціонально доповненої та новітньої про-
дукції. Технологічна інфраструктура виступає це-
ментом для розбудови економіки, функціонування і 
розвиток якої базується на кластерних об’єднаннях. 
Своєю чергою, її відсутність виступає серйозним не-
доліком для кластерів, що зростають;

• регіональна ізольованість та обмеженість. За 
умов існування соціального капіталу – системи со-
ціальних комунікацій, які можна розглядати в якос-
ті ресурсу для одержання вигод як середовища, в 
якому передається інформація в межах кластерного 
об’єднання, – то його конкурентоздатність у значній 
мірі залежатиме від можливостей акумулювання 
нової інформації та креативних ідей з більших від-
станей. У структуру найбільш успішних кластерних 
об’єднань входять компанії-лідери, які виступають 

частиною світової мережі та винаймають персонал, 
який активно бере участь у міжнародних професій-
них мережах типу Фонд міжнародних стандартів 
фінансової звітності, Федерація європейських бух-
галтерів, та асоціаціях – Асоціація присяжних сер-
тифікованих бухгалтерів та ін. Що ж стосується бід-
ніших регіонів, які розміщуються на периферії, то їм 
притаманний обмежений доступ до інновацій, зістав-
них аналізів та ринків. Саме відсутність широкого 
доступу компаній до навчання та перейняття передо-
вого досвіду в межах свого регіону утруднює процес 
досягнення ними конкурентних позицій на ринку;

• відсутність навичок та можливостей. Компанії 
не будуть засновуватись або ж розширюватись у тих 
громадах, яким притаманний низький рівень нави-
чок та відсутність відповідних навчальних програм, 
які б відповідали потребам роботодавців. Саме тому 
для кластерної структури висококваліфікована робо-
ча сила є необхідною умовою, яка повинна забезпе-
чити ефективне його функціонування, а не перевага;

• компанії, які утворили кластер, в подальшому 
можуть не витримати конкуренції. Основні переваги 
від участі в кластері отримують компанії, що входи-
ли в початкові кластери, аніж ті, хто зімітував вже 
існуюче об’єднання пізніше. Початковим кластерам 
надається можливість зберігати кошти, надавати 
інституціональну підтримку, спеціалізовану інфра-
структуру та високо розвинуту мережу, що є немож-
ливим для нових або ж менших кластерів. 

Новизна та переваги використання кластерного 
підходу полягають також у тому, що він додає висо-
кої значущості мікроекономічній складовій і особли-
ву увагу акцентує на територіальному та соціальному 
аспектах економічного розвитку. Також кластерами 
стимулюється створення нових компаній. Відповід-
но, дана обставина сприяє зростанню і посилення 
кластера. Реалізація даного процесу здійснюється 
завдяки таким факторам, як більш помітні ніші, що 
призначені для заповнення товарами нових підпри-
ємств; є наявними необхідні комплектуючі частини, 
виробнича сировина та робоча сила; розвиток нового 
бізнесу розглядається як частина позитивного лан-
цюга зворотних комунікацій. Своєю чергою, для еко-
номіки держави кластерні об’єднання виступають 
точками зростання внутрішнього ринку та бази між-
народної експансії [2]. 

Кластерні об’єднання сприяють швидшому по-
траплянню знань на ринок, що тим самим забезпе-
чує заповнення порожнечі між бізнесом, ресурсами 
й дослідженнями. Успішними кластерами одночасно 
з співробітництвом пропагується також і інтенсивна 
конкуренція, яка відображається в збільшенні про-
дуктивності; пропаганді досліджень, залученні інвес-
тиційних вливань, сприянні в підсиленню промисло-
вої бази, здійснюють розробку спеціальних продуктів 
та послуг, а також виступають основою для розвитку 
навичок [4]. 

Підвищення продуктивності праці за умов не-
значних фінансових вкладень є головним завданням 
щодо підтримки та розвитку кластерних об’єднань. 
За умов сучасної світової економіки в процесі фор-
мування стратегії конкурентоспроможності країни 
одна з провідних позицій відводиться саме кластер-
ному підходу. Головною відмінністю кластерного 
об’єднання в порівнянні з територіально-виробничим 
комплексом, що мав місце ще в колишньому СРСР 
як форма організації промисловості на регіонально-
му рівні, полягає в тому, що з врахуванням принци-
пів ринкового механізму воно може бути ефективним 
при умові, що його створенню передувала ініціати-
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ва знизу. Тобто коли самі компанії з метою поси-
лення своєї конкуренто спроможності починають 
усвідомлювати необхідність об’єднання в кластер. 
На практиці реалізація кластерного підходу здатна 
принципово модифікувати саму сутність регіональ-
ної політики держави. У даному випадку урядові зу-
силля повинні спрямовуватись не лише на підтрим-
ку окремих підприємств чи галузей, а й на побудову 
інституціональних умов для забезпечення подальшо-
го розвитку взаємовідносин між постачальниками та 
споживачами, між виробниками та кінцевими спо-
живачами, між урядовими інституціями й самими ви-
робниками і т. ін. Однак зазначене потребує змін в ор-
ганізаційній структурі державного управління, зміни 
менталітету, а також розбудови відповідної системи 
моніторингу інформації стосовно стану економічних 
справ на рівні окремих компаній та ринків. Світова 
практика свідчить, що кластерний підхід виступає 
не лише засобом спрямованим на досягнення цілей 
економічної політики (підвищення конкурентоспро-
можності, структурні зміни, зміцнення інноваційної 
спрямованості і ін.), але й впливовим інструментом 
регіонального розвитку, для оцінки ефективності яко-
го використовуються такі індикатори, як зростання 
зайнятості, підвищення заробітної плати, збільшення 
відрахувань у бюджети на різних рівнях, посилення 
конкурентоспроможності і стійкості регіонального ви-
робництва. Об’єднання підприємств у кластери надає 
можливість підвищувати ефективність взаємодії між 
приватним сектором, державою, торговельними асо-
ціаціями, дослідницькими й освітніми установами в 
реалізації інноваційного процесу. Також кластерний 
підхід може служити базою для забезпечення кон-
структивного діалогу між державою та представни-
ками підприємницького сектора з ціллю виявлення 
актуальних проблем стосовно розвитку науки та ви-
робництва, пошуку шляхів якомога ефективнішої ре-
алізації наявних можливостей щодо інвестицій та не-
обхідних заходів державної політики. Завдяки своїй 
інноваційній структурі кластера сприяють зниженню 
сукупних витрат, пов’язаних з дослідженнями та роз-
робкою нововведень для подальшої їх комерціалізації 
за рахунок наявності високоефективної виробничо-
технологічної структури кластерого об’єднання. Сво-
єю чергою така структура надає учасникам кластера 
можливість стабільно здійснювати інноваційну діяль-
ність на протязі тривалого часу [3]. 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що 
кластер – це сучасна прогресивна форма кооперацій-
ного співробітництва підприємств, яка забезпечує їх 
інноваційний розвиток та є найбільш придатною для 
здійснення випуску високотехнологічної продукції. 

У сучасній світовій практиці виділяють наступні 
інноваційні форми організації та ведення бізнесу, а 
саме: бізнес-інкубатори, інноваційні та технологічні 
центри, дослідницькі парки, технологічні парки, на-
уково-промислові парки, технополіси, зони розвитку 
нових і високих технологій, регіони науки і техно-
логій [5]. 

Бізнес-інкубатор являє собою територію, в меж-
ах якої протягом обмеженого терміну розташовують-
ся малі новостворені фірми-клієнти. Визначальною 
відмінною особливістю бізнес-інкубаторів відносно 
інших інноваційних форм організації та ведення біз-
несу виступає те, що вони здійснюють розробку не 
певного товару (послуги), а незалежного суб’єкта гос-
подарювання. Відповідно, завданням бізнес-інкуба-
тора є надання компанії, яка лише виникла можли-
востей для технічного зміцнення, знаходження свого 
місця на ринку та набуття нею фінансової стійкості 

[1; 2; 5]. Прикладами функціонуючих бізнес-інку-
баторів в Україні та світі є Білоцерківський бізнес-
інкубатор (Україна), Новошахтинський зональний 
бізнес-інкубатор (Росія), бізнес-інкубатор Startup 
Edmonton (Канада) та ін. 

Отже, бізнес-інкубатор – це форма організації біз-
несу, основна діяльність якого ґрунтується на ство-
ренні нових фірм з ефективною системою господа-
рювання. Однак створення нового підприємства та 
налагодження його діяльності – це лише початко-
ва фаза в його розвитку. Тому даним інноваційним 
структурам, поряд із створенням компаній, доцільно 
надавати консультативні послуги з оцінки ефектив-
ності діючих систем менеджменту задля формування 
механізму адаптації до змін в умовах зовнішнього се-
редовища підприємства, а також надання консульта-
цій щодо можливостей кооперації або інтеграційного 
об’єднання з іншими підприємствами. 

Інноваційні і технологічні центри за своєю суттю 
багато в чому є подібними до бізнес-інкубаторів. Так 
інноваційні центри являють собою розміщену в меж-
ах незначної ділянки території економічну структу-
ру, що призначена для невеликих щойно створених 
венчурних фірм. Відповідно, технологічні центри ви-
ступають різновидом інноваційних центрів, які та-
кож здійснюють сприяння в розвитку малого бізнесу, 
який характеризується суттєвою наукоємністю [2; 4; 
5]. Прикладами таких центрів в Україні є іннова-
ційний центр «Екосистема», діяльність якого спря-
мована на впровадження на теренах України міжна-
родного проекту «Підвищення безпеки промислових 
хвостосховищ на прикладі підприємств України», 
інноваційний центр «BIONIC Hill», діяльність якого 
спрямована на створення на теренах України східно-
європейської платформи для забезпечення розвитку 
високотехнологічного бізнесу у галузі IT, енергозбе-
реження і енергоефективності, фармацевтики та біо-
технологій, та ін. 

Отже, технологічні та інноваційні центри – це 
структури, основна діяльність яких спрямована на 
розвиток венчурного бізнесу, що є дуже актуальним 
зокрема для України. Однак для забезпечення сис-
тематичного удосконалення та випуску високотехно-
логічної продукції доцільно розвивати галузево-спе-
ціалізовані технологічні та інноваційні центри, які 
акумулюватимуть в собі відповідну технічну та ін-
формаційну базу для розробки та інтеграції у вироб-
ництво передової інноваційної продукції відповідної 
галузевої приналежності, що в подальшій перспекти-
ві дозволить забезпечити синхронний розвиток еко-
номічної системи в Україні та світі. 

Дослідницькі парки є структурами, діяльність 
яких орієнтована на науково-дослідну діяльність. 
Своєю чергою, будь-які науково-технічні нововве-
дення даними структурами розробляються лише до 
етапу технічного прототипу. Діяльність дослідниць-
ких парків включає лише початкові етапи циклу 
розробки та впровадження інноваційного рішення, а 
саме: виникнення наукової ідеї; проведення фунда-
ментальних досліджень; прикладних досліджень та 
дослідно-конструкторські дослідження. Дослідниць-
кі парки поєднують тільки невеликі наукоємні фір-
ми та науково-дослідні установи, що і характеризує 
їх організаційно-функціональну структуру як одну з 
найпростіших в порівнянні з іншими інноваційними 
формами організації та ведення бізнесу [3; 5]. Одним 
з найбільш яскравих прикладів таких парків є Стен-
фордський дослідницький парк в США.

Не зважаючи на наявність простої організаційної 
форми, в структуру цих інноваційних об’єднань, за-
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для забезпечення поширення інноваційних рішень 
на інші підприємства, доцільно сформувати збутові 
центри інновацій, які прийматимуть замовлення на 
розробку та впровадження інновацій від інших орга-
нізацій. 

Технологічний парк є комерційною або ж неко-
мерційною організацією (підприємством), яке наді-
лене статусом юридичної особи, засноване в межах 
певної організаційно-правової форми, що створюєть-
ся з метою сприяння в формуванні інноваційного се-
редовища. Ця мета досягається завдяки створенню 
відповідної матеріально-технічної, інформаційної, 
економічної та соціальної бази задля забезпечення 
самостійного функціонування невеликих інновацій-
них підприємств, а також задля забезпечення про-
мислового освоєння наукових знань та наукоємних 
технологій. Базовою основою для забезпечення функ-
ціонування технологічних парків є венчурний капі-
тал, а результатами їх діяльності виступає створення 
принципово оновлених технологій та зразків про-
мислової продукції задля сприяння в комерціалізації 
результатів технологічної революції. Своєю чергою, 
визначальною специфічною характеристикою діяль-
ності технопарків є здійснення наукових, конструк-
торських та технологічних розробок пов’язаних з ви-
сокими технологіями [1; 3; 5]. Прикладами наявних 
в Україні технопарків є Технологічний парк «ІЕЗ ім. 
Є. О. Патона», Технологічний парк «Інститут моно-
кристалів» та ін. 

Науково-промислові парки – це один із різновидів 
спільного підприємництва, яка може здійснюватись 
і за участі іноземних партнерів, визначальним за-
вданням якого виступає сприяння у проведенні кон-
структорських та технологічних розробок та вироб-
ництві нових виробів промисловими серіями шляхом 
об’єднання зусиль, матеріальних ресурсів та фінан-
сових засобів, науково-дослідних центрів, універ-
ситетів та промислових фірм. Науково-промислові 
парки здійснюють сприяння в пришвидшенні засто-
совування науково-промислових інновацій шляхом 
спільного інвестування, диверсифікованості ризиків 
та загальному менеджменту [1; 5].

Однак для забезпечення більшої ефективності 
своєї діяльності даним структурам поряд з наукови-

ми структурами, що є в їх складі, доцільно формува-
ти розгалужені комунікаційні мережі з зовнішніми 
науко-дослідними організаціями з метою диверсифі-
кації каналів одержання новітніх розробок. 

Технополіс – це наділена особливим статусом та 
пільговим режимом територія, в межах якої здійсню-
ється розробка та реалізація технічних та соціаль-
но-економічних інновацій, забезпечується безупинне 
їх відтворення, пришвидшення апробації, поєднан-
ня з подальшим їх застосуванням на практиці фун-
даментальних наукових досліджень та прикладних 
розробок. Як науково-виробничий комплекс, тех-
нополіс характеризується розвинутою виробничою, 
науковою та соціальною інфраструктурою, обслуго-
вуючою сферою, яка охоплює територію певного міс-
та, в економічному житті якого провідна роль відво-
диться дослідницьким і технологічним центрам, які 
займаються розробкою нових технологій та вироб-
ництв для їх подальшого використання. В структу-
рі технополіса свою діяльність можуть здійснювати 
інноваційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори, 
а також технологічні дослідницькі та науково-про-
мислові парки [2; 4; 5]. Одним з найбільш успішних 
прикладів існування та розвитку технопарків є Силі-
конова долина в США. 

Зони розвитку нових і високих технологій явля-
ють собою зональні структури, які мають більшу, 
ніж технополіси територію. Такі зони створюються 
в районах, які характеризуються концентрацією ма-
теріального, кадрового і науково-технічного потен-
ціалу з розвинутими виробничою інфраструктурою 
та промисловою базою. Їх діяльність орієнтована на 
розвиток нових та високих технологій і випуск бага-
тьох різновидів наукоємної високотехнологічної про-
дукції [3; 5]. Широкого поширення такі зони набули 
в Китаї та Латинській Америці. 

Регіони науки і технологій являють собою особли-
вий різновид науково-технічних зон, які становлять 
собою великі науково-виробничі комплекси, що роз-
міщуються на значних територіях та характеризу-
ються розвинутою інфраструктурою сфери обслуго-
вування. Основне завдання, яке реалізується цими 
інноваційними структурами, є сприяння в розвитку 
високих та надвисоких технологій [4; 5]. 

Таблиця 1
Переваги та недоліки кластерів по відношенню до інших форм організації 

спільної інноваційної виробничо-господарської діяльності 

Вид об’єднання підприємств Переваги по відношенню до кластерів Недоліки по відношенню до кластерів

Науково-промислові парки

1. Характеризуються прискореним 
застосуванням інноваційних рішень у 
господарській діяльності.
2. Іноземне партнерство як умова пе-
рейняття передових рішень ззовні. 

1. Координація зусиль на проведенні дослідних 
робіт та конструкторських розробок по створен-
ню нових продуктів не завжди дозволяє повніс-
тю задовольнити попит в новоствореній продук-
ції через брак виробничих потужностей. 

Технополіси

1. Наявність особливого статусу та 
пільгового режиму дозволяють швид-
шими темпами розвивати бізнес 
2. Обов’язковою умовою існування є 
наявність розвинутої полі функціо-
нальної інфраструктури. 

1. Наявність особливого статусу та пільгового 
режиму зумовлюють додаткові вимоги та обме-
ження щодо здійснення господарської діяльності 
цими об’єднаннями 
2. Територіальна прив’язаність до визначеного 
міста сповільнює можливості територіального та 
галузевого розвитку таких об’єктів 

Зони розвитку нових і висо-
ких технологій

1. Зональне розміщення в районах, 
які характеризуються концентрацією 
кадрових, матеріальних та науково-
технічних ресурсів дозволяє надає 
можливість вибору фахового персона-
лу та бізнес-партнерів. 

1. Необхідність наявності зони концентрації 
кадрових, матеріальних та ін. ресурсів обмежує 
можливості розвитку таких об’єднань у будь-
яких економічно активних регіонах 

Регіони науки і технологій 

1. Концентрують в своїй структурі зна-
чну кількість інтелектуальних центрів 
отримують можливість швидко реагу-
вати на зміни в попиті та в найкоротші 
терміни продукувати і тестувати новіт-
ній інноваційний товар (послугу). 

1. Наявність складної організаційної структури 
може спричинити нерівномірний розподіл функ-
цій та обсягів виконуваних робіт, який відо-
бражатиметься у неповній або ж понаднормовій 
зайнятості окремих елементів 
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Отже, сьогодні існує доволі широкий вибір форм 

організації та ведення бізнесу задля забезпечення ін-
новаційної спрямованості його розвитку.

Якщо ж співставити характеристики вищенаве-
дених організаційних форм з такими характерис-
тиками кластера, як регіональна зосередженість 
підприємств; кооперація діяльності та наявність на-
уково-дослідних організацій, які розроблять та сис-
тематично інтегрують у виробничу діяльність но-
вітні інноваційні підходи то ми побачимо, що лише 
частина з них може розглядатися в якості класте-
ра, а саме: науково-промислові парки, технополіси, 
зони розвитку нових і високих технологій та регіо-
ни науки і технологій. Якщо ж говорити про інші 
об’єднання, такі як бізнес-інкубатори, інноваційні і 
технологічні центри, дослідницькі парки, техноло-
гічні парки, то вони можуть розглядатися я к один із 
структурних елементів кластера, тобто як його інте-
лектуальний центр, діяльність якого спрямовувати-
меться на продукування та інтеграцію у виробництво 
та збут новітніх інноваційних технологій та рішень 
задля підвищення конкурентоспроможності кластера 
з урахуванням рівня його спеціалізації, галузі функ-
ціонування та географічного розміщення.

Для більш детального ознайомлення з суттєвими 
відмінностями між кластерами та науково-промисло-
вими парками, технополісами, зонами розвитку но-
вих і високих технологій та регіонами науки і тех-
нологій охарактеризуємо наявні в них переваги та 
недоліки по відношенню до кластерів, які наведено 
в табл. 1. 

Отже, кластери – це одна з сучасних прогресив-
них форм організації інноваційно-спрямованої спіль-
ної виробничо-господарської діяльності підприємств. 
Однак їм притаманні як переваги, так і недоліки, які 
і зумовлюють необхідність адаптації їх діяльності до 
дії таких факторів як наявність інтелектуального і 
ресурсного потенціалу та інфраструктурне забезпе-
чення. 

Однак не менш важливим для організації ефек-
тивного функціонування кластерів є вибір та інте-
грація у їх структуру відповідних інтелектуальних 
центрів, які найоптимальніше забезпечуватимуть по-
треби цих об’єднань у новітніх інноваційних рішен-
нях. 

Найбільш ефективним поєднанням можна вва-
жати організаційно-функціональний синтез харак-
теристик бізнес-інкубаторів, науково-промислових 

парків та кластерів, а саме розвиток структур інно-
ваційного співробітництва, які б характеризувалися 
можливістю створення нових інноваційних підпри-
ємств, здатністю самостійно продукувати та залучати 
знання ззовні і формувати коопераційні комунікації 
у сферах постачання, виробництва та збуту продук-
ції. Саме такими характеристиками повинні бути на-
ділені інноваційні кластери, зокрема ті, які спеціалі-
зують на випуску високотехнологічної інноваційної 
продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки. Для забезпечен-
ня інноваційної спрямованості розвитку як окремих 
господарюючих суб’єктів так і їх об’єднань, сьогодні 
розроблено та впроваджено в практичну діяльність 
низку організаційних форм, вибір яких залежить від 
багатьох факторів мікро-, мезо- та макросередовища, 
а також місії, цілей та корпоративного бачення цих 
об’єднань.

Своє чергою, говорячи про високотехнологічну 
продукцію, то для забезпечення організації її випус-
ку та систематичного підвищення якісних показни-
ків поряд з кластерами доцільно застосовувати та-
кож і такі форми інноваційного співробітництва, як 
зони розвитку нових і високих технологій та регіони 
науки і технологій, оскільки специфіка їх діяльнос-
ті ґрунтується саме на випуску високотехнологічної 
продукції, високих та надвисоких технологій. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ  
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Визначено особливості формування системи економічної безпеки підприємства. Наведено основні етапи та складові систе-
ми економічної безпеки підприємства як елемента організаційної структури. Запропоновано види забезпечення безпеки підпри-
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Постановка проблеми. Специфіка економічних від-
носин, що сформувались в нашій державі, вимагає від 
підприємства швидкого реагування на ті чи інші за-
грози. Менеджмент кожного підприємства, яке хоч раз 
стикалося з певними проблемами в своїй діяльності на-
магається знайти інструменти для ідентифікації різного 
роду чинників, що можуть загрожувати веденню госпо-
дарської діяльності. Саме тому і виник термін еконо-
мічної безпеки підприємства, що має на меті запобігати 
виникненню загроз. Відповідно до цього і розпочався 
розвиток такого поняття, як забезпечення економічної 
безпеки, що характеризується комплексом засобів для 
запобігання кризових ситуацій на підприємстві.

Головним у забезпеченні економічної безпеки є 
те, що така діяльність не може бути одноразовою, 
цей процес є безперервним під час якого досліджу-
ються, аналізуються, корегуються і реалізуються всі 
форми, методи і засоби системи економічної безпеки, 
її розвиток і вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Понят-
тя системи економічної безпеки досліджувало бага-
то вчених. На сьогодні не існує єдиної думки щодо 
цього питання. Так, А.В. Кирієнко вважав, що осно-
вною складовою системи забезпечення економічної 
безпеки є фінансово-економічний аналіз підприєм-
ства, який у рамках концепції безпечного функціо-
нування переслідує такі цілі:

• виявлення сигналів про порушення стану еко-
номічної безпеки;

• визначення зони функціонування підприємства;
• прогнозування майбутньої зони функціонуван-

ня підприємств;
• вивчення фінансового стану підприємств-кон-

курентів [3, с. 8].
В.І. Ярочкин визначає систему безпеки як орга-

нізовану сукупність спеціальних органів, служб, за-
собів, методів, що забезпечують захист життєво важ-
ливих інтересів особи, підприємства, держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз [6, с. 9].

Також систему економічної безпеки підприємства 
розглядав і В.П. Пономарьов. Він вважав, що систему 
необхідно розглядати на прикладі торговельного під-
приємства. На його думку, система економічної без-
пеки торговельного підприємства – це комплекс захо-
дів по забезпеченню його стабільного розвитку через 
створення сприятливих умов, а також нейтралізації і 
ліквідації зовнішніх і внутрішніх загроз [2, с. 6].

Безпека організації – це складна багаторівнева 
система, в якій безперервно відбуваються процеси 
взаємодії і протистояння життєво важливих інтер-
есів організації із загрозами цим інтересам, як вну-
трішніми, так і зовнішніми. Як цільова функція 
такої системи виступає ступінь захищеності даних 
інтересів від загроз, а безпека – об’єктом управління 
(керованою підсистемою) [8, с. 16]. 

На нашу думку, система економічної безпеки – це 
комплекс взаємопов’язаних дій організаційно-еконо-
мічного, правового, функціонального характеру, що 
направлені на забезпечення безпеки підприємства. 
Метою системи безпеки є своєчасне виявлення і за-
побігання зовнішніх і внутрішніх загроз. Створення 
системи безпеки підприємства й організація її успіш-
ного функціонування повинна спиратися на методо-
логічні основи теорії безпеки. 

Постановка завдання. Метою статті є досліджен-
ня й обґрунтування етапів формування системи еко-
номічної безпеки підприємства, наведення базових 
складових такої системи та вивчення можливих ви-
дів забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блема безпеки, як необхідної складової розвитку під-
приємства, все ще залишається мало досліджуваною, 
оскільки впродовж довгого терміну вона не визнава-
лась як необхідна. Це можна пояснити тим, що лише 
з 1991 року в Україні, разом з розвитком ринкової 
економіки, почало розвиватися конкурентне серед-
овище, яке отримало додатковий імпульс з відкрит-
тям ринків товару та послуг для іноземних гравців. 
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Саме тому, економічна безпека підприємства 
лише зараз розглядається як самостійна еко-
номічна категорія.

Більшість існуючих визначень не врахову-
ють такого поняття, як забезпечення еконо-
мічної безпеки. На нашу думку, забезпечен-
ня економічної безпеки може відбуватися за 
рахунок системного поєднання всіх елементів 
економічної безпеки. Тобто система забезпе-
чення економічної безпеки підприємства – це 
комплекс управлінських заходів, направле-
них на якісну реалізацію захисту від глобаль-
них і локальних загроз, при якому забезпе-
чується реалізація основних комерційних 
інтересів і цілей підприємства.

Для того, щоб система економічної безпеки була 
ефективною, вона повинна відповідати певним нау-
ковим принципам, тобто бути: 

• безперервною – постійно здійснювати моніто-
ринг мінливого зовнішнього і внутрішнього серед-
овища; 

• стратегічною – забезпечувати реалізацію осно-
вних інтересів підприємства;

• простою – зрозумілою і для керівництва і для 
виконуючого персоналу; 

• централізованою – в рамках певного підприєм-
ства повин

на забезпечуватися функціональна самостійність 
процесу забезпечення безпеки; 

• керованою – мати певні управлінські і органі-
заційні засоби; 

• універсальною – застосовуватися на більшості 
підприємствах. 

Саме такі принципи повинні регулювати еконо-
мічну безпеку підприємства, адже вони є зрозуміли-
ми для керівника і не вимагають значних витрат на 
їх реалізацію.

Головними завданнями системи економічної без-
пеки підприємства є:

• стабільність діяльності (збір, аналіз, оцінка да-
них і прогнозування розвитку діяльності);

• ефективність діяльності (отримання необхід-
ної інформації для створення найбільш оптимальних 
управлінських рішень з питань стратегії і тактики 
економічної діяльності компанії);

• захист законних прав і інтересів підприємства; 

• забезпечення збереження матеріальних ціннос-
тей, комерційної таємниці та безпеки персоналу;

• контроль за ефективністю функціонування сис-
теми безпеки, вдосконалення її елементів. 

Як і будь яка інша система, система економічної 
безпеки підприємства має власні етапи формування. 
З урахуванням сучасних ринкових відносин, дуже 
важко визначити як саме повинна бути сформова-
на система, щоб вона була простою для розуміння і 
ефективною для використання. Так, на думку авто-
ра, система економічної безпеки підприємства пови-
нна обов’язково включати в себе етапи, які зображе-
но на рис. 1.

Під час реалізації даних етапів основна увага по-
винна приділятися другому та п’ятому етапу. Адже 
саме вони визначають, у якому стані в даний момент 
знаходиться підприємство і які заходи необхідні для 
покращення чи підтримання існуючої ситуації. 

Основною метою системи економічної безпеки є 
забезпечення стабільної роботи підприємства та по-
передження чи ліквідація наявних чи прихованих 
загроз. 

Процес управління системою економічної безпе-
ки являє собою взаємопов’язаний комплекс дій, що 
здійснюється керівництвом підприємства для опти-
мально ефективної діяльності. Даний процес пови-
нен виконуватися на всіх рівнях управління, тобто 
він пронизує всю наявну організаційну структуру на 
підприємстві. Особливість даного процесу полягає в 
тому, що він має цілісний (не розривний) характер 
і не змінюється при правильній побудові системи 

економічної безпеки. Слід за-
значити, що дана система має 
різні складові в залежності 
від сфери діяльності підпри-
ємства. В загальному система 
економічної безпеки представ-
лена на рис. 2.

Отже, складові системи 
можуть бути загальними, або 
більш детальними, в залеж-
ності від умов функціонування 
підприємства. А поняття сис-
теми економічної безпеки під-
приємства можна сформулю-
вати як стан захищеності його 
життєво важливих об’єктів від 
реальних і потенційних дже-
рел небезпеки або загроз при 
чітко сформульованій і певній 
меті та завданнях самої систе-
ми економічної безпеки сто-
совно конкретних умов функ-
ціонування підприємства.

Система економічної без-
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Рис. 1. Етапи формування системи економічної безпеки підприємства
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Рис. 2. Складові системи економічної безпеки підприємства



208 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 3. 2014

пеки крім наявних складових повинна мати певні 
види власного забезпечення, для реалізації цільових 
завдань. Слід зазначити, що до такого переліку від-
носиться дуже велика кількість засобів безпеки та 
охорони. На нашу думку, основними видами забез-
печення є: 

• економічне (ринкове) забезпечення: викорис-
тання різних форм дослідження та аналізу діяльності 
для збереження основної мети та цілі підприємства;

• управлінське забезпечення: нормативні доку-
менти, що визначають статус підприємства, інструк-
ції, посади, вимоги, які є обов’язковими для поточ-
ної діяльності;

• організаційне забезпечення: реалізація захис-
них методів, що здійснюється певними структурами 
(охорона);

• технічне забезпечення: регулярне проведення 
технічних оглядів і регламенту устаткування, постійна 
підтримка технічних засобів в справному стані і ін.; 

• інформаційне забезпечення: захист комп’ютерних 
мереж, обмеження доступу до службової і комерцій-
ної інформації;

• нормативне забезпечення: норми і закони кра-
їни, що забезпечують діяльність підприємства з по-
зицій вимог безпеки. 

У будь-якому випадку кожна система має свій 
об’єкт, властивий тільки їй. Об’єктом системи за-
безпечення економічної безпеки виступає стабільний 
економічний стан суб’єкта підприємницької діяль-
ності в поточному і майбутньому періоді. Об’єктом 
може бути будь-яка діяльність підприємства, персо-
нал, інформація, майно та інше. В загальному за-
безпечення економічної безпеки підприємства – це 
постійний циклічний процес.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за-
безпечення економічної системи підприємства пови-
нно здійснюватися комплексно, ситуаційно і органі-
заційно для всього підприємства. Адже підприємство 
є важливим стратегічним ресурсом для держави і ви-
користання різних видів систем і форм їх забезпе-
чення – це успішна діяльність і досягнення основних 
цілей.

Розглянуті основні принципи, завдання та етапи 
формування системи економічної безпеки підприєм-
ства дозволять системно підходити до проблеми за-
безпечення економічної безпеки підприємства.

Пріоритетними напрямами подальших дослі-
джень є детальне дослідження складових процесу 
забезпечення системи економічної безпеки підприєм-
ства та визначення методологічних основ управління 
економічною безпекою. 
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Ціллю цієї статті є представлення звітності про рівень оплати людського капіталу працівників. Крім цього, в роботі представ-

лено методи вимірювання розміру індивідуального людського капіталу і встановлення на його підставі еквівалентної заробітної 
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The aim of the paper is to present the statements about the level of payment human capital of workers. Furthermore, a personal 

human capital measurement method and determination of fair wages have been included. This line of research amounted to a new 
scientific research program entitled as laborizm.

Keywords: human capital, economic constant, fixed wage, premium wage, financial reporting.

Постановка проблемы. Научные исследования в 
сфере человеческого капитала (в свете его абстракт-
ного характера) и существования экономической по-
стоянной потенциального прироста длятся уже более 
15 лет. Первая статья в данной сфере была опублико-
вана в 1997 году [1]. С того времени появилось много 
публикаций, в которых авторы предлагают решения 
различных проблем сферы теории измерения челове-
ческого капитала, теории эквивалентной оплаты тру-
да, теории основной и премиальной заработной пла-
ты, теории производительности труда, теории денег 
и теории экономики без дефицита. Данные теории 
являются результатом применения соответствующих 
моделей измерения человеческого капитала, разрабо-
танных М. Добией, и понимания взаимозависимости 
между категориями капитала, труда и эквивалент-
ной заработной платы. Это направление исследова-
ний сформировалось в новую научную исследователь-
скую программу, в сокращении названную лаборизм.

Целью данной статьи является представление ме-
тодики составления отчета об уровне оплаты челове-
ческого капитала работников предприятия, которая 
в свете лаборизма нашла новые решения. Для реа-
лизации данной цели в статье также представлены 
модели измерения индивидуального человеческого 
капитала работников, а также способ определения 
размера эквивалентных заработных плат.

Изложение основного материала. Фундаменталь-
ный принцип двойной записи, отличающий гетеро-
генные активы от абстрактного и однородного ка-
питала [2] и являющийся основой теории и систем 
бухгалтерского учета, к сожалению, не используется 
в других экономических дисциплинах. А это являет-
ся основной причиной того, что непонимание прин-
ципа дуализма не позволяет окончательно понять 
природу категории капитала. Поэтому отсутствуют 
соответствующие знания об основных взаимозави-
симостях между капиталом, трудом и заработной 

платой, хотя данные понятия являются ключевыми 
в экономике. Это причиняет вред большинству эко-
номических теорий, для которых решение основных 
проблем триады «капитал – труд – эквивалентная 
заработная плата» также является ключевым вопро-
сом [3, с. 143-144].

Однако сейчас существуют все предпосылки для 
утверждения, что в результате экономических ис-
следований, начатых в 90-х годах прошлого века, 
М. Добией, была разработана оригинальная научная 
исследовательская программа в сфере человеческо-
го капитала. Эти исследования с каждым годом все 
больше развиваются и все более широкий перечень 
проблем находят свои теоретические объяснения. Бо-
лее того, такие нерешенные экономические пробле-
мы, как вопрос денег, кредита и бюджетного дефи-
цита в новой научной исследовательской программе 
представлены в абсолютно новом свете. Сигналом о 
серьезных изменениях в экономической мысли явля-
ется одна из последних статей профессора М. Добии 
[3]. Многое указывает на то, что новая научная ис-
следовательская программа, предложенная данным 
автором, является прогрессивной с точки зрения И. 
Лакатоса. В данной исследовательской программе 
капитал, труд и эквивалентная заработная плата соз-
дают неразделимую триаду (рис. 1), в которой труд 
является трансфертом капитала к продуктам труда. 
Именно отсюда происходит название научной иссле-
довательской программы лаборизм (от английского 
«abor» – труд).

В основе данной научной исследовательской про-
граммы лежит правильное понимание сущности ка-
питала как способности к выполнению труда, и раз-
работка углубленной его теории. Именно этот факт 
является центральной частью твердого ядра всей 
программы.

Человеческий капитал, приписанный рабочему, 
является его неотъемлемым атрибутом. Его размер 
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возрастает в период от рождения до окончания про-
фессиональной активности. Размер индивидуального 
человеческого капитала определяют расходы (в необ-
ходимом размере), такие как расходы на содержание 
и расходы на получение образования, а также рас-
ходы, понесенные в ходе профессиональной деятель-
ности (например, последипломное обучение). Более 
того, капитал рабочего увеличивается в результате 
прироста профессионального опыта. Это позитивный 
«побочный эффект» от выполняемой работы. Иденти-
фикация всех этих расходов и определение функции 
прироста капитала в результате получаемого опыта 
приводит к многократно проверенным моделям чело-
веческого капитала, которые были представлены во 
многих предыдущих работах, как например, [4-10]. 
Эти модели представлены в таблице 1.

Обратим внимание, что данные модели являются 
функцией многих переменных, среди которых всегда 
выступают: k – месячные расходы на содержание, t –  
переменная времени и p – экономическая постоян-
ная потенциального прироста. Модель человеческо-
го капитала рабочего, который не имеет профессио-
нального образования и опыта работы, представляет 
формула:

H(k, t, p) = K,
где H(k, t, p) – стоимость человеческого капитала, 

K –капитализированные расходы на содержание при 
применении процента капитализации p.

Размер человеческого капитала, 
установленный за вышеприведен-
ной формулой, является основой для 
установления уровня минимальной 
заработной платы в экономике кон-
кретного государства, поскольку на 
минимальную заработную плату за-
служивают рабочие, не имеющие 
профессионального образования и 
опыта работы. Если молодой человек 
принимает решение о получении об-
разования, его человеческий капитал 
в ходе обучения будет увеличиваться 
на капитал с получаемого образова-
ния. После окончания учебы модель 
его человеческого капитала будет вы-
глядеть следующим образом:

H(k, t, p) = K + E,
где H(k, t, p) – стоимость челове-

ческого капитала, K – капитализированные расходы 
на содержание, E – капитализированные расходы на 
получение образования.

Модель человеческого капитала рабочего, имею-
щего опыт работы, включает в себя дополнительную 
переменную, которая связана с получаемым в ходе 
выполнения работы профессиональным опытом. Ее 
можно представить следующим образом [6, c. 5-24]:

H(T) = (K + E) × [1 + Q(T)],
где H(T) – стоимость капитала, приписанная 

рабочему с опытом T лет работы, K – капитализи-
рованные расходы на содержание, E – капитали-
зированные расходы на получение образования, Q(T) –  
фактор возрастания опыта в течении T лет труда.

Вышеприведенную модель можно также предста-
вить в аддитивной форме [5, c. 79-80]:

H(T) = K + E + D(T),
где D(T) обозначает капитал с опыта професси-

ональной работы, выполняемой в течении T лет, и 
D(T) = H(0) × Q(T), причем D(0) = 0. Данная модель 
является более удобной для анализа и установления 
уровня заработных плат. Она является производной 
от общей модели капитала, которая представлена в 
работе M. Добии [11, c. 89-114]. В соответствии с дан-
ной моделью человеческий капитал подлежит есте-
ственному спонтанному рассеиванию, средний раз-
мер которого достигает уровня 8% в год.

ТРУД
(трансферт 

человеческого капитала)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ 

(потенциал труда)

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Измерение 
человеческого капитала

 Основная 
заработная плата

 Премиальная 
заработная плата

Оборотный 
капитал

Финансовые результаты 
предприятия (прибыль)

Рис. 1. Триада: капитал – труд – эквивалентная заработная плата
Источник: собственная разработка

Таблица 1
Модели измерения человеческого капитала работника

№ Автор и название 
модели Формула Описание

1

M. Добия
Модель измерения че-
ловеческого капитала 
(основная)

H(T) = (K + E) × (1 + Q(T))

Аддитивная форма:
H(T) = K + E + D(T)

H(T) – стоимость человеческого капитала;
K – капитализированные расходы на содержание;
E – капитализированные расходы на образование;
Q(T) – фактор возрастания опыта в течении T лет труда;
D(T) – капитал с опыта профессионального труда выполня-
емого в течение T лет.

2

Д. Добия
Модель, дополненная 
капиталом креатив-
ности

H(T) = K + E + D(T) + R R – капитал креативности

3

В. Кожев
Модель измерения чело-
веческого капитала при 
непрерывных расходах 
на образование

H(T) = K + E + D(T) + 
+ U

i
 × (1 + Q(t

i
))

U
i
 – размер капитали-зированных расходов на получение 

i-ой квали-фикационной степени;
t

i
 – количество лет с момента получения соответствующей 

квалификационной степени до момента измерения

4

Ю. Ренкас
Эконометрическая 
модель эквивалентной 
минимальной заработ-
ной платы

H(T) = (13,18 X
1
 + 217,39 

X
2
 + 1320,74) × 1250

X
1
 – возраст;

X
2
 – количество лет обучения (образование)

Источник: собственная разработка
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Модель человеческого капитала также может 

быть дополнена показателем капитала креатив-
ности (R) или переменной Ui, которая использу-
ется в модели измерения человеческого капитала 
рабочего, продолжающего обучение [12]. Она обо-
значает размер капитализированных расходов на 
получение i-ой квалификационной степени (где, t

i
 –  

обозначает количество лет от получения соответ-
ствующей квалификационной степени до момента 
измерения).

Разработка вышеприведенных моделей человече-
ского капитала дала возможность представить тео-
рию, в соответствии с которой заработная плата (W) 
рассматривается как соответствующий процент от 
стоимости индивидуального человеческого капита-
ла рабочего (H(T)). Как показывают исследования 
[8; 13, c. 375-392], данный процент находится на 
уровне экономической постоянной потенциаль-
ного прироста (p) и составляет 8% [1/год]. Такой 
размер заработной платы является эквивалентным  
[14, c. 222-225] и не допускает к рассеиванию че-
ловеческого капитала рабочего. Соответствующие 
модели заработной платы, построенные на основе 
моделей измерения человеческого капитала, систе-
матизированы в таблице 2.

С помощью представленных выше моделей можно 
установить размер человеческого капитала каждого 
рабочего на предприятии, а полученная в результа-
те этого сума будет основой для определения эквива-
лентных заработных плат.

Обычно система оплаты труда на предприятии со-
стоит из постоянной составной части, в виде основ-
ной заработной платы, и переменной (премии), кото-
рая зависит от полученных финансовых результатов. 
Для определения размера премии для работников 
воспользуемся следующей моделью расходной функ-
ции производства [15, c. 179-188]:
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где P – реализованная продукция за год (в ценах 
реализации), W – фонд оплаты труда, A – стоимость 
активов, H – стоимость человеческого капитала,  
L = p × H, L – постоянная часть заработной платы, 
p – экономическая постоянная потенциального при-
роста, u = p + m, m – процент премии, z – показатель 
оборотности активов, r – показатель прибыльности 
расходов, М – переменная управления.

Переменную H рассчитываем за формулой H = 
L/p. Переменная L является общей суммой основ-

ной заработной платы работников предприятия, 
которую легко можно получить с данных финан-
совой отчетности. В результате замены переменной 
человеческого капитала H на соответствующие по-
казатели (H = L/p) получаем следующую модель 
производства:
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Данная модель позволяет определять реальный 
уровень использования человеческого капитала в 
процессе производства, а также соответствующую 
его оплату. Данная модель также позволяет уста-
навливать размер премиального фонда, который рас-
пределяется между работниками в соответствии с 
установленной на предприятии системой начисления 
премий. Фонд оплаты труда (W), а следовательно, 
его основную (постоянную) и переменную составные 
части, можно представить с помощью следующей 
формулы:

W = u × H(T) = p × H(T) + m × H(T),

где u – переменная фактического уровня оплаты 
труда, p – 8-процентная экономическая постоянная, 
m – процент премии.

В результате соответствующих изменений модели 
нелинейной расходной функции производства мы по-
лучаем формулы, с помощью которых можем устано-
вить переменные М и Q:
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Также из данной модели мы получаем формулу 
для вычисления фонда оплаты труда W, как функ-
ции данных, которые характеризуют экономические 
результаты деятельности предприятия:
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С помощью приведенных выше формул мы мо-
жем проанализировать систему оплаты труда на 
каждом предприятии и на основе заданных пара-
метров рассчитать соответствующие показатели на 
следующий год.

В таблице 3 представлены результаты расчетов 
проведенных на основе эмпирических данных за 
2012 год, которые были получены с финансовой от-
четности ООО «Комфорт-Эко», а также прогноз на 
следующий год. На основе этих показателей были 
рассчитаны переменные M и Q, а также установлен 
процент премии по отношению к основной заработ-
ной плате.

Таблица 2
Модели заработной платы как производная от стоимости человеческого капитала рабочего

№ Модели заработной платы Характеристика модели

1 W = H(T) × 0,08,
где H(T) = K

Модель заработной платы рабочего без профессионального обра-
зования и опыта работы (человеческий капитал такого рабочего 
состоит исключительно из капитализирова-нных расходов на со-
держание)

2 W = H(T) × 0,08,
где H(T) = K + E и T = 0 

Модель заработной платы рабочего, имеющего профессиональное 
образование (появляется дополнительная переменная капитализи-
рованных расходов на получение образования)

3 W = H(T) × 0,08,
где H(T) = (K + E) Ч (1 + Q(T))

Модель заработной платы рабочего, имеющего опыт работы (по-
казатель прироста капитала с опыта зависит от количества лет 
профессиональной работы, причем наибольшее значение он имеет в 
первые годы работы)

5 W = H(T) × 0,08,
где H(T) = K + E + D(T) + R

Модель заработной платы рабочего, который дополнительно имеет 
капитал креативности

6 W = H(T) × 0,08,
где H(T) = K + E + D(T) + Ui × (1 + Q(ti))

Пример модели заработной платы рабочего, несущего расходы, 
связанные с получением i-ой квалификационной степени (где, t

i
 – 

количество лет с момента получения соответствующей квалифика-
ционной степени до момента измерения)

Источник: собственная разработка
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Таблица 3
Результаты вычислений уровня оплаты труда в 

ООО «Комфорт-Эко»

Финансовые данные 2012 г. Бюджет 
на 2013 г.

Реализованная продукция (P), 
грн.
Стоимость активов (A), грн.
Основная заработная плата 
(L), грн.
Фонд оплаты труда (W), грн.
Переменная управления (M)
Производительность труда (Q)
Процент премии (h), %

9 582 500,0

5 105 900,0
342 200,0

396 952,0
2,67
24,14
16%

9 630 000,0

5 110 500,0
350 600,0

427 165,0
2,67
22,54
22%

Источник: собственные расчеты на основе данных финан-
совой отчетности ООО “Комфорт-Эко”

В последней колонке таблицы 3 подан бюджет 
на следующий год. Планируется увеличение на не-
сколько процентов производства вместе с неболь-
шим увеличением расходов. Переменная управления 
не должна уменьшаться, поскольку она включает в 
себя прибыльность и оборотность активов. Достиже-
ние планируемых финансовых результатов позволит 
на выплату премии в сумме 1 597 540 гривен, что 
составляет 16,68% от общей суммы основной зара-
ботной платы работников. Данная премия является 
хорошей мотивацией для рабочих, чтобы реализо-
вывать запланированный бюджет. Такая мотивация 
в будущем будет способствовать увеличению произ-
водительности труда. Нужно додать, что на основа-
нии данного примера можно предвидеть несколько 
вариантов развития финансовой ситуации на пред-
приятии.

Синтетическая модель измерения человеческого 
капитала, разработанная М. Добией [5], дает возмож-

ность организовать систему регистрации и обработки 
данных, которые касаются человеческого капитала 
работников и уровня его оплаты, что, в свою очередь, 
связано с концепцией отчета об уровне оплаты чело-
веческого капитала. С помощью данной модели мож-
но установить стоимость индивидуального человече-
ского капитала каждого работника на предприятии и 
соответствующую ей эквивалентную заработную пла-

ту. Полученная таким образом информация 
может стать основой для организации си-
стемы оплаты труда на предприятии. Ис-
ходные данные для приведения наочного 
примера представлены в таблице 4.

Здесь нужно сказать несколько слов по 
теме человеческих активов предприятия. 
Необходимо помнить, что, принимая на ра-
боту работников, работодатель не покупает 
людей с физической точки зрения, а поку-
пает их способность к выполнению труда. 
Он выплачивает им заработную плату как 
компенсацию за переданный для потреб-
ностей фирмы человеческий капитал. По-
этому, используя понятие «человеческие 
активы», нужно понимать под ними об-
щую стоимость человеческого капитала 
работников предприятия, которые переда-
ют в использование для работодателя свою 
способность к выполнению труда, а взамен 
ожидают его эквивалентную оплату. Имен-
но эти активы являются ключевыми в де-
ятельности предприятия, и от них зависит 
ее эффективность.

Как мы можем увидеть, представленные 
в таблице 4 данные дают возможность срав-
нивать разные предприятия с точки зрения 
их материальных, нематериальных и че-
ловеческих активов. Имея представленные 
выше элементы информации, касающиеся 
человеческого капитала работников, мож-
но представить новую форму отчетности 
(таблица 5). Ее структура построена в свете 
тарификаторов, которые являются основой 
в регулировании квалификационного раз-

ПОЛОЖЕНИЯ И 
РЕШЕНИЯ 

РУКОВОДСТВА

ПЕРВИЧНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

(устанавливание размера 
человеческого капитала 

работников и эквивалентных 
заработных плат)

Политика формирования 
премиального фонда 

работников
Договора

Личные дела
работников

Вычисление размеров 
эквивалентных 

заработных плат для 
рабочих

Учет времени
работы

Платежные ведомости

Регистры и бухгалтерские книги

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ОПЛАТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИИОТДЕЛ КАДРОВ

Таблица 4
Исходные данные для определения структуры

и общей стоимости активов предприятия

Показатель Сумма

Количество работников, в т.ч.: 5

- работник I категории 2

- работник II категории 3

Сумма начисленных заработных плат (за-
траты труда), в т.ч.: 163 600,00

- премии 21 000,00

Структура человеческого капитала
Стоимость человеческого капитала работ-
ников, установленная на основании рас-
ходов на содержание (К)

1 340 018,00

Капитал с образования (E) 81 260,00

Капитал с опыта (D(T)) 294 070,00

Общая стоимость человеческого капитала 
работников 1 715 348,00

Структура активов предприятия
Материальные активы предприятия 1 400 000,00

Нематериальные активы предприятия 670 000,00

Человеческие активы предприятия 1 715 348,00

Общая стоимость активов предприятия 3 785 348,00

Источник: собственная разработка

Рис. 2. Схема формирования отчета об уровне оплаты 
человеческого капитала работников предприятия

Источник: собственная разработка
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деления работников. Это дает возможность анали-
зировать стоимость и процент оплаты человеческого 
капитала работников в контексте их квалификацион-
ного разделения. Ниже (таблица 5) приведен пример 
заполнения отчета об уровне оплаты человеческого 
капитала работников предприятия, на котором ис-
пользуется тарификатор с двумя квалификационны-
ми разрядами. Исходные данные взяты с таблицы 4.

Как мы можем увидеть с таблицы 5 реальный 
уровень оплаты труда в общем по предприятию со-
ставляет 9,5% (от общей стоимости человеческого 
капитала работников). В случае работников первой 
категории составил он 10,5%, с чего можно сделать 
вывод, что данный работник имеет возможность ком-
пенсировать природное рассеивание своего человече-
ского капитала (которое согласно теории составляет 
8%) и дополнительно использовать остальные 2,5% 
на его развитие. Поэтому теперь каждый работник 
предприятия с помощью такого отчета может анали-
зировать и оценивать уровень оплаты его индивиду-
ального человеческого капитала.

Приведенный отчет требует дополнительного ис-
точника информации, которым являются личные 
дела работников дополненные оценкой отдельных со-
ставных их индивидуального человеческого капита-
ла (капитал с образования, капитал с опыта и др.). 
Это однозначно указывает на его оригинальность. 
Весь процесс формирования отчета об уровне оплаты 
человеческого капитала работников предприятия на-
чиная с первичной документации и заканчивая со-
ответствующим отчетом представлен на рисунку 2.

Предложенная форма отчетности займет свое ме-
сто среди пяти элементов финансовой отчетности 
(рис. 3), которые установлены законодательством и 
сегодня составляются на предприятиях. Будучи ше-
стым элементом отчетности, она удовлетворит ин-
формационные требования как работников, так и 
остальных получателей данной информации, кото-
рая касается уровня оплаты человеческого капитала 
работников предприятия.
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ТИ Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Отчет об изменениях в капитале

Отчет об уровне оплаты 
человеческого капитала работников

Пояснительная записка

Рис. 3. Отчет об уровне оплаты человеческого 
капитала работников как отдельный шестой 

элемент финансовой отчетности
Источник: собственная разработка

Введение такого отчета ликвидирует информаци-
онный пробел, касающийся оплаты человеческого 
капитала работников предприятия. Поскольку ка-
питализм (в позитивном значении этого слова) пред-
усматривает учет всех видов капитала (независимо 
от его локализации), а также равные права на его 

Таблица 5
Пример заполнения отчета об уровне оплаты 

человеческого капитала работников предприятия

Статья
В начале 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода

І. Структура и норма оплаты человеческого капитала 
работников 

1.1. Человеческий капитал 
работников предприятия - 1 715 

348,00

1.2. Интеллектуальный капи-
тал работников - 375 330,00

1.3. Капитал с опыта - 294 070,00

1.4. Нормативные затраты 
труда (п.1.1 × 0,08) - 137 227,84

1.5. Основная заработная 
плата - 142 600,00

1.6. Разница (п.1.5 – п.1.4) - 5 372,16

1.7. Процент соответствия 
(п.1.5/п.1.1 × 100%) - 8,3 %

1.8. Сумма премии - 21 000,00

1.9. Общая сумма заработной 
платы (п.1.5 + п.1.8) - 163 600,00

1.10
Реальный уровень опла-
ты труда (п.1.9/п.1.1 × 
100%)

- 9,5 %

ІІ. Структура и норма оплаты человеческого капитала 
работников І категории

2.1. Человеческий капитал 
работников І категории - 740 630,00

2.2.
Интеллектуальный капи-
тал работников І кате-
гории

- 215 900,00

2.3. Капитал с опыта работни-
ков І категории - 142 770,00

2.4. Нормативные затраты 
труда (п.2.1 × 0,08) - 59 250,40

2.5. Основная заработная 
плата - 64 000,00

2.6. Разница (п.2.5 – п.2.4) - 4 749,60

2.7. Процент соответствия 
(п.2.5/п.2.1 × 100%) - 8,6 %

2.8. Сумма премии - 14 000,00

2.9. Общая сумма заработной 
платы (п.2.5 + п.2.8) - 78 000,00

2.10
Реальный уровень опла-
ты труда (п.2.9/п.2.1 × 
100%)

- 10,5 %

ІІІ. Структура и норма оплаты человеческого капитала 
работников ІI категории

3.1. Человеческий капитал 
работников IІ категории - 974 718,00

3.2.
Интеллектуальный капи-
тал работников IІ кате-
гории

- 159 430,00

3.3. Капитал с опыта работни-
ков IІ категории - 151 300,00

3.4. Нормативные затраты 
труда (п.3.1 × 0,08) - 77 977,44

3.5. Основная заработная 
плата - 78 600,00

3.6. Разница (п.3.5 – п.3.4) - 622,56

3.7. Процент соответствия 
(п.3.5/п.3.1 × 100%) - 8,1 %

3.8. Сумма премии - 7 000,00

3.9. Общая сумма заработной 
платы (п.3.5 + п.3.8) - 85 600,00

3.10
Реальный уровень опла-
ты труда (п.3.9/п.3.1 × 
100%)

- 8,8 %

Источник: собственная разработка на основе данных с 
таблицы 4
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сохранение и преумножение, то и финансовая отчет-
ность, дополненная вышеприведенной информацией, 
является проявлением общественной рыночной эко-
номики.

Выводы. Поскольку каждый бухгалтер имеет со-
ответствующий доступ к информации, которая необ-
ходима для формирования отчета об уровне оплаты 
человеческого капитала работников, единственной 
проблемой оставалось найти соответствующую мето-
дику вычисления стоимости индивидуального чело-
веческого капитала, на основании которого устанав-
ливается размер эквивалентной заработной платы. 
Представленная в данной статье концепция измере-
ния человеческого капитала позволила решить дан-
ную проблему. Также установлено, что размер зара-
ботной платы работника непосредственно зависит, 
во-первых, от стоимости его индивидуального чело-
веческого капитала и, во-вторых, от количества про-
работанного им времени.

Сегодня при использовании данной концепции 
бухгалтера имеют возможность сами проводить соот-
ветствующие вычисления, связанные с установлени-
ем сумм эквивалентных заработных плат для работ-
ников, что в свою очередь позволяет составлять отчет 
об уровне оплаты их человеческого капитала.
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Стаття присвячена формуванню та розкриттю сутності впливу бізнес-конфліктів на поточний стан економічної захищенос-
ті підприємства з використанням економіко-математичних методів. Уточнено рівень економічної захищеності господарюючого 
суб’єкта за рахунок введення коригувального коефіцієнта, який може бути прирівняний до ймовірності виникнення економічних 
конфліктів з негативними наслідками, що впливають на перебіг підприємницької діяльності при укладанні та розвитку бізнес-
угод. Використано елементи багатокритеріальної оптимізації в умовах непрогнозованих наслідків бізнес-конфліктів для зміни 
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Хома И.Б. ФОРМИРОВАНИЕ СУЩНОСТИ ВЛИЯНИЯ БИЗНЕС-КОНФЛИКТОВ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЁННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена формированию и раскрытию сущности влияния бизнес-конфликтов на текущее состояние экономической 
защищённости предприятия с использованием экономико-математических методов. Уточнён уровень экономической 
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в условиях непрогнозируемых последствий бизнес-конфликтов для изменения нижнего и верхнего допустимого значения уровня 
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The article is devoted to the formation and disclosure of the essentiality of the impact of business conflicts on the current condition of 
economic protectability of enterprise using economic and mathematical methods. There was clarified the level of economic protectability 
of business entity through the introduction of adjusting factor, which can be equated to the probability of occurrence of economic conflicts 
with negative consequences that affect the course of entrepreneurial activity when concluding and developing business agreements. 
There were used the elements of multiple-criteria optimization under conditions of unpredictable consequences of business conflicts in 
order to change the lower and upper acceptable value of the level of economic protectability of enterprise.
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Постановка проблеми. Будь-який конфлікт, зо-
крема у підприємницькій діяльності, маючи багато-
гранну природу зародження та індивідуальний ха-
рактер впливу на розвиток окремого господарюючого 
суб’єкта, ґрунтується, насамперед, на неспівпадінні 
інтересів бізнес-партнерів. Це неспівпадіння інтер-
есів може виникати або відразу, або через деякий 
проміжок часу від початку укладання бізнес-угод та 
буде характеризуватись частковою або повною втра-
тою певного рівня взаємодії цих партнерів на ринку, 
зокрема втратою економічної довіри між ними, що 
у майбутньому у більшості випадках може призвес-
ти до серйозних економічних проблем, розбалансо-
вуючи рівновагу створених стосунків. Проте, маючи 
бажання їх врегулювання і контролю та згодом ціл-
ковитого уникнення, виникає проблема формування 
адекватної до реального середовища концептуальної 
сутності, яка розкривала би значення не тільки заро-
дження та перебігу бізнес-конфліктів, але й впливу 
конфліктних ситуацій на поточний стан економічної 
захищеності підприємства. Саме від повноти побудо-
ви цієї концепції буде залежати якість змодельовано-
го стратегічного процесу розвитку економічних угод 
в спектрі максимального усунення їх негативних на-
слідків у підприємницькій діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою дослідження виявлення проблемних зон у 

діяльності підприємств під впливом кризових ситу-
ацій і, зокрема різноманітних конфліктів, у тому 
числі економічних, займалась значна кількість як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених таких, як  
О. Бєліков, А. Бобришев, В. Зігерт, М. Капітонен-
ко, В. Курбатов, Л. Ланг, Г. Осовська, С. Юрченко 
та багато інших [1-5]. Їм вдалось дослідити фактори 
утворення конфліктів, поглиблено проаналізувати 
їх природу виникнення при спонтанній або зако-
номірній несумісності інтересів сторін бізнес-угод, 
проте поза їх увагою залишилось дослідження сут-
ності впливу бізнес-конфліктів та, насамперед, їх 
наслідків на вимір рівня економічної захищеності 
підприємства за участю кількісних економіко-мате-
матичних методів.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати цілі дослідження, які поля-
гають у встановленні закономірного взаємозв’язку 
між причинами виникнення бізнес-конфліктів, їх 
процесом розвитку, ідентифікацією економічних 
результатів підприємства під дією конфліктних 
ситуацій та їх впливом на стан економічної за-
хищеності підприємства на основі запроваджених 
кількісних методів оцінювання, що дозволяє по-
вноцінно зрозуміти всю сутність перебігу еконо-
мічних конфліктів та запобігти їх різноманітні не-
гативні наслідки.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
У зв’язку з тим, що всі бізнес-конфлікти є динаміч-
ними з притаманними їм різними рисами у кожний 
момент часу, їх об’єднує наявність потенційного од-
ночасного впливу на поточний стан економічної за-
хищеності підприємства.

Будь-який економічний конфлікт слід вважати 
сформованим конфліктом з того моменту, якщо по-
рушуються або цілеспрямовано не виконуються умо-
ви бізнес-угоди. Тобто, згідно з [5, с. 10] «конфлікт –  
це ситуація, за якої учасники відносин, об’єднані 
одним і тим самим об’єктом, усвідомлюють несуміс-
ність їхніх інтересів стосовно нього і діють з ураху-
ванням такого усвідомлення».

Зародженню бізнес-конфліктів передують непе-
редбачувані та неконтрольовані події. Проте їх пе-
ребіг підпорядковується правилам раціональності [5, 
с. 16], маючи початок і завершення; до того ж, етап 
завершення має максимально кореспондуватись з 
оцінкою економічних результатів підприємства, які 
абсолютно не застраховані від економічних втрат, що 
є одним із ідентифікаторів кількісного виміру рів-
ня економічної захищеності підприємства, зміненого 
під впливом бізнес-конфліктів.

Схема рекомендованого формування взаємозв’язку 
перебігу бізнес-конфліктів з оцінюванням стану та, 
зокрема, рівня економічної захищеності підприєм-
ства подана на рис. 1.

Причини виникнення бізнес-конфліктів у підпри-
ємницькій діяльності є індивідуальними, хоча поле 
конфліктних ситуацій в підприємницькому середо-
вищі можна наперед спрогнозувати на основі попере-
дніх досліджень наслідків бізнес-угод. 

Припустимо, що певний суб’єкт господарювання 
протягом звітного календарного року укладає низку 
бізнес-угод з постійною кількістю партнерів, а також 
вони, своєю чергою, вступають в економічні стосун-
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Рис. 1. Формування взаємозв’язку перебігу 
бізнес-конфліктів з елементами оцінювання стану 

економічної захищеності підприємства

ки між собою, до того ж, наперед відома ймовірність 
виникнення деяких конфліктних ситуацій, без яких 
не може обійтись підприємницька діяльність (див. 
табл. 1).

Таблиця 1
Матриця ймовірності виникнення економічних 

конфліктів при укладанні бізнес-угод

В
р
1 В

р
2 В

р
3 В

р
4 В

р
5 В

р
6

 В
р
1 - 0,2 0,1 - - 0,3

 В
р
2 0,2 - 0,5 0,3 0,4 0,5

 В
р
3 0,1 0,5 - 0,7 0,3 0,3

 В
р
4 0,1 0,3 0,7 - 0,6 0,5

 В
р
5 - 0,4 0,3 0,6 - 0,2

 В
р
6 0,3 0,5 0,3 0,5 - -

Відомо, що річні бізнес-угоди 
i
uB  з ймовірністю 

виникнення економічних конфліктів Pi, де i – їх по-
рядковий номер, укладались на господарюючому 
суб’єкті лише в січні, лютому, а також наприкінці 
календарного року – в грудні, зокрема їх найменша 
кількість спостерігалась саме в останньому місяці.
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=0,333.
Оцінюючи рівень економічної захище-

ності підприємства, трактують поняття «рі-
вень» як певний ступінь досягнення комп-
лексної захищеності від різноманітних 
загроз, що задовольняє або не задовольняє 
допустимий діапазон коливання ряду вве-
дених кількісних характеристик та ознак 
господарюючого суб’єкта стосовно захище-
ності їх законних інтересів за певний пері-
од часу.

Для пошуку нижнього дозволеного рів-
ня економічної захищеності підприємства 
і уточнення верхнього в практичних умо-
вах можна скористатись критерієм Валь-
да щодо прийняття оптимальних рішень 
і згідно з [6, с. 148; 7]. Якщо змоделю-
вати діяльність господарюючого суб’єкта 
за останні три роки його функціонування 
за діагностованою величиною рівня еко-
номічної захищеності на кінець кожного 
місяця з подальшим визначенням міні-
мального і максимального значення, то 
можна визначити кращий серед найгір-
ших результатів (нижній рівень) та кра-
щий з найкращих (верхній рівень), де за 
основу взято діапазон рівня економічної 
захищеності підприємства від 0 до 10 ба-
лів (табл. 2).



217ауковий вісник Херсонського державного університетуН
де 

1,01
311 =→= РВBВ ррu       6,03

543 =→= PBBВ ppu  

5,02
622 =→= РВВВ ррu       3,04

614 =→= PBBB ppu  

.375,0=Р  

3,01
531 =→= PBBВ ppu        2,04

214 =→= PBBB ppu  

5,02
462 =→= PBBВ ppu        7,05

435 =→= PBBB ppu  

5,03
323 =→= PBBB ppu 

.44,0=Р  

4,01
521 =→= PBBВ ppu    3,02

632 =→= PBBB ppu    3,03
243 =→= PBBB ppu  

іЕЗ
місяцьйкалендарни

ЕЗ kRR −= ∗  

;625,8375,09 =−=січенеь
ЕЗR   

;560,744,08 =−=лютий
ЕЗR   

.667,6333,07 =−=грудень
ЕЗR   

j
ЕЗ

j
ЕЗ

j
ЕЗ RRR min)1(max ×−+×= αα  

{ }j
ЕЗ

j
ЕЗ RR

12,1
max
=

=   

ЕЗR  

 

 

 

 – рівень економічної захищеності під-
приємства за звітний період на кінець календарних 
місяців, в яких укладались бізнес-угоди, що обчис-
люється за методом структурно-функціональної діа-
гностики, згідно з [8, c. 346-355]; i – ідентифікатор 
календарного місяця, в якому укладались бізнес-уго-
ди (у нашому випадку i 3,1=³ , де січень (1), лютий (2), 
грудень (3)).

Таким чином, уточнені рівні економічної захище-
ності підприємства будуть дорівнювати:
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Проте вони все одно будуть задовольняти допус-
тимому діапазону у межах відрізку від 5 до 9 балів.

Як відомо, для уточнення верхньої величини рів-
ня економічного захисту господарюючого суб’єкта 
часто в екстремальних умовах використовують кіль-
кісні методи з елементами багатокритеріальної опти-
мізації, а саме, α-критерій Гурвіца. 

За α-критерій Гурвіца у ті календарні місяці, коли 
укладались бізнес-угоди на підприємстві, візьмемо ве-
личину, яка дорівнює середній ймовірності виникнен-
ня бізнес-конфліктів з певними негативними наслідка-
ми, тобто у січні: α =0,375; у лютому: α=0,44; у грудні 
α =0,333. Для решта календарних місяців α =1. Усі 
величини знаходяться в діапазоні 0 ≤ α ≤ 1між крите-
рієм max–min і max–max [8, с. 373-376; 9]. Проміжні 
розрахунки виконуються за формулами:
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де j – відповідний кластер, що охоплює три роки 
діяльності підприємства у розрізі конкретного ка-
лендарного місяця (j=1,12) з вибором максимального 
значення 
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, наведено у табл. 3.
Отже, в умовах невизначеності, зокрема і з вра-

хуванням впливу не завжди прогнозованих наслідків 
бізнес-конфліктів на поточну підприємницьку діяль-
ність, дозволений діапазон рівня економічної захи-
щеності підприємства може додатково звузитись з 
відрізку [5; 8, с. 625] до [5; 8]. 

Таблиця 2
Результати нижньої та верхньої межі дозволеного 

рівня економічної захищеності змодельованого 
підприємства за критерієм Вальда

Діагностований 
рівень економічної 
захищеності (RЕЗ)

Критерій Вальда

рік

місяць
1 рік 2 рік 3 рік max–min max–max

Січень 0 2 9 0 9

Лютий 0 2 8 0 8

Березень 2 3 5 2 5

Квітень 1 3 4 1 4

Травень 3 8 6 3 8

Червень 0 6 7 0 7

Липень 0 7 3 0 7

Серпень 4 4 6 4 6

Вересень 4 6 7 4 7

Жовтень 3 8 6 3 8

Листопад 7 4 5 4 7

Грудень 5 6 7 5 7

За результатами табл. 2, у нашому випадку, до-
зволений рівень економічної захищеності на підпри-
ємстві коливатиметься у межах від 5 до 9 балів із 
середнім значенням у 7 балів. 

Проте внаслідок існуючої ймовірності виникнен-
ня бізнес-конфліктів та встановленого впливу кон-
фліктних ситуацій на рівень економічної захище-
ності за останній рік і у подальшому підприємство 
скоріше всього не досягне верхнього максимально 
можливого рівня економічного захисту у 10 балів, 
оскільки завжди буде існувати коригувальний кое-
фіцієнт (k

i
) для уточнення кількісного виміру рівня 

економічної захищеності господарюючого суб’єкта, 
що дорівнюватиме величині середньої ймовірності 
виникнення бізнес-конфліктів з певними негативни-
ми наслідками. 

Тоді можна запропонувати наступний підхід до 
визначення реальної величини рівня економічної за-
хищеності підприємства: 
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Таблиця 3
Значення верхнього можливого рівня економічної захищеності змодельованого підприємства в умовах 

невизначеності за α-критерієм Гурвіца за участю впливу бізнес-конфліктів
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Рік 

Місяць
1 рік 2 рік 3 рік *

Січень 0 2 9 0,375 9 3,375 0 0 3,375

Лютий 0 2 8 0,44 8 3,52 0 0 3,52

Березень 2 3 5 1 5 5 2 0 5

Квітень 1 3 4 1 4 4 1 0 4

Травень 3 8 6 1 8 8 3 0 8

Червень 0 6 7 1 7 7 0 0 7

Липень 0 7 3 1 7 7 0 0 7

Серпень 4 4 6 1 6 6 4 0 6

Вересень 4 6 7 1 7 7 4 0 7

Жовтень 3 8 6 1 8 8 3 0 8

Листопад 7 4 5 1 7 7 4 0 7

Грудень 5 6 7 0,333 7 2,331 5 3,335 5,666

* у звітному (третьому році) рівень економічної захищеності підприємства розглядається без коригувального коефіці-
єнта врахування ймовірності виникнення бізнес-конфліктів, так як його наявність цілеспрямовано вже закладена при 
виборі -критерію Гурвіца
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РОЛЬ ВНУТРІШНІХ ІНСТИТУЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ

У статті досліджуються теоретичні питання ролі внутріфірмових інституцій у досягненні стратегічної мети фірми. Розгляда-
ється взаємозалежність державних економічних інститутів і внутрішніх інститутів фірми.

Ключові слова: формальні і неформальні інститути, стратегія, фірма, інноваційна діяльність, адміністрування.

Чаусовский А.М., Романинец Р.Н., Баранник Ю.Г. РОЛЬ ВНУТРЕННИХ ИНСТИТУЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ 
ФИРМЫ

В статье рассматриваются теоретические вопросы роли внутрифирмовых институций в достижении стратегической цели 
фирмы. Рассматривается взаимозависимость государственных экономических институтов и внутренних институтов фирмы.

Ключевые слова: формальные и неформальные институты, стратегия, фирма, инновационная деятельность, администри-
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Chaysovski A.М., Romaninec R.N., Barannik U.G. A ROLE OF INTERNAL INSTITUTES IS IN FORMING OF STRATEGY OF FIRM
The article discusses the theoretical issues about the role of domestic of the firm institutions in achieving the strategic objectives of 

the firm. Discusses the interdependence of public economic institutions and the domestic institutions of the firm.
Keywords: formal and informal institutes. "Strategy, firm, innovative activity, administration.

Постановка проблеми. Стратегічним напрямом 
сучасних вітчизняних економічних суб’єктів госпо-
дарювання є отримання прибутку. Для досягнення 
поставленої мети, фірма змушена використовувати 

функції формальних та неформальних інститутів. 
При широкому дослідженні інституціональної еконо-
міки випало дослідження внутріфірмових формаль-
них та неформальних інститутів. Без визначення ролі 

Застосовувати α – критерій Гурвіца можна лише 
тоді, якщо можливо раціонально обґрунтувати для 
нього рівень ймовірності виникнення ринкового 
ризику або ймовірність виникнення бізнес-кон-
фліктів на підприємстві з різноманітними негатив-
ними наслідками. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, слід вважати, що існує прямий взаємозв’язок 
впливу бізнес-конфліктів, зокрема їх негативних 
наслідків, на вимір стану економічної захищенос-
ті підприємства. Особливо це точно фіксується за 
участі запропонованого використання кількісних 
економіко-математичних методів в процесі здійсне-
ного аналізу. 

Перспективами подальших досліджень можна 
вважати пошук шляхів як часткової, так і повної 
нейтралізації бізнес-конфліктів у підприємницькій 
діяльності, що дозволить безперервно контролюва-
ти допустимий діапазон кількісного виміру рівня 
економічної захищеності підприємства.
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таких утворень неможливо зменшити трансакційних 
витрат на різних рівнях прийняття господарських 
рішень. Осмислення змісту, внутрішніх механізмів, 
суперечностей та наслідків ринкових перетворень ви-
магає належного науково-теоретичного обґрунтуван-
ня та концептуального втілення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема інституцій розглядається багатьма видатни-
ми економістами і соціологами минулого та сього-
денними закордонними та українськими (Т. Веблен, 
М. Вебер, Д. Норт, Д. Коммонс, Х. Ламперт, А. Не-
стеренко, М. Дерябіна, А. Пасхавер, В. Демент’єв, 
О. Поважний, А. Чаусовський та ін.).

Один із класиків економічної теорії (П. Самуель-
сон) дуалістично відносився до теорії інституціоналіз-
му. Хоча у Веблена та інституціоналістів були послі-
довники в академічних колах Америки – наприклад, 
Уесли Клер Мітчел, який започаткував Національне 
бюро економічних досліджень, яка сторонилася тео-
рії систематики циклів ділової активності, – 40 ро-
ків тому інституціоналізм як серйозна економічна 
течія перестав існувати. Хто може пояснити, чому 
течія стає безплідною? Можливо, справа в тому, що 
основний напрямок американської економічної на-
уки завжди відрізнявся більшим прагматизмом та 
імперичністю, ніж австрійська, англійська або фран-
цузька економіки. Це дозволило їй вібрати у себе та 
сприйняти, поряд з високорозвинутим аналітичним і 
економетричним апаратом, дискриптивні цілі задачі 
формування політичної лінії, які притаманні інсти-
туціоналізму як течії [1, с. 401]

Постановка задачі. На основі вищевикладено-
го аналізу відмітимо, що у розвитку сучасних під-
приємств, які базуються на приватній власності і, 
в більшості випадків, спільній, знизилося значення 
робітничих колективів для отримання кінцевого ре-
зультату. В той же час при складній ринковій кон-
куренції, значення результату фірми ніскільки не 
зменшилося, а навіть зросло. Тому у виборі стратегії 
фірми необхідно надавати провідну роль трудовим 
колективам. Як відмічає О.С. Поважний, «реальна ж 
мета корпорації або напрямок її розвитку являє со-
бою комплекс її об’єктивних цілей, відкоригований 
з урахуванням спрямованості суб’єктивних цілей 
груп-учасників процесу корпоративного управлін-
ня. Причому процес визначення основної мети кор-
порації має бути організований таким чином, щоб 
при узгодженні цілей груп-учасників досягнення 
об’єктивних цілей корпорації залишалося доміную-
чим, а прийняті механізми досягнення суб’єктивних 
цілей не суперечили досягненню цілей об’єктивних» 
[2, с. 40-41].

Зрозуміло, що ціллю корпорації є прибуток, а 
групи-учасників об’єднують робітничі колективи та 
адміністративне управління, тобто внутрішні інсти-
туції фірми.

Основна частина досліджень. Усі визначення ін-
ститутів як соціального феномена в рамках «старого» 
інституціоналізму підкреслюють ознаку звичності, 
стійкості та розповсюдження образу думок [3, с. 39].

По-перше, треба зупинитися на визначенні кате-
горії «інститут».

По-друге, слід розрізняти формальні та нефор-
мальні інститути. 

У цьому напрямку значною проблемою є співпа-
діння цілей формальних та неформальних інститу-
тів, про що широко відмічається у праці О. Поваж-
ного [1].

По-третє, показати місце внутріфірмових інститу-
тів у досягненні кінцевої мети фірми.

По-четверте, стратегію фірми неможливо розро-
бити без урахування інтересів внутріфірмових інсти-
тутів.

Спираючись на праці Т. Веблена [4] та інших 
основоположників сучасного інституціоналізму, 
можна зробити висновок, що вони вводять в аналіз 
соціальні, правові, політичні процеси і їх інститути у 
взаємодії з економічними. Для Веблена і його послі-
довників теза про «економічну людину» як суспільну 
одиницю неприйнятна. Як і інші, Веблен досліджує 
поведінку і мислення соціальних груп, обумовлених 
їх особистими соціальними й етичними умовами. Ці 
умови під впливом такого фактора, як технологія, 
змінилися. За Вебленом технологія – єдність знань, 
кваліфікації й технічної бази суспільства на даний 
період. За технологією – єдиний клас. Це всі, хто за-
йнятий у промисловості [5, с. 294]. 

Можна погодитися з окремими авторами, які ви-
значають, що існує кілька суттєвих причин, які ви-
кликають цікавість до інституціональної економіч-
ної теорії і основної категорії дефініції «інститут»  
[6, с. 18-20] . 

По-перше, інститут, у широкому трактуванні цієї 
категорії, має більш, ніж одне, функціональне при-
значення. Наприклад, бюджетні інституції – муль-
тифункціональні, вони регулюють процеси інвесту-
вання в основний капітал, забезпечують соціальний 
захист, гарантують макроекономічну стабільність у 
країні тощо.

Назва напряму походить від латинського слова 
«institutio» (звичай, настанова) і близького до нього 
«інститут» (зовнішнє втілення «інституцій», закрі-
плення їх у вигляді законів). Дуже часто ці термі-
ни вживаються як синоніми. Їх тлумачення є досить 
широким і не надто чітким. Представник інституці-
оналізму і автор терміна «інституціоналізм». У. Га-
мільтон писав: «Інститути – це словесний символ для 
ліпшого описання низки суспільних звичаїв. Вони 
означають переважний і постійний спосіб мислення, 
який став звичкою для групи або звичаєм для на-
роду...від звичаїв і звичок, що до нього ми присто-
совуємо наше життя, є сплетінням і безперервною 
основою інститутів». Як правило, «інститути» визна-
чають як форму прояву «інституцій». Так, «еконо-
мічні інститути» – приватна власність, гроші, кон-
куренція, торгівля, прибуток тощо є лише формою 
прояву або втіленням «інституцій», тобто навичок, 
звичаїв [7]. Ставши такими, вони організують і регу-
люють поведінку людей. Прихильники інституціона-
лізму вирішальну роль у суспільному розвитку нада-
ють саме цим інститутам. Відтак економічні процеси 
в інституціоналістів набувають психологічного за-
барвлення. Усім інститутам притаманні риси колек-
тивної психології. Саме тому, щоб зрозуміти при-
роду інститутів, їхню еволюцію, необхідно вивчати 
рушійні сили, мотиви поведінки, якими керуються 
окремі особи, професійні або соціальні групи у своїх 
діях. Інституціоналісти не лише посилили психоло-
гічне трактування економічного процесу, а й почали, 
по суті, конструювати психологічну теорію економіч-
ного розвитку.

Інституціоналізм, таким чином, є якісно но-
вим напрямом економічної думки. Він увібрав у 
себе кращі теоретико-методологічні дослідження 
кон’юнктури ринку попередніх шкіл економічної 
теорії, а також методологічний інструментарій істо-
ричної думки Німеччини (для дослідження проблем 
«соціальної психології» суспільства).

Заслуга інституціональної теорії полягає в тому, 
що вона, спираючись на наукове пізнання НТП, 
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структуризацію його розвитку як технологічних 
укладів, технологічних способів виробництва, ввела 
їх в економічну теорію й перевела на якісно новий 
рівень, коли технологічні процеси розглядаються в 
єдності з економічним прогресом, з розвитком і вдо-
сконаленням виробничих і суспільних відносин. Це 
якісно новий рівень економічної теорії й методології, 
який не тільки відображає сучасний рівень пізнання, 
але й нерозривно пов’язаний зі становленням нової, 
постіндустріальної парадигми економічної теорії.

У своїй праці О. Чаусовський при визначенні ін-
ституціоналізму спирається на працю Д. Норта, який 
відмічає, що інститути являють собою правила гри у 
суспільстві або обмеження, які оформляють взаємо-
дію між людьми… Інститути знижують невизначен-
ність, структуруючі повсякденне життя [3, с. 40].

Інститути впливають на економічну діяльність, 
визначаючи (поряд з технологією) трансакційні й ви-
робничі (трансформаційні) витрати. Щоб не вступати 
у тривалу дискусію, ми погоджуємося з визначен-
ням, що інститути – це правила гри, організації –  
це гравці.

По-друге, існує значна кількість інституцій, які 
забезпечують виконання однієї і тієї самої функції, 
або функцій, які частково дублюють одна одну. На-
приклад, у фінансовій сфері макроекономічна ста-
більність досягається не тільки подоланням цен-
тральним банком рівня інфляції самотужки, а й 
сукупністю дій інших державних інституційних оди-
ниць: завдяки фінансовому регулюванню, всебічному 
використанню бюджетного механізму, встановленню 
фіксованого рівня заробітної плати тощо. Але слід 
зауважити, що побудова однієї такої державної ін-
ституції, як фінансова система є складним процесом, 
що вимагає створення відповідних фінансових інсти-
туцій та органів управління, прийняття норматив-
но-правових актів, що регламентують найважливіші 
принципи формування, розподілу і використання 
фондів фінансових ресурсів, запровадження дієвих 
засобів контролю з метою забезпечення національ-
них інтересів і безпеки країни [8, с. 245].

З формуванням приватної власності все меншо-
го значення набувають внутрішні інституції підпри-
ємств, особливо неформальних інститутів. Прикла-
дом може слугувати навіть формування бюджету 
України на 2014 рік, який загальмувався через не-
визначеність зовнішніх чинників розвитку економі-
ки країни (ЄС, Митна угода і ін.), а підприємства не 
можуть намітити або виконати уже прийняту страте-
гію розвитку.

Зрозуміло, що досягнення кінцевої мети фірми 
залежить, в значній мірі, від державної інноваційної 
діяльності та забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки. В цьому напрямку, в меж-
ах державного бюджету, необхідно збільшити видат-
ки на фінансування розвитку академічного, освітян-
ського і виробничого секторів науки [9, с. 94].

Чому в ринкових умовах постає дана проблема?
Ринкова економіка, яка ще формується в Укра-

їні, спирається на середній і дрібний бізнес, який 
не в змозі витрачати необхідні кошти на фундамен-
тальні та значні прикладні дослідження, що вима-
гають відповідних кадрів. Тому для них великого 
значення мають державні інституції. До речі, вико-
навча влада України фактично не підтримує малий 
і середній бізнес ні фінансово ні адміністративно, 
хоча юридично такий напрямок розвитку прийня-
тий на державному рівні. 

Аналогічну функцію можуть виконувати різні ін-
ституції в неоднорідних за своєю природою суспіль-

ствах, або у соціумах, що знаходяться на різних ста-
діях соціально-економічного розвитку. 

Філософія ринку, за умов стійкого корпоративно-
го утворення, передбачає рух ресурсів не через ціно-
вий механізм, а шляхом внутрішньо корпоративних 
контактів та домовленостей, тобто через систему вну-
трішньо корпоративних інститутів. Вони представ-
лені у двох основних формах: як формальні інсти-
тути корпорації (внутрішня документація, офіційні 
договори та домовленості) та неформальні інститути 
(змови, неофіційні домовленості, погрози, шантаж, 
шпигунство) [10, с. 231-132].

У наш час вирішальної ролі набувають фактори 
суб’єктні (включно з наукою), тобто здатність соці-
альних суб’єктів (від пересічних громадян до націо-
нальних урядів і міжнародних організацій) реагува-
ти на внутрішні (в межах цих суспільств) і зовнішні 
(з боку світової системи) виклики, випереджувати 
або стримувати небажані й небезпечні тенденції при-
родних, соціальних, економічних, політичних змін і 
сприяти бажаним.

Формальні та неформальні інститути здійснюють 
неформальний і формальний контроль за виконан-
ням стратегії фірми. А значить, і за досягненням 
кінцевої мети фірми.

Неформальний контроль, з соціальної точки зору, 
ґрунтується на схваленні або засудженні дій людини 
з боку її родичів, друзів, колег, знайомих, а також 
з боку громадської думки, яке висловлюється через 
звичаї і традиції, або через засоби масової інформа-
ції. Що стосується економічної складової, то нефор-
мальний контроль здійснюється (бажано щоб здій-
снювався) працівниками за дотриманням режиму 
економії ресурсів, раціональному використанні робо-
чого часу, дотриманням наукової організації праці 
та інше. В цьому напрямку слід використати досвід 
робітничого контролю, народного контролю інших 
неформальних об’єднань працівників, які існували 
на підприємствах соціалістичної економіки.

У традиційному суспільстві існувало дуже мало 
усталених норм. Більшість аспектів життя членів 
традиційних сільських спільнот контролювалися 
неформально. Суворе дотримання ритуалів і цере-
моній, пов’язаних із традиційними святами й обря-
дами, виховувало повагу до соціальних норм, розу-
міння їх необхідності, відношенням суспільства до 
непрацюючих, прогульників, тих хто вів нездоро-
вий спосіб життя.

Неформальні інститути обмежені невеликою гру-
пою і можуть здійснювати неформальний контроль 
за діяльністю суб’єктів трудової діяльності, бо у ве-
ликій групі він неефективний. Агентами неформаль-
ного контролю є родичі, друзі, сусіди, знайомі, а в 
трудовому колективі це товариші по роботі, можливо 
однопартійці.

Формальний контроль ґрунтується на схваленні 
або засудженні дій людини з боку офіційних органів 
влади й адміністрації. У складному сучасному сус-
пільстві, яке налічує багато тисяч чи навіть міль-
йонів людей, підтримувати порядок засобами не-
формального контролю – неможливо. У сучасному 
суспільстві контроль за порядком здійснюють спе-
ціальні соціальні інститути, такі як суди, освітні 
заклади, армія, церква, засоби масової інформації, 
підприємства та ін. Відповідно, агентами формаль-
ного контролю виступають працівники цих установ, 
таким чином, скорочуються трансакційні витрати 
фірми.

Якщо індивід виходить за межі суспільних норм, 
а його поведінка не відповідає соціальним очікуван-
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ням, він неодмінно стикається з санкціями, тобто з 
емоційною реакцією людей на нормативно врегульо-
вану поведінку.

Слід зауважити, що однією з проблем досягнен-
ня стратегічної мети, є протиріччя між стабільністю 
і розвитком підприємства. Успішне виконання по-
точних завдань вимагає стійкості і стабільності ор-
ганізації (фірми). Але зовнішні умови, які постійно 
змінюються вимагають змін: у меті, структурі керів-
ництва, методах роботи на ринку, мотивації персона-
лу [11, с. 103].

Формальні інститути безпосередньо впливають на 
регулювання соціально-трудових відносин (економіч-
них, правових, соціальних, політичних) на мікро-, 
мезо- і макроекономічних рівнях. 

Формальні економічні інститути здійснюють осно-
вний вплив на функціонування господарського меха-
нізму, оскільки їх роль в соціально-трудових відно-
синах полягає у виконанні регулятивних функцій, 
що безпосередньо пов’язані з організацією і управ-
лінням процесами життєдіяльності, матеріального та 
соціального відтворення робочої сили.

До основних формальних економічних інститутів, 
що мають безпосередній вплив на регулювання со-
ціально-трудових відносин, можна віднести форми і 
системи оплати праці.

Заробітна плата як економічний інститут віддзер-
калює взаємодію багатьох економічних процесів. З 
одного боку, оплата праці виступає основною стат-
тею доходів працівника, а з іншого – найбільш зна-
чною статтею видатків роботодавця. Заробітна плата 
повинна гарантувати оплату праці кожному праців-
нику у відповідності до результатів його діяльності і 
вартості робочої сили на ринку праці. Але, з іншого 
боку, вона має забезпечувати відшкодування витрат 
на утримання робочої сили та отримання роботодав-
цем прибутку після реалізації продукції. Тому оче-
видна подвійна природа заробітної плати: вона одно-
часно виступає витратами для фірми і доходом для 
працівника. Саме на цьому протиріччі і ґрунтується 
низка норм, що регулюють відносини між основними 
суб’єктами трудових відносин.

Як між інститутами, так і всередині будь-якого 
інституту, діють своєрідні правила поведінки, або 
так звані неформальні інститути. Вони виника-
ють там, де є «несправність» формального інсти-
туту, що викликає порушення функцій, важливих 
для життєдіяльності всього соціального організму. 
В основі механізму компенсації таких «несправ-
ностей» лежить певна спільність інтересів органі-
зації та її членів.

Неформальні інститути засновуються на виборі 
індивідом або організацією суспільних зв’язків, що 
припускають неформальні відносини, відсутність 
чітко закріплених стандартів. Разом з тим нефор-
мальний інститут може перетворитися на повноцін-
ний формальний, що може відбутися у тому випадку, 
коли «базисний («технологічний») процесс підтри-
мується цілеорієнтованими допоміжними нормами, 
психологічними і аксіологічними установками, а та-
кож механізмами взаємодії з іншими інститутами, 
що існували раніше» [12, с. 413].

Визначаючи місце внутріфірмових інститутів у 
досягненні кінцевої мети фірми відмітимо, що відпо-
відно до інституціональної економічної теорії в сфері 
праці (тобто робітничих колективів) можна виділити 
взаємозалежні інститути-норми, що характерні для 
ринкової економіки: довіри, емпатії, свободи, ле-
галізму [13, с.100-103]. Інститут довіри передбачає 
очікування тих або інших вчинків від своїх контр-

агентів, партнерів, клієнтів, роботодавців, найманих 
працівників тощо, які впливають на рішення, що 
приймає суб’єкт в ситуації, коли він повинен почи-
нати діяти, не знаючи, чи здійснені ці вчинки, чи ні 
[13, с. 693].

Але ці зв’язки залежать від кваліфікації суб’єкта. 
Роботодавці вказують на труднощі в пошуку праців-
ників з необхідними навичками, у той же час безро-
бітним важко знайти роботу через те, що навички, 
якими вони володіють, не користуються попитом. Де-
фіцит навичок співпадає з безробіттям, яке свідчить 
про те, що більшість безробітних не володіє тими на-
вичками, які потрібні роботодавцям [14, c. 53].

Стратегію фірми неможливо розробити без ураху-
вання інтересів внутріфірмових інститутів.

Проте в період кризового і післякризового ста-
ну економіки зазначені інститути-норми не викону-
ють своїх основних функцій, що проявляється через 
недовіру суб’єктів економічної діяльності до своїх 
контрагентів. У свою чергу, це тягне за собою по-
рушення емпатії, виникнення глибинних протиріч у 
системі соціально-трудових відносин, обмежує свобо-
ду раціональності суб’єктів і призводить до тінізації 
відносин сфери праці. Тому до неформальних інсти-
тутів соціально-трудових відносин доцільно приєдна-
ти відповідальність.

Теоретичні дослідження показують, що відпові-
дальність є одним з головних неформальних інститу-
тів, який безпосередньо впливає на розвиток еконо-
мічних відносин у суспільстві, і від якого залежить 
реалізація інших

У ХХ ст. складались інститути соціального за-
хисту населення. Їх метою було зниження впливу 
наслідків безробіття й зменшення злиденності, за-
безпечення населення доступною медичною допомо-
гою, освітою. Це сприяло консолідації суспільства, 
зниженню внутрішніх протиріч і конфліктів, що пе-
решкоджали соціальному і економічному розвитку. 
В цей час зростала роль держави, її бюджету, дер-
жавних інститутів.

Слід зазначити, що позитивні функції інститутів 
у багатьох розвинутих країнах не забезпечили ефек-
тивної діяльності таких інститутів у країнах-імпор-
терах – навпаки, зросли інституціональні витрати й 
практично не збільшилась ефективність економіки. 
Важливим чинником стали управлінські, політичні 
й інші рішення, що зробило їх об’єктом купівлі-про-
дажу, а це є економічною і інституціональною осно-
вою корупції. Оскільки наявні інститути не відпо-
відають рівню економічного й соціального розвитку 
підприємництва, розвивається тіньова економіка.

Висновки. Таким чином, можемо зробити наступ-
ні висновки:

по-перше, стратегія фірми зумовлює формування 
її виконавців;

по-друге, у формуванні стратегії фірми безпосе-
редню участь беруть внутрішні інститути;

по-третє, дієвість внутрішніх інститутів у ви-
конанні мети фірми залежить від компетентності 
суб’єктів, що формують формальні та неформальні 
інститути;

по-четверте, наявність внутріфірмових формаль-
них та неформальних інститутів не гарантує фірмі 
стійкості у конкурентній боротьбі;

по-п’яте, в умовах ринкових відносин, без допо-
моги державних інститутів, внутрішньофірмові ін-
ститути не мають значної ефективності.

Такі напрямки можуть бути визначені для по-
дальшого наукового дослідження і матимуть реальне 
прикладне значення.
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Постановка проблеми. Розвиток сучасної еко-
номіки, підвищення її конкурентоспроможності, 
зростання масштабів науково-технічних перетво-
рень, випуску високоякісної продукції обумовлю-
ється, в першу чергу, трудовими ресурсами країни. 
Вони являються головною продуктивною силою 
суспільства. У сучасній практиці управління тру-
довими ресурсами велике значення мають такі по-
няття як «кадри» і «кадровий потенціал», які за 
своїм значенням не ідентичні. Категорія «кадро-
вий потенціал» включає не тільки власне кадри, 
а й певний рівень спільних можливостей кадрів 
для досягнення заданих цілей. Кадровий потенціал 
підприємства залежить від потенціалів кадрів, але 
не є їхньої суми. 

Дослідження проблеми ефективності викорис-
тання кадрового потенціалу підприємства має вели-
ке значення в умовах зростаючої конкуренції між 
підприємствами, адже ефективність використання 
кадрового потенціалу є визначальним фактором в 
підвищенні ефективності господарювання підпри-
ємства та досягнення ним конкурентних переваг на 
ринку. В сучасних умовах господарювання прове-
дення діагностики кадрового потенціалу обмежуєть-
ся досвідом аналізу у ході реструктуризації або при-
ватизації підприємств. При цьому методологічна та 
методична база майже не обґрунтована, і діагнос-
тика виконується на основі експертної оцінки за 
участю експертів, які не мають потрібного досвіду 
роботи в умовах ринку, орієнтуються не стільки на 
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потреби нової виробничої та організаційної структу-
ри, скільки на бажання нових власників створити 
власну команду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання визначення методик оцінки кадрового потен-
ціалу, підвищення його якості і ефективності вико-
ристання містяться в роботах багатьох дослідників, 
таких як Ф. Базаров, Б. Бачевський, Т. Городня,  
І. Мойсеєнко, С. Покропивний, І. Рєпіна, О. Федо-
нін, Ф. Шульц та інші. Однак, незважаючи на поси-
лене наукове дослідження проблем кадрового потен-
ціалу, науковці ще не дійшли до єдиної думки щодо 
визначення змісту цієї форми потенціалу і, відповід-
но, єдиної точки зору щодо його оцінки.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
та аналіз основних теоретико-методологічних основ 
дослідження ефективності використання кадрового 
потенціалу підприємств, проведення комплексної ді-
агностики та визначення основних напрямків ефек-
тивності використання кадрового потенціалу на при-
кладі ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» в кризових 
умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нау-
ковці не розглядають кадровий та трудовий потенці-
ал трудових ресурсів як дві окремі й взаємозв’язані 
властивості, тому найчастіше вирішують питання 
визначення його загальної вартісної оцінки, при цьо-
му незалежно від того, розглядає автор потенціал як 
трудовий або кадровий. Працівник є не тільки носі-
єм свого потенціалу, але й його власником. Він про-
дає право тимчасового використання своїх власти-
востей. Таким чином, вартісна оцінка права на такі 
властивості – це вже не оцінка потенціалу підприєм-
ства, а питання вартості права на використання робо-
чої сили звичайної та поширеної, або унікальної, на 
яку попит переважає пропозицію. Відповідно з цим 
можна виділити два основні напрямки дослідження 
потенціалу трудових ресурсів:

– діагностика стану кадрового потенціалу трудо-
вих ресурсів для підвищення рівня його використан-
ня та розвитку;

– оцінка вартості створення та розвитку трудо-
вого потенціалу трудових ресурсів підприємства як 
частки вартості створення носія загального потенціа-
лу підприємства при визначенні ціни даного підпри-
ємства на продаж [1]. 

Недосконалість науково-прикладних розробок у 
сфері діагностики кадрового потенціалу підприєм-
ства не дає змоги визначити хоча б кілька альтер-
нативних методик, які б створили основу для по-
дальшого вирішення цього складного проблемного 
завдання. 

В напрацювання вітчизняних та іноземних нау-
ковців виділено наступні підходи до діагностики ка-
дрового потенціалу підприємства, а саме: доходний, 
порівняльний та витратний [2, с. 156].

Доходний підхід до визначення вартості кадрово-
го потенціалу пов’язаний з оцінкою реальної вигоди, 
яку має підприємство від праці працівників. У цьо-
му випадку вартість кадрового потенціалу дорівнює 
капіталізації частини прибутку, що генерується цією 
працею, і у випадку, якщо показники ефективності 
підприємства перевищують середньогалузеві, то ця 
вартість певною мірою враховується через гудвіл.

Порівняльний підхід використовується переваж-
но для оцінки трудового потенціалу підприємства, 
а не кадрового. Він може охоплювати такі методи, 
як анкетування, описовий метод, методи класифіка-
ції, рейтингу, інтерв’ю, тестування, ділових ігор, су-
джень трудового оточення та інші.

Витратні методики діагностики кадрового потен-
ціалу підприємства чи окремого працівника прирів-
нюють розмір кадрового потенціалу підприємства 
(працівника) до суми минулих витрат на його під-
готовку, поточне утримання та майбутній розвиток. 
Даний напрямок досліджень, який демонструє ви-
тратне розуміння кадрового потенціалу, найбільше 
розроблявся вітчизняними науковцями. У даному 
випадку кадровий потенціал підприємства ототож-
нюється з сумою витрат на його персонал. Таким чи-
ном, за даним підходом розмір кадрового потенціалу 
організації в основному визначається сумою витрат 
на промислово-виробничий персонал. 

Отже, найкращим показником ефективності ви-
користання кадрового потенціалу підприємства чи 
окремого працівника є продуктивність праці. Підви-
щення продуктивності праці означає зростання кіль-
кості виготовленої продукції за певний проміжок 
часу або скорочення часу, який витрачається для ви-
робництва одиниці продукції. Але у даній методиці 
сам показник продуктивності праці не застосовуєть-
ся як результуючий показник, а характеризує ефек-
тивність використання персоналу як специфічного 
ресурсу підприємства.

Порівняно з попередньою методикою діагностика 
потенціалу на основі одиниці живої праці дає змогу 
краще врахувати ефективність використання кадро-
вого потенціалу підприємства. Розрахунки кадрового 
потенціалу згідно з даною методикою проводяться за 
такими етапами [2]:

1. Визначається одиниця оцінки живої праці од-
ного робітника через встановлення її фондового ана-
лога у вартісному виразі:

А=П
п
•∆Ф

о
/∆П

п
,     (1)

де А – оцінка одиниці живої праці працівника; 
П

п
 – продуктивність праці співробітника у звітному 

році, грн./особу; ∆Ф
о
 – зростання фондоозброєності 

праці у розрахунку на одного працівника порівняно 
з базовим роком,%; ∆П

п
 – зростання продуктивності 

праці працівника порівняно з базовим роком.
2. Визначається трудовий потенціал технологіч-

ного персоналу підприємства:

ТПтех = А – Ч
п
•К

р
,     (2)

де Ч
п
 – середньорічна чисельність промислово-ви-

робничого персоналу, осіб; К
р
 – коефіцієнт реалізації 

кадрового потенціалу технологічного персоналу під-
приємства, що приймається на рівні нормативу ефек-
тивності капітальних вкладень.

3. Управлінський потенціал у вартісному виразі 
виявляється на основі частки витрат на адміністра-
тивно-управлінський апарат у загальній структурі 
витрат підприємства.

4. Загальний кадровий потенціал підприємства 
визначається додаванням вартості кадрового потен-
ціалу технологічного персоналу і вартості управлін-
ського потенціалу. 

Врахувавши зазначені підходи та напрацювання 
зарубіжних та вітчизняних науковців, нами запропо-
новано узагальнений алгоритм комплексної діагнос-
тики кадрового потенціалу підприємства (рис. 1).

Підвищення рівня конкурентоспроможності під-
приємства в умовах кризи може бути досягнуто за 
рахунок двох принципових підходів: 1 – ліквідація 
існуючих недоліків в організаційній структурі під-
приємства, які перешкоджають підвищенню конку-
рентоспроможності персоналу; 2 – створення прива-
бливого іміджу підприємства [3].

В умовах розвитку ринкової економіки в нашій 
країні особливе значення набувають питання кадрово-
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го планування, важливою складовою частиною якого 
є планування та прогнозування потреби в персоналі. 
Ефективне кадрове планування позитивно впливає на 
результати діяльності організації завдяки оптимізації 
використання персоналу, створення основи для пла-
номірного набору та відбору персоналу, виявленню й 
продуктивного застосування професійного потенціалу 
співробітників, скорочення загальних витрат на робо-
чу силу за рахунок продуманої, активної та послідов-
ної політики на ринку праці. 

Основною метою планування потреби в персона-
лі є забезпечення підприємства необхідною робочою 
силою при мінімізації витрат. Основні етапи плану-
вання персоналу на підприємстві наступні: 1) оцінка 
наявних резервів, їх кількості і структури; 2) оцін-
ка майбутніх потреб; 3) виявлення потреби в робочій 
силі з вказівкою кількісних і якісних показників; 
4) відстеження змін у професійно-кваліфікаційній 
структурі кадрів, 5) розробка програми майбутніх 
потреб [4, с. 61].

Проведемо діагностику кадрового потенціалу під-
приємства на прикладі ПАТ «ПВП «Кривбасвибухп-
ром» за період 2008-2010 рр. На нашу думку, для 
виваженого прийняття управлінських рішень на під-
приємстві, необхідно більш ґрунтовно проаналізува-
ти ефективність використання кадрового потенціалу 
даного підприємства за наступними етапами: дина-

міка складу і структури персоналу; аналіз 
руху трудових ресурсів; оцінка викорис-
тання робочого часу; оцінка впливу факто-
рів на зміну робочого часу; факторний ана-
ліз продуктивності праці робітників.

Динаміка руху трудових ресурсів під-
приємства представлена в табл. 1.

Дані табл. 1 свідчать, що чисельність 
працюючих постійно зменшувалась і за пе-
ріод 2008-2010 рр. знизилась на 32,95%. 
Найбільшу питому вагу у складі персоналу 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» мають ро-
бітники (у 2008 р. – 51%), але частка їх в 
аналізованому періоді постійно зменшува-
лась (на 5% у 2010 році порівняно з 2008). 
Загалом кількість робітників за аналізова-
ний період зменшилась на 39,60%. Темп 
скорочення чисельності робітників переви-
щує темп зменшення чисельності працівни-
ків, що є негативною тенденцією. Це свід-
чить про те, що структура персоналу ПАТ 
«ПВП «Кривбасвибухпром» не є прогресив-
ною та потребує поліпшення.

Аналіз зміни відносних показників ди-
наміки трудових ресурсів показав, що коефіцієнт обо-
роту приймання у звітному періоді не мав постійної 
динаміки. Так, у 2009 році значення даного показ-
ника знизилося на 5,68%, а у 2010 р. спостерігався 
приріст на 0,12%. Коефіцієнт обороту зі звільнення 
у 2009 році знизився на 2,09%, тоді як у 2010 підви-
щився на 6,15%. Коефіцієнт плинності кадрів у 2009 
збільшився на 2%, та у 2010 знизився на 3,55%. 

Динаміка даних показників свідчить про те, що у 
звітному періоді підприємство переважно скорочува-
ло чисельність персоналу без наступного набору пра-
цівників. Зниження коефіцієнта плинності кадрів 
пов’язане із зменшенням числа звільнених за влас-
ним бажанням на 44,64% порівняно з 2008 роком. 

Аналіз використання робочого часу у даному пе-
ріоді показав, що кількість відпрацьованих днів на 
одного працівника порівняно з 2009 р. зменшилась 
на 1,28% за рахунок збільшення втрат робочого часу 
на 9,9%. У 2010 році відбулося зниження ефектив-
ності використання робочого часу на ПАТ «ПВП 
«Кривбасвибухпром».

На основі аналізу основних показників викорис-
тання трудового потенціалу на підприємстві предста-
вимо діагностику кадрового потенціалу ПАТ «ПВП 
«Кривбасвибухпром» за період 2008-2010рр. з ви-
користанням розрахункових значень за наведеними 
формулами (1)-(2) [2], які представлено в табл. 2.

І етап: визначення мети та завдань, об’єкту та предмету оцінки,
визначення плану та програми аналітичної роботи, вибір системи аналітичних 
показників, обґрунтування методичного інструментарію, вивчення матеріалів 
попередніх оцінок.

ІІ етап: збір та обробка інформації, визначення загальних відхилень 
величини показників ефективності використання кадрового потенціалу від 
базових, виявлення взаємодіючих факторів і обчислення їхнього впливу на 
зміну величини показників ефективності використання кадрового потенціалу, 
виявлення невикористаних можливостей підвищення ефективності 
використання кадрового потенціалу.

ІІІ етап: підсумкова оцінка діяльності й узагальнення результатів 
аналізу, розробка висновків і пропозицій щодо прийняття належних 
управлінських рішень за результатами оцінки.

Початок

Кінець

Рис. 1. Алгоритм комплексної діагностики
кадрового потенціалу підприємства

Таблиця 1
Аналіз руху трудових ресурсів ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

Показники
Період Відхилення, %

2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 2010/2008

Середньоспискова чисельність працюючих, 
осіб 1460 1224 979 -16,16 -20,02 -32,95

З них робітники, осіб 750 604 453 -19,47 -25,00 -39,60

Прийнято на роботу по комбінату, осіб 108 21 18 -80,56 -14,29 -83,33

Вибуло по підприємству, осіб 312 236 249 -24,36 5,51 -20,19

 – за власним бажанням 112 115 62 2,68 -46,09 -44,64

 – за угодою сторін - - 50 - - -

 – за порушення трудової дисципліни 3 6 - 100,00 - -

 – на пенсію і іншим причинам 194 115 137 -40,72 100,00 -29,38

Коефіцієнт обороту приймання 7,40 1,72 1,84 -5,68 0,12 -5,56

Коефіцієнт обороту зі звільнення 21,37 19,28 25,43 -2,09 6,15 4,06

Коефіцієнт плинності 7,88 9,89 6,33 2,01 -3,55 -1,54
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Дані табл. 2 свідчать, що продуктивність праці 
одного працівника зменшилась на 24,25%, а одно-
го робітника – на 15,9%. За результатами проведеної 
діагностики кадрового потенціалу ПАТ «ПВП «Крив-
басвибухпром» за період 2008-2010 рр., який харак-
теризується початком фінансово-економічної кризи (з 
кінця 2008 року), можна зробити висновок, що на під-
приємстві існують проблеми, пов’язані з неефективним 
використанням даного потенціалу, про що свідчать 
від’ємні значення загального показника кадрового по-
тенціалу підприємства, розраховані за методикою [2]. 

Резервами підвищення продуктивності праці ро-
бітників ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» є: знижен-
ня плинності кадрів; збільшення кількості відпрацьо-
ваних днів на одного працівника шляхом скорочення 
числа невиходів на роботу та збільшенням середньої 
тривалості робочого дня за рахунок усунення вну-
трішньозмінних втрат робочого часу.

На підприємстві недостатньо приділяється увага 
плануванню чисельності працюючих на підприємстві 
і не розглядаються причини відхилень від заплано-
ваних показників. Важливо не тільки розраховувати 
основні показники, а й здійснювати аналіз і прогноз 
зміни значення даних показників. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ви-
явлені певні резерви підвищення ефективності ви-
користання кадрового потенціалу підприємства дали 
змогу, з нашої точки зору, запропонувати відповідні 
заходи, а саме:

1) проведення організаційно-кадрового аудиту;
2) здійснення кадрового планування, яке, від-

биваючи політику і стратегію організації, визначає 
якісну і кількісну потребу в персоналі;

3) удосконалення нормування праці та контроль 
за виконанням поставлених цілей:

- виконання правил трудового розпорядку з ура-
хуванням специфіки робіт, що виконуються;

- приведення робочих місць цеху у безпечний стан 
згідно з вимогами правил техніки безпеки;

- проведення контролю за правильністю застосу-
вання норм обслуговування з фактичним заванта-
женням робітників;

- щорічне проведення навчання робітників з ме-
тою підвищення їхньої професійної підготовки та 
опанування ними суміжних професій тощо;

4) запровадження єдиної гнучкої тарифної системи, 
яка забезпечує механізм врахування в тарифі відмін-

ностей ефективності праці конкретних працівників, 
дає змогу скоротити втрати робочого часу, сприяє під-
вищенню продуктивності праці, підвищенню якості 
виконання замовлень за рахунок зниження браку, що 
дозволить скоротити матеріальні витрати;

5)  удосконалення системи стимулювання працівни-
ків, яка має орієнтацію на особистісні якості людини;

6) підвищення організаційної культури на під-
приємствах з метою спрямування дій колективу на 
досягнення загальної мети; залучення працівників 
до процесу прийняття рішень та вирішення проблем;

7) розробка на підприємстві «прозорої» кар’єрної 
політики, що передбачає визначення ролі у команді 
кожного працівника; 

8) запровадження системи заходів для адаптації 
нових працівників до роботи в організації тощо.

Таким чином, запропоновані заходи сприятимуть 
підвищенню мотивації та ефективності роботи пер-
соналу, що матиме позитивний вплив на результати 
діяльності підприємства в цілому та безпосередньо 
на результативність кадрового потенціалу, що дасть 
змогу підприємству підвищити свою конкурентоспро-
можність та зайняти тверду позицію лідера на ринку.

Перспектива подальших наукових досліджень по-
лягає у впровадженні та реалізації запропонованого 
алгоритму комплексної діагностики кадрового потен-
ціалу промислових підприємств в кризових умовах 
господарювання, наданні оцінки ефективності вико-
ристання персоналу та визначенні соціально-еконо-
мічного ефекту для підприємств та галузі в цілому.
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Таблиця 2
Діагностика кадрового потенціалу ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

Показники
Період

2008 2009 2010

Середньорічна чисельність ПВП, осіб 1460 1224 979

Темп приросту, % - -16,16 -20,02

Продуктивність праці одного працівника, тис. грн./особу 340,90 276,98 258,23

Темп приросту, % - -18,75 -6,77

Продуктивність праці одного робітника, тис. грн./особу 663,61 561,30 558,07

Темп приросту, % - -15,42 -0,58

Зростання фондоозброєності праці у розрахунку 
на одного працівника порівняно з базовим роком,% 9,92 28,58 27,22

Зростання продуктивності праці працівника порівняно 
з базовим роком, % 18,22 -18,75 -6,77

Оцінка одиниці живої праці працівника 185,60 -422,28 -1038,21

Трудовий потенціал технологічного персоналу -33,40 -605,88 -1185,06

Коефіцієнт реалізації кадрового потенціалу 
технологічного персоналу підприємства 0,15 0,15 0,15

Частка витрат на адміністративно-управлінський апарат 
у загальній структурі витрат підприємства, % 4,157 6,156 8,581

Загальний кадровий потенціал підприємства -29,24 -599,72 -1176,48
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Статья посвящена рассмотрению сути и принципам формирования организационно-экономического механизма развития пи-
щевой промышленности, осуществлению системного подхода к формированию механизма развития пищевой промышленности 
как одной из ведущих отраслей экономики. Основой для эффективного развития предприятий пищевой промышленности яв-
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Постановка проблеми. Здійснення системного під-
ходу щодо формування механізму розвитку харчової 
промисловості як однієї з провідних галузей еконо-
міки. Харчова промисловість – одна з найбільших 
та найважливіших галузей промисловості України. 
Від рівня її розвитку, стабільності функціонування 
залежить стан економіки, продовольча безпека дер-
жави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, 
рівень життя населення. Основою для ефективного 
розвитку підприємств харчової промисловості є на-
явність сировинної бази та місця споживання гото-
вої продукції, природні умови та науково-технічний 
прогрес [16].

Харчова промисловість України складається з 
різноманітних галузей і підгалузей виробництва: 
борошномельно-круп’яної, цукрової, спиртової, пи-
воварної, хлібопекарської, кондитерської, м’ясо-
молочної, рибної, крохмально-мелясної, лікеро-го-
рілчаної, олійно-жирової, виноробної, консервної, 
соляної, овочевої тощо, що представлені понад 
22 тис. великих, середніх і малих підприємств різ-
них форм власності, які виробляють майже 20% від 
загального об’єму промислової продукції. Найбільша 
частина реалізованої продукції – це напої, м’ясні та 
молочні продукти, тютюнові вироби, хліб і хлібобу-
лочні вироби, олія та тваринні жири.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями тенденцій та перспектив розвитку харчової 
промисловості України займалися багато вітчизня-
них науковців, зокрема: A.B. Барабаш, Л.В. Дейне-
ко [11], О.Г. Дерев’янко, Л.А. Євчук, Г.О. Єресько, 
В.М. Калінчик, В.В. Лиськов, Т.Л. Мостенська [12], 
Н.І. Працюк, М.П. Сичевський [13], О.Б. Шмаглій 
[15], І.Р. Юхновський [14] та інші.

Розвиток харчової промисловості до середини 
XX ст. характеризувався суттєвими національни-

ми особливостями, зумовленими традиціями спо-
живання продуктів харчування, які відбивали певні 
смаки й уподобання населення різних країн світу. 
Глобальна експансія в другій половині ХХ ст. про-
відних продовольчих транснаціональних компаній 
світу («Кока-кола», «Нестле», «Юнілевер» та ін.), 
яка мала конкретний вираз у завойовуванні націо-
нальних ринків, призвела до універсалізації спожи-
вання, стандартизації випуску готової продукції та 
напівфабрикатів. Глобальна й регіональна конкурен-
ція на продовольчих ринках спонукає виробників до 
диверсифікації асортиментного портфеля, складові 
якого здатні конкурувати зі світовими лідерами [10].

Серед важливих чинників розвитку харчової про-
мисловості доцільно відзначити залежність терито-
ріального розміщення виробництва від сировинної 
бази, що є характерним для галузей, які викорис-
товують нетранспортабельну сировину, яка швидко 
псується, або велику кількість сировини (цукрова, 
олійна, рибна, овочеконсервна, молочна та інші га-
лузі); від споживчого ринку через короткий термін 
зберігання готової продукції та/або економії на тран-
спортних витратах (кондитерська, хлібопекарська, 
пивоварна та інші галузі). Також на ефективність ро-
боти та розміщення виробничих потужностей впли-
ває структура ринків праці, можливість залучати 
висококваліфіковані кадри, наявність енергетичних 
і фінансових ресурсів, зручність транспортного спо-
лучення тощо. Однак сьогодення вимагає від підпри-
ємств харчової промисловості пошуку компромісу 
між розглянутими чинниками.

За технологічним та економічним змістом харчо-
ва промисловість є високо інтегрованою з сільським 
господарством галуззю виробництва і природно, що 
неврожаї, кон’юнктурні коливання цін на сировину 
та матеріали призводять до коливання попиту й про-
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позиції на окремі види продукції. На жаль, аграрна 
реформа в Україні виявилася неспроможною захис-
тити українських виробників від наслідків кризи, 
яка охопила майже всі галузі сільського господар-
ства, що призвело до істотного скорочення обсягів 
виробництва продукції, зниження ефективності ді-
яльності галузі та негативно відобразилося на під-
приємствах харчової промисловості й спричинило 
зменшення обсягів виробництва і, як результат, по-
дорожчання продовольчих ресурсів для населення 
України та світу.

Постановка завдання. Вищевикладене дозволяє 
стверджувати, що у розвитку аграрного сектору та 
харчової промисловості прослідковується тяжіння 
до збитковості окремих складових, що не дозволить 
цій галузі посісти гідне місце на світовому продо-
вольчому ринку. Відсутність вільних коштів для 
модернізації обладнання, впровадження новітніх 
інноваційних технологій, закупівлі сировини зму-
шує підприємства скорочувати виробництво. Тому 
проблеми економічно-фінансових відносин між 
підприємствами харчової промисловості та сіль-
ського господарства, пошуку паритету цін на сіль-
ськогосподарську сировину й продовольчі товари, 
розширення ринків сировини та збуту повинні ви-
рішуватися на основі управління агропромисловим 
комплексом з використанням сучасних інструмен-
тів менеджменту та маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вним напрямком подолання зазначених негативних 
тенденцій є розвиток інтеграційних зв’язків і побу-
дова на їх основі інтегрованих об’єднань. Останнім 
часом для галузей харчової промисловості характер-
ним стає поширення інтеграційних стратегій і зрос-
тання ефективності як у межах окремих складових 
єдиного технологічного ланцюга (сільськогосподар-
ські формування та переробні підприємства, заготів-
ля, гуртова й роздрібна торгівля), так і у виробничих 
відносинах між ними. Посилення зв’язків виробни-
ків сільськогосподарської сировини й переробних 
підприємств призводить до появи нових цілісних 
властивостей у системі, зміни структури та якості 
інтегрованої системи.

Доцільно зазначити, що значні конкурентні пере-
ваги в харчовій промисловості України мають ком-
панії з вертикально інтегрованою структурою ви-
робництва із замкнутим циклом виробництва – від 
вирощування, зберігання та переробки сировини до 
виробництва та реалізації готової продукції. За ра-
хунок власної системи елеваторів, сільських гос-
подарств і торговельних домів компанії досягають 
замкнутого виробничого циклу, економії витрат і 
раціонального управління фінансовими потоками. 
Додатковими перевагами є розташування у спеціаль-
них економічних зонах і на територіях пріоритетно-
го розвитку, а також співпраця з іноземними парт-
нерами.

В основі розвитку харчової промисловості лежать 
об’єктивні економічні закони розвитку суспільного 
виробництва. Керувати економікою на будь-якому 
організаційному рівні – це значить надходити у ви-
робництві так, як вимагають економічні закони, од-
ним з яких є, наприклад, закон випереджаючого 
зростання продуктивності праці в порівнянні із зрос-
танням заробітної плати. Його порушення призведе 
до порушення грошового обігу, появи в зверненні 
так званих «зайвих грошей», породить незадоволе-
ний попит, дефіцит багатьох видів продукції та інші 
негативні явища. Пізнанням економічних законів за-
ймається економічна наука.

Визначення даного механізму як організаційно-
економічного характеризує його як організаційну 
систему, що являє собою «сукупність методів, прин-
ципів, правил, прийомів, використовуваних для ви-
конання організаційно-економічних завдань» [26]. 
Цей механізм має забезпечувати оптимальний рівень 
функціонування організаційно-економічної системи 
підприємства.

Контроль діяльності підприємства за допомогою 
адміністративно-розпорядчих методів гальмує роз-
виток виробництва, сковує ініціативу і заповзятли-
вість. Непряме регулювання виробництва через еко-
номічні важелі і стимули без певної регламентації 
веде до зниження цілеспрямованості, особливо в дов-
гостроковому плані. породжує елементи стихійності. 
А тому господарський механізм являє собою сукуп-
ність різних форм і методів, що використовуються 
для свідомого, цілеспрямованого впливу на економі-
ку з метою всесвітньої її інтенсифікації про підви-
щення ефективності.

Соціально-економічна природа господарського 
механізму визначається пануючими відносинами 
власності на засоби виробництва. Кожному способу 
виробництва суттєвий власний господарський меха-
нізм, ядром якого є система стимулів, які форму-
ють спонукальні мотиви досягнення високих кінце-
вих результатів. Від дієвості цих стимулів, їх в’язі з 
об’єктивно існуючими, постійно змінюються інтере-
сами людей залежить результат виробничої діяльнос-
ті. Виділимо деякі загальні принципи формування 
господарського механізму, характерні як для галузі, 
регіону, так і для окремого підприємства або його 
підрозділу:

- по-перше, господарський механізм на будь-який 
щаблі ієрархії повинен бути зорієнтованим на досяг-
нення різноманітних, взаємозв’язаних і періодично 
змінюються цілей виробничої системи даного рівня, 
тобто на досягнення кінцевого, а не проміжного ре-
зультату виробничої діяльності;

- по-друге, господарський механізм повинен по-
годжувати з об’єктивно існуючим неспівпаданням і 
суперечливістю інтересів різних ланок виробництва, 
груп та окремих працівників, виробляючи порядок 
застосування того чи іншого стимулу. Ігнорування 
цієї вимоги може обернутися значними економічни-
ми, соціальними, екологічними втратами. Тому дуже 
важливим є наукове обґрунтування умов застосуван-
ня різних довготривалих нормативів, порядку їх ви-
значення, рівня стабільності і гнучкості цін, про-
центних ставок, податків, пільг, санкцій тощо;

- по-третє, господарський механізм повинен ви-
робляти також способи впливу на процес залучення 
у виробництво різного роду ресурсів, які стимулюва-
ли б, з одного боку, прагнення трудових колективів 
і окремих працівників до максимально можливого 
при даному рівні розвитку виробничої системи на-
ближенню до мети, з іншого боку – прагнення до мі-
німально необхідного залученню у виробничий про-
цес кількості живої і матеріалізованої праці. А саме, 
господарський механізм за допомогою стимулів по-
винен забезпечувати ефективне й якісне функціону-
вання виробничих систем;

- по-четверте, господарський механізм повинен 
бути пристосований до форм і методів управління ви-
робництвом, що передбачає поєднання юридичної та 
економічної самостійності підприємств і об’єднань.

Господарський механізм можна розглядати у двох 
аспектах:

1) господарський механізм свідомо створюється 
і приблизно використовується людьми (з цієї точки 
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зору він суб’єктивний за своєю природою). Завдяки 
своїй суб’єктивності він вбирає в себе не тільки еко-
номічні (базисні), але й неекономічні (надбудовні) 
форми і методи, наприклад, юридичні норми (госпо-
дарське право), морально-психологічні фактори (мо-
ральне заохочення) та інше;

2) за своїм змістом господарський механізм 
об’єктивний, так як він реалізує сутність виробни-
чих відносин, суть об’єктивних економічних законів.

До основних характеристик організаційно-еко-
номічного механізму запропоновано віднести такі:  
а) організаційно-економічний механізм є підмеха-
нізмом економічного механізму, який, в свою чер-
гу, є важливішою складовою господарського меха-
нізму підприємства; б) організаційно-економічний 
механізм є приналежністю організаційно-економіч-
ної системи, взаємодіє в системі інших механізмів 
на підприємстві як цілісної системи; в) до складових 
організаційно-економічного механізму відносять-
ся: організаційно-технічний; виробничо-технологіч-
ний; фінансово-економічний механізми; г) основною 
функцією даного механізму є реалізація процесу 
організації та прийняття економічних рішень, які 
спрямовані на досягнення поставленої мети підпри-
ємства; д) об’єктом впливу організаційно-економіч-
ного механізму є потенціал галузі, а кінцевою ме-
тою його функціонування – підвищення економічної 
ефективності використання потенціалу.

Погоджуємося з підходом багатьох вітчизняних 
вчених, що організаційно-економічний механізм 
будь-яких явищ в національній економіці необхідно 
розглядати крізь призму механізмів і форм держав-
ного регулювання.

У сучасних умовах в Україні особливістю орга-
нізаційно-економічного механізму розвитку харчової 
промисловості є те, що він має ліберальний характер 
та містить в собі сукупність дій державних органів 
влади у сфері бюджетних видатків, засобів характер-
ного контролю, сертифікації і стандартизації, науко-
во-технічного забезпечення по формуванню префе-
ренційних умов розвитку певних галузей.

Методичну базу створення організаційно-еконо-
мічного механізму формують знання тенденцій роз-
витку економіки, сутності і механізмів дії економіч-
них законів, вміння їх використовувати на практиці 
в процесі діяльності підприємства. Механізм дії еко-
номічних законів є складовою частиною виробничих 
відносин і разом з тим науково об’єктивною основою 
організаційно-економічного механізму розвитку хар-
чової промисловості.

Формування організаційно-економічного механіз-
му розвитку харчової промисловості починається із 
визначення принципів здійснення цього процесу, го-
ловними з яких є:

1. Принцип інноваційного характеру розвитку 
системи передбачає опору промислового підприєм-
ства на високі стандарти роботи та прагнення до 
нововведень. Постійний пошук нових можливостей 
стимулює розвиток харчової промисловості. Орієнта-
ція на інновації допомагає промисловому підприєм-
ству ефективно здійснювати свою діяльність.

2. Принцип системності представляє сукупність 
взаємодіючих підсистем та ефективну взаємодію із 
зовнішнім середовищем. Робота кожного окремого 
відділу та підсистеми будується таким чином, щоб у 
визначений термін головна мета підприємства була 
досягнута.

3. Принцип урахування інтересів усіх учасників 
виробничого процесу – це один з головних принципів 
управління. Тільки на основі урахування інтересів 

всіх економічних контрагентів, з якими співпрацює 
підприємство харчової промисловості в процесі свої 
діяльності, можна заснувати тривалу та стабільну 
взаємодію.

4. Принцип ефективного та справедливого управ-
ління персоналом (повноваження і відповідальність; 
справедливий поділ відповідальності за результати 
роботи між менеджерами та робітниками; корпора-
тивний дух; стабільність; мотивація праці та спра-
ведлива винагорода за виконання обов’язків).

5. Принцип дотримання етики бізнесу передбачає 
чесність і довіру в ділових стосунках, дотримання 
домовленостей та підписаних угод, повагу до парт-
нерів та інших учасників взаємодії. Цей принцип 
покладений в основу довготривалих відносин, бо без 
нього накопичення ресурсів та потенціалу споживчо-
го капіталу неможливе.

6. Принцип адаптивності. Цей принцип вимагає 
своєчасної динамічної реакції на зміни у зовніш-
ньому та внутрішньому середовищі (зміни запитів 
споживачів, дії конкурентів, видання нових чи ре-
дагування існуючих законодавчих актів, кризові 
явища в економіці, зниження ефективності праці 
та інше).

7. Принцип безперервності і надійності вияв-
ляється у створенні таких організаційно-господар-
ських та технічних умов, за яких досягається стій-
кість і безперервність заданого режиму виробничого 
процесу [7].

8. Принцип економічності та ефективності на 
основі багатоваріантного вибору шляхів розвитку. 
Наявність альтернатив розвитку допоможе обирати 
більш ефективний та економний шлях, краще при-
стосуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому 
середовищах, поліпшувати організацію виробництва, 
випускати конкурентоспроможну продукцію.

Такі принципи дозволяють визначити місце ор-
ганізаційно-економічного механізму розвитку хар-
чової промисловості серед інших механізмів, його 
особисті функції та чітко сформувати його взаємо-
дію в сукупності із іншими механізмами підприєм-
ства в єдиній ієрархії всіх механізмів функціону-
вання підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Однією з 
перешкод на шляху інвесторів є неврегульованість 
важливих питань в сфері законодавства, тобто пер-
шим кроком по вдосконаленню галузі має стати роз-
робка національної стратегії продовольчої безпеки 
країни, перегляд існуючих стандартів у бік їх спро-
щення і перехід до європейських норм і, як наслі-
док, формування ефективного організаційно-еконо-
мічного механізму розвитку харчової промисловості 
України.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Довгань Л.Є., Дудукало Г.О. Формування організаційно-еко-

номічного механізму ефективного управління підприємством 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ruh.znaimo.com.ua/ 
index-27522.html.

2. Полозова Т.В., Овсюченко Ю.В. Сутність організаційно-еконо-
мічного механізму функціонування підприємств промисловос-
ті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://archive.
nbuv.gov.ua/articles/2005/05ptvfpp.html.

3. Садеков А.А. Управление предприятием в условиях кризиса: 
моногр. / А.А. Садеков, В.В. Цурик. – Донецк : ДонГУЭТ, 2006. –  
178 с.

4. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: те-
орія, механізм регулювання та управління / Л.І. Піддубна. – Х. :  
ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.

5. Пономарев І.Ф., Полякова Е.И. // Научные труды ДонНТУ, се-
рия: экономическая, выпуск № 69.



229ауковий вісник Херсонського державного університетуН
6. Основы социального управления: учебное пособие /  

А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и др. Под ред.  
В.Н. Иванова. – М. : Высш. шк., 2001. – 271 с.

7. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. по-
сібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба; за ред.  
М.Г. Грещака. – К. : КНЕУ, 2001. – 228 с.

8. Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного 
управління машинобудівним підприємством // Актуальні про-
блеми економіки № 9 (123). – 2011. – С. 130–134.

9. Білик Ю., Файчук О. Оцінка порівняльних переваг в умовах 
міжнародної економічної інтеграції // Економіка України. – 
2007. – № 6. – С. 69–76.

УДК 338

Шипуліна Ю.С.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри маркетингу та управління інвестиційною діяльністю
Сумського державного університету

Ілляшенко Н.С.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри маркетингу та управління інвестиційною діяльністю
Сумського державного університету

ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНО-СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ
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Постановка проблеми. Загострення конкуренції, 
що спричинено глобалізацією економіки, підвищен-
ням вимог споживачів до характеристик продукції, її 
передпродажного і післяпродажного сервісу, а також 
входженням світової економіки у спадаючу фазу еко-
номічного циклу актуалізує дослідження спрямовані 
на пошук шляхів активізації інноваційної діяльності 
як на рівні окремих підприємств і галузей, так і на-
ціональних економік у цілому. Як свідчить світовий 
досвід, одним з найбільш перспективних шляхів є 
формування інноваційно-сприятливого середовища 
на усіх рівнях управління економічним розвитком. 
Формування сприятливих умов для активізації інно-
ваційної діяльності буде ефективним якщо вдасться 

забезпечити узгоджену взаємодію механізмів управ-
ління цим процесом на макро- і мікрорівнях. Це по-
требує створення комплексного механізму формуван-
ня інноваційно-сприятливого середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня розроблення механізмів регулювання і стимулю-
вання інноваційної діяльності досліджувалися у пра-
цях вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, 
ними досліджено загальні засади управління інно-
ваційним розвитком економічних систем [4; 5; 10-
12], підходи до формування механізмів управління 
інноваціями на промислових підприємствах [1; 2; 3], 
методи мотивування і стимулювання інноваційної ді-
яльності на підприємствах і установах [6; 7; 8], за-
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гальні засади формування інноваційно-сприятливого 
середовища на рівні держави і окремого підприєм-
ства [9]. Проте питання забезпечення узгодженої вза-
ємодії механізмів регулювання і стимулювання ін-
новаційної діяльності на макро- і мікрорівнях, які 
у сукупності формують інноваційно-сприятливе се-
редовище [13] є малодослідженими. Наявні розробки 
практично не ураховують вплив інноваційної куль-
тури яка, як свідчить зарубіжний досвід, є одним з 
головних засобів формування інноваційно-сприятли-
вого середовища як на рівні національної економіки, 
так і на рівні окремого підприємства. 

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
роблення засад комплексного механізму формування 
інноваційно-сприятливого середовища на підприєм-
стві на основі розвитку його інноваційної культури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спира-
ючись на результати аналізу публікацій, присвяче-
них стимулюванню і регулюванню інноваційної ді-
яльності [1-12], а також власних досліджень [13-16], 
авторами розроблено укрупнену схему механізму 
формування інноваційно-сприятливого середовища 
(рис. 1).

Як слідує зі схеми на рис. 1, на формування ін-
новаційно-сприятливого середовища на підприємстві 
впливають механізми державного регулювання і сти-
мулювання інноваційної діяльності, які на рівні під-
приємства розглядаються як зовнішні фактори опосе-
редкованої дії. Схема їх впливу показана на рис. 2 [15].

Зовнішнє макросередовище

Зовнішнє мікросередовище

Суб'єкт управління (керівництво 
підприємства і його структурних 

підрозділів)

Система діагностики, у 
т.ч.: методи; інформація 

Система управління, у 
т.ч.: цілі; функції; методи; 

структура 

Інноваційно-
сприятливе 
середовище 

(об'єкт 
управління)

Механізми регулювання і 
стимулювання 
інноваційної діяльності, 
у.т.ч. ті що [17]:
- визначають вектор 
інноваційного розвитку;
- формують засади 
інноваційного розвитку 
підприємства; 
- формують ресурсну базу; 
- пов'язують і узгоджують 
інтереси суб'єктів 
інноваційного процесу 

Інноваційна 
культура 
підприємства 
[15]:
- організаційна 
складова;
- мотиваційна 
складова;
-
інтелектуально-
креативна 
складова

Складові успіху інноваційної діяльності підприємства

Персонал Маркетинг 
інновацій 

НДДКР Виробництво Матеріальні 
ресурси 

Вплив інноваційно-
сприятливого середовища на 
діяльність підприємства-
інноватора

Внутрішнє 
середовище
підприємства

Рис. 1. Концептуальна схема комплексного механізму формування 
інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві 

Джерело: авторська розробка

- Взаємозв'язки між елементами 
- Впливи елементів 

1. Державне регулювання і 
стимулювання 
інноваційної діяльності

3. Регулювання і 
стимулювання інноваційної 
діяльності на рівні 
підприємства

2. Інноваційна культура 
суспільства 

4. Інноваційна культура 
підприємства 

Інноваційно-
сприятливе 
середовище

Рис. 2. Взаємодія механізмів формування 
інноваційно-сприятливого середовища  

на макро- і макрорівнях
Джерело: авторська розробка [15]

Механізми регулювання і стимулювання інно-
ваційної діяльності зазначені на рис. 1 є достатньо 
відомими [17], вони формують засади інноваційного 
розвитку конкретного підприємства на основі приве-
дення у відповідність його внутрішніх можливостей 

розвитку до зовнішніх, які генеру-
ються ринком. Зокрема, вони вклю-
чають:

- механізми, що визначають век-
тор формування сприятливого серед-
овища для інноваційного розвитку 
підприємства: управління змінами; 
випереджаючого розвитку;

- механізми, що формують заса-
ди інноваційно-сприятливого серед-
овища: організація інноваційної ді-
яльності; формування інноваційної 
культури; мотивація персоналу;

- механізми, що формують ре-
сурсну складову інноваційно-спри-
ятливого середовища: фінансування 
інноваційної діяльності; управління 
інноваційними ризиками;

- механізми, що пов’язують і 
узгоджують інтереси суб’єктів інно-
ваційного процесу: управління зна-
ннями. 

Схема забезпечення узгодженої 
взаємодії цих механізмів у проце-
сі приведення у відповідність до зо-
внішніх внутрішніх можливостей 
інноваційного розвитку (потенціалу 
інноваційного розвитку підприєм-
ства) подана на рис. 3. 

Стрілками показано інформаційні 
потоки, велика стрілка показує на-
прямок управлінських дій перерахо-
ваних механізмів, які забезпечують 
приведення потенціалу інноваційно-
го розвитку підприємства у відповід-
ність до умов зовнішнього середови-
ща.

Розглянемо детальніше особли-
вості управління формуванням і 
розвитком інноваційної культури 
підприємства як однієї з головних 
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Рис. 3. Схема механізму приведення 
у відповідність внутрішніх умов інноваційного розвитку 

підприємства до зовнішніх
Джерело: авторська розробка

Рис. 4. Укрупнена графічна інформаційна модель 
діагностики стану інноваційної культури підприємства

Джерело: авторська розробка

Рис. 5. Укрупнена графічна інформаційна модель управління 
розвитком інноваційної культури підприємства

Джерело: авторська розробка

Зовнішнє макросередовище:
- ринкові механізми (конкуренції, рівноваги 
попиту і пропозиції і т.п.);
- механізми регулювання і стимулювання 
інноваційної діяльності;
- економічна, соціально-демографічна, 
політико-правова, природно-екологічна, 
техніко-технологічна та ін. складові бізнес-
середовища. 

Зовнішнє мікросередовище: 
постачальники; споживачі; посередники; 
кредитно-фінансові установи; ЗМІ; органи 
регіональної і місцевої влади; місцеве 
населення; громадські спілки і т.п.

Діагностика відповідності потенціалу 
інноваційного розвитку підприємства 
умовам зовнішнього макро- і 
мікросередовища

Потенціал інноваційного розвитку 
підприємства, у т.ч. його складова –
інноваційно-сприятливе середовище

Механізми регулювання 
і стимулювання 
інноваційної діяльності 
які:  

- визначають вектор 
інноваційного розвитку:
управління змінами; 
випереджаючого 
розвитку;

- формують засади 
інноваційного розвитку 
підприємства: організація 
інноваційної діяльності; 
формування інноваційної 
культури; мотивація 
персоналу;

- формують ресурсну 
базу:
фінансування інноваційної 
діяльності; управління 
інноваційними ризиками;

- пов'язують і 
узгоджують інтереси 
суб'єктів інноваційного 
процесу: управління 
знаннями. 

Д1. Оціночні показники стану 
складових інноваційної культури 
підприємства і їх елементів 
(перелік див. у [15])

Д2. Група 
експертів добраних 
відповідно до 
викладеного вище

1. Визначення вагових характеристик і 
значень показників, що характеризують 
елементи інноваційної культури 
підприємства (шкала оцінки див. [15], 
методика перевірки експертів див. [18])

2. Оцінка інноваційної 
культури у цілому і її 
окремих складових 
(методика див. [15])

3. Порівняння оцінок з їх 
критичними значеннями і  вибір 
заходів щодо розвитку 
інноваційної культури 
підприємства (методика див. [19])

Д3. Комплекс заходів з 
управління розвитком 
інноваційної культури 
підприємства

Д3. Комплекс заходів з 
управління розвитком 
інноваційної культури 
підприємства

Д4. Методика 
оптимізації складу 
заходів з управління 
розвитком інноваційної 
культури (див. [19])

4. Прогнозування витрат на реалізацію 
управлінських заходів і приросту результатів 
(вимірюються приростом оціночних показників 
складових інноваційної культури). Визначення 
оптимального складу показників.

Д5. Оптимальний 
комплекс 
управлінських 
заходів

5. Реалізація заходів щодо управління 
розвитком інноваційної культури 
підприємства шляхом поліпшення 
характеристик елементів її окремих 
складових (перелік див. у [15])

6. Моніторинг змін і 
діагностика стану 
інноваційної культури 
підприємства (див. 
рис. 3)

складових середовища сприятливого для 
інноваційної діяльності. 

Цілеспрямоване і ефективне управління 
розвитком інноваційної культури потребує 
попередньої діагностики її стану. Вона пе-
редбачає оцінку поточного стану інновацій-
ної культури підприємства, а також її окре-
мих складових і їх елементів, порівняння 
отриманих оцінок з критичними значення-
ми і вибір на цій основі заходів щодо розви-
тку інноваційної культури [15; 16]. 

Дослідження авторів свідчать, що фак-
тично єдино прийнятним методом оцінки 
є експертний, причому у якості експертів 
слід обирати як працівників самого під-
приємства-інноватора (керівників і про-
відних фахівців), так і осіб зі сторони 
(представників економічних контрагентів 
підприємства: споживачів, посередників, 
постачальників та ін., а також контактних 
аудиторій: ЗМІ, місцевого населення, міс-
цевих органів влади тощо). Такий підхід 
дозволить усебічно і неупереджено оціни-
ти стан інноваційної культури, підвищить 
ступінь об’єктивності. Узгодженість думок 
експертів слід перевіряти за коефіцієнтом 
конкордації та критерієм Пірсона. 

Графічна інформаційна модель діагнос-
тики стану інноваційної культури підпри-
ємства подана на рис. 4. Затіненням подано 
документи (Д1–Д3), що містять інформа-
цію необхідну для діагностики. Блоки 1-3 
відображають комплекси дій з відповідним 
методичним забезпеченням.

Управління реалізацією обраних захо-
дів передбачає попередню оптимізацію їх 
складу за критерієм максимізації результа-
ту при фіксованому обсязі витрат. 

Побудована з урахування цього графіч-
на інформаційна модель управління форму-
вання і розвитком інноваційної культури 
підприємства подана на рис. 5. Зміст бло-
ків аналогічний рис. 4. 

Як слідує з викладеного вище, форму-
вання інноваційно-сприятливого середови-
ща передбачає, у першу чергу, створення 
сприятливих організаційних умов для ви-
сокоефективної творчої праці, розкриття 
креативного потенціалу персоналу підпри-
ємства, його мотивування створювати і 
впроваджувати інновації. Тобто формуван-
ня і розвиток організаційної, мотиваційної 
і інтелектуально-креативної складових ін-
новаційної культури підприємства як осно-
ви його інноваційно-сприятливого серед-
овища. У табл. 1 подано авторське бачення 
окремих складових системи управління їх 
формуванням і розвитком.

Узагальнюючи викладене слід зазна-
чити, що авторами розроблено засади 
комплексного механізму формування ін-
новаційно-сприятливого середовища на 
підприємстві. Цей механізм слід розгляда-
ти як відкриту, динамічну, адаптивну сис-
тему, що здатна до саморозвитку.

Відкритість полягає у обміні інфор-
маційними потоками з зовнішнім і вну-
трішнім середовищем інноваційної діяль-
ності (діяльності підприємства-інноватора  
взагалі).
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Про динамічність свідчать постійні зміни ролі, 
місця і значення його систем, що відбуваються у за-
лежності від змін стану зовнішнього макро- і мікро-
середовища, цілей підприємства, особливостей його 
діяльності на обраних ринках, поточних мотивів ді-
яльності тощо. 

Адаптивність полягає у коригуванні методів і ін-
струментів формування інноваційно-сприятливого 
середовища відповідно до змін умов інноваційної ді-
яльності, функціонування підприємства у цілому. 

Про здатність до саморозвитку свідчить можли-
вість самовдосконалення (наприклад, шляхом ко-
ригування за відхиленнями) з метою забезпечення 
тривалого виживання і розвитку підприємства-ін-
новатора на ринку за рахунок приведення у відпо-
відність його потенціалу інноваційного розвитку до 
змін умов зовнішнього макро- і мікросередовища.

Висновки з проведеного дослідження. Розробле-
но концептуальні засади комплексного механізму 
формування інноваційно-сприятливого середовища 
на підприємстві на основі розвитку його іннова-
ційної культури, який передбачає взаємоузгодже-
ну взаємодію інструментів і методів регулювання і 
стимулювання інноваційної діяльності на макро- і 
макрорівнях. 

Розроблено схему взаємодії механізмів, що заді-
яні у формуванні інноваційно-сприятливого серед-
овища на рівні держави (регіону чи галузі) і рівні 
окремого підприємства. При цьому механізми дер-
жавного регулювання і стимулювання інноваційної 
діяльності на рівні підприємства розглядаються як 
фактори впливу зовнішнього середовища (ринкові 
можливості і загрози). До їх дії слід пристосовува-
тися шляхом модифікації потенціалу інноваційно-
го розвитку підприємства таким чином, щоб мак-
симально використовувати сприятливі можливості 
і протидіяти чи з мінімальними втратами уникати 
несприятливих впливів. Розроблено схему механізму 
приведення у відповідність внутрішніх умов іннова-
ційного розвитку (потенціалу інноваційного розви-
тку) підприємства до зовнішніх.

Показано, що основою інноваційно-сприятливого 
середовища на рівні підприємства є його інновацій-
на культура. Відповідно управління розвитком інно-
ваційної культури покладено в основу формування 
середовища сприятливого для інноваційної діяль-
ності. З урахуванням цього розроблено графічні ін-
формаційні моделі: діагностики стану інноваційної 
культури підприємства, у т. ч. її складових і їх еле-
ментів; управління розвитком інноваційної культури 
за результатами її діагностики. Визначено відпові-

дальних за розвиток окремих складових інновацій-
ної культури підприємства, а також окреслено коло 
методів управління.

Подальші дослідження повинні бути орієнтова-
ні на розробку алгоритму і практично-орієнтованих 
формалізованих процедур управління формуванням 
інноваційно-сприятливого середовища, які б урахо-
вувати специфіку діяльності конкретного підприєм-
ства у конкретних умовах зовнішнього середовища.
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Таблиця 1
Деякі аспекти управління розвитком складових інноваційної культури підприємства

Характеристики
Складові інноваційної культури підприємства

Організаційна Мотиваційна Інтелектуально-креативна

Відповідальні 
за розвиток

Вище керівництво, керівники 
структурних підрозділів

Вище керівництво, керівники 
структурних підрозділів

Вище керівництво, відділ 
кадрів, керівники струк-
турних підрозділів, служба 
підвищення кваліфікації і 
перепідготовки

Методи управління 
[20]

Формування адаптивних гнуч-
ких організаційних структур; 
вибір графіку і режиму робо-
ти; виділення горизонтальних і 
вертикальних комунікаційних 
ліній; мобільність вертикальних 
і горизонтальних зв’язків; демо-
кратичний стиль керівництва; 
формування команд; дотримання 
балансу між збереженням і моди-
фікацією традицій 

Створення нормативної бази 
мотивування і стимулювання 
ефективної, творчої праці пер-
соналу; матеріальне і моральне 
стимулювання; рейтинг підрозді-
лів і працівників; гласність і від-
критість при визначенні позицій 
у рейтингу і заохоченні персона-
лу; горизонтальні і вертикальні 
переміщення; стимулювання 
командної роботи

Добір персоналу; тренінги; 
підвищення кваліфікації; 
стажування за кордоном; 
впровадження концепції 
«навчання протягом жит-
тя»; застосування сучасних 
методів генерування і пере-
вірки ідей; юридичний за-
хист авторських прав
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ПОДАТКОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ПРИБУТКІВ

Стаття присвячена проблемі тінізації прибутків в Україні та пошуку способів їх детінізації за рахунок використання податкових 
механізмів. Досліджено недоліки чинної системи оподаткування в Україні, які провокують суб’єктів господарювання до ухилення 
від сплати податків. Запропоновано зміни у податкових механізмах, які сприятимуть детінізації прибутків.
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Дворянинов А.В. НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕТЕНИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ
Статья посвящена проблеме тенизации доходов в Украине и поиску способов их детенизации за счет использования 

налоговых механизмов. Исследованы недостатки действующей системы налогообложения в Украине, которые провоцируют 
субъектов хозяйственной деятельности к уклонению от уплаты налогов. Предложены изменения в налоговых механизмах, 
которые способствовали бы детенизации прибыли.
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Dvoryaninov A.V. TAX MECHANISMS OF PROFITS UNSHADOWING
The article is about the problem of shadow incomes in Ukraine and ways of their unshadowing through the use of tax mechanisms. It 

has been researched the shortcomings of the current tax system in Ukraine that provoke businesses to avoid paying taxes. It has been 
proposed the changes in tax mechanisms that contribute to unshadowing profits.
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Постановка проблеми. Питання боротьби з тіньо-
вою економікою є одним з найгостріших на сучасно-
му етапі розбудови вітчизняного господарства. На да-
ний час присутність такого феномену в економічній 
системі України оцінюється в середньому у 50% від 
загального ВВП, що є найбільшим показником серед 
усіх європейських країн. Попри особливості та пе-
редумови побудови економічної моделі, недостатнью 
законодавчу врегульованість діяльності суб’єктів 
господарювання, значний обсяг тіньових відносин 
також зумовлений чинною недосконалою податко-
вою системою, яка здебільшого стає основною причи-
ною податкової оптимізації та відходу господарської 
діяльності у тіньовий спектр.

Закономірно, що боротьба з тіньовою економікою 
може бути ефективною при налагодженні взаємовід-
носин суб’єктів господарювання та держави з при-
воду сплати податків за рахунок вдосконалення або 
зміни існуючих податкових механізмів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пробле-
мі детінізації економіки України в цілому та детіні-
зації прибутків зокрема присвячені праці вітчизняних 
науковців З. Варналія, А. Базилюка, І. Мазур, О. Тур-
чинова, Ю. Харазішвілі, Т. Тищука, Я. Жаліла та ін.

Проте щорічна динаміка зростання кількості по-
рушень податкового права, збільшення обсягів капі-

талу, який виводиться за кордон через тіньові схеми 
податкової оптимізації, нарощування обсягів прибут-
ків, що уникають офіційного обліку, зумовлює по-
дальший науковий пошук щодо змін у системі опо-
даткування та вдосконалення податкових механізмів 
задля недопущення вищепереліченого та детінізації 
вітчизняної економіки.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка поля-
гає в аналізі недоліків чинної системи прибуткового 
оподаткування та розробці рекомендацій щодо удо-
сконалення податкових механізмів, які сприятимуть 
детінізації доходів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Діюча 
в Україні система оподаткування, попри певні пози-
тивні трансформації останніми роками, залишається 
ще далекою від зразкової, яка була б прийнятна хоча 
б для половини усіх платників податків. Недоскона-
лість податкових механізмів, які формують модель 
оподаткування, сприяє розвитку тіньової економіки, 
яка проявляється у різних способах та шляхах ухи-
лення від оподаткування. За даними податкової ста-
тистики близько 80% підприємств – платників по-
датків порушують податкове законодавство, причому 
переважна більшість – в частині ухилення від опо-
даткування або мінімізації податкових зобов’язань.
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Ухилення від сплати податків являє собою дії, 
спрямовані на використання незаконних прийо-
мів зменшення розміру податкового зобов’язання, 
за вчинення яких передбачається адміністративна 
та кримінальна відповідальність. У свою чергу, по-
даткова оптимізація являє собою дії, спрямовані на 
зменшення розміру податкового зобов’язання шля-
хом цілеспрямованих правомірних дій платника по-
датку, що включають в себе повне використання всіх 
наданих законодавством пільг, податкових звільнень 
та інших законних переваг.

Обов’язок сплачувати податки є конституційним 
обов’язком. Проте велике бажання суб’єктів госпо-
дарювання не виконувати або зменшити податко-
ві зобов’язання породжує безліч способів ухилення 
від оподаткування в українській податковій системі. 
Способи ухилення від сплати обов’язкових платежів 
можуть бути різноманітними і залежати як від по-
датку, збору, іншого обов’язкового платежу, що не 
сплачується, так і від самого платника.

Приховування власного прибутку до оподатку-
вання є одним з найпоширеніших видів податкового 
зловживання. Суб’єкт господарювання може мінімі-
зувати розмір податку на прибуток за рахунок пев-
них дій, а саме:

– завищення в первинних документах, в до-
кументах обліку, в звіті про фінансові результати 
даних про матеріальні затрати (внесення в затра-
ти матеріалів замовника, складання фіктивних до-
кументів зі списування матеріалів на виробництво, 
внесення в авансові звіти витрат на неіснуючі від-
рядження та ін.);

– заниження в первинних документах, в доку-
мента обліку, в звітних документах даних про ви-
ручку (заниження кількості куплених товарів, за-
ниження ціни реалізації товарів, оплата товаром 
(«чорний бартер»), покупка і реалізація товарно-
матеріальних цінностей за готівковий розрахунок 
(«чорний нал») та ін.;

– заниження оподаткованого прибутку (створення 
незареєстрованого підприємства (наприклад, на базі 
ліквідованого), завищення витрат на оплату праці, 
завищення чисельності працівників, безпідставне 
(незаконне) отримання податкових пільг);

– приховування прибутку за змовою з керівника-
ми інших підприємств, які користуються пільгами 
по оподаткуванню (фіктивна здача в оренду основних 
засобів підприємствам, що користуються податкови-
ми пільгами, перерахування прибутку на підприєм-
ство, яке має податкові пільги).

Приховування реальних прибутків від оподат-
кування в Україні шляхом завищення собівартості 
продукції, робіт та послуг, реалізації контрабандних 
товарів, використання фіктивних фірм, здійснення 

іншої підприємницької діяльності в «тіньовій» сфері 
підприємництва набули масового характеру та ство-
рили загрозу для економіки держави [1].

Впродовж 2007-2012 років кількість юридич-
них осіб – платників податку на прибуток зросла на 
10% (347 тис. осіб – у 2007 році, 384 тис. осіб – у 
2012 році). Однак більш ніж у 5,5 рази зросла сума 
зменшеного від’ємного значення об’єкта оподаткуван-
ня податком на прибуток у результаті податкових пе-
ревірок за цей період (2703,8 млн грн – у 2007 році, 
16801,5 млн грн – у 2012 році). Такі показники є свід-
ченням розширення масштабів податкових зловжи-
вань з боку суб’єктів господарювання [2].

Приховування від оподаткування прибутків є од-
нією з найбільш виразних форм тіньової економіки в 
Україні. Причиною тому є високе податкове наванта-
ження на інвестиційний актив (бізнес-одиницю). За 
розрахунками Міністерства доходів та зборів Украї-
ни [3], ефективне податкове навантаження для влас-
ників бізнесу в існуючій системі оподаткування ста-
новить 45,5% у виробництві та 42% – в торгівлі. За 
існуючого фіскального навантаження суб’єкти госпо-
дарювання часто вдаються до податкової оптимізації, 
яка дає їм змогу ухилитися від сплати податків. При 
використанні інституту «податкової оптимізації» 
ефективне податкове навантаження знижується до 
19,2% у виробництві та 16,4% у торгівлі.

Прийнятий Податковий кодекс України, в яко-
му було передбачено поступове зниження ставки по-
датку на прибуток, не сприяв зниженню податкового 
навантаження на корпоративні прибутки в Україні, 
не створив серйозних інвестиційних стимулів та не 
сприяв виведенню прибутків у світловий спектр.

Базова ставка податку на прибуток розміром 25%, 
яка діяла в Україні до 1 квітня 2011 року, створю-
вала відчутне податкове навантаження, проте не від-
носилася до категорії найвищих у світі. У більшості 
країн світу податок на прибуток корпорацій колива-
ється в межах 20-30%.

В Україні ставка податку на прибуток зменшу-
ється поступово, зокрема з 1 квітня 2011 року став-
ка податку на прибуток становила 23%, з 1 січня 
2012 р. – 21%, з 1 січня 2013 р. – 19% [4].

За оптимальних умов господарювання та наяв-
ності чітких правил гри, необтяжених корупційною 
складовою, заходи щодо скорочення ставки податку 
на прибуток могли б принести вагомий ефект, проте 
диспропорційні вітчизняної податкової системи ста-
ють на заваді інвестиційному стимулюванню та деті-
нізації економіки.

Однією з головних ознак недосконалого оподат-
кування є надто велика частка податку на прибуток 
підприємств у структурі Зведеного бюджету країни. 
Як свідчать статистичні дані (табл. 1) за період з 

Таблиця 1
Частка податку на прибуток у Зведеному бюджеті України

Показник 
Роки Відхилення 

2012/2007 (-,+)2007 2008 2009 2010 2011 2012

Доходи бюджету, млрд грн 219,9 297,9 288,6 314,4 398,3 445,5 +225,6

Надходження податку на прибуток, 
млрд грн 34,4 47,85 33,04 37,38 54,7 55,3 +20,0

Частка податку на прибуток 
у доходах бюджету, % 15,6 16,1 11,5 12,8 13,8 12,5 -3,1

Частка податку з доходів 
фізичних осіб у доходах бюджету, % 15,8 15,4 15,4 16,2 15,2 15,3 -0,5

Частка податку на прибуток 
у податкових надходженнях до 
бюджету, %

21,3 21,1 15,9 17,8 16,3 16,5 -4,8

Джерело: за даними Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [5]
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2007 по 2012 роки, його загальні обсяги, акумульо-
вані в бюджет України, майже дорівнюють обсягам 
надходжень податку з доходів фізичних осіб.

У країнах з розвиненою ринковою економікою 
спостерігається зовсім протилежна тенденція, де над-
ходження до бюджету податку на прибуток юридич-
них осіб в рази менше за надходження від податку 
з доходів фізичних осіб. Якщо в Україні частка по-
датку з прибутків юридичних осіб в структурі подат-
кових надходжень до Зведеного бюджету впродовж 
2007-2012 років коливається в межах 15,9-21,3%, 
то, наприклад, в США аналогічний показник мен-
ший фактично втричі.

Ще однією проблемою функціонування подат-
ку на прибуток в Україні є перевищення ефектив-
ної ставки оподаткування над базовою номінальною 
ставкою (рис. 1), відповідно, у результаті суб’єкти 
господарювання фактично несуть більше податкове 
навантаження, ніж визначено Податковим кодексом. 
Відношення ефективної податкової ставки до норма-
тивної відображає фіскальну ефективність податку, і 
його значення повинне прямувати до одиниці.

25 25 25 23 21

42,2 42,5 42,22 42,22
45,4

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012
Рік

нормативна податкова ставка, %

ефективна податкова ставка,%

Рис. 1. Співвідношення нормативної та ефективної 
ставок податку на прибуток за 2008-2012 роки

Джерело: побудовано за даними AGN International [6]

Як видно з даних рис. 1, впродовж 2008-2012 ро-
ків зберігається тенденція до значного переважання 
ефективної ставки податку на прибуток підприємств 
над нормативною, що визначається законодавствам. 
Причому при зниженні нормативної ставки на 2% у 
2012 році ефективна ставка зросла на 3,2%. Збіль-
шившись з 42,2% у 2011 році до 45,4% у 2012 році, 
ефективна ставка податку на прибуток перевищує 
нормативну удвічі. Необхідно зазначити, що поді-
бний розрив між номінальною та ефективною став-
ками податку на прибуток в Україні є найбільшим 
серед переважної більшості країн Європи.

Окремою негативною складовою у функціонуван-
ні податкової системи України, що пов’язана з опо-
даткуванням прибутків підприємств, є недосконалий 
механізм надання податкових пільг у вигляді нульо-
вої ставки податку на прибуток певним категоріям 
підприємств. З 2011 року окремі сектори вітчизняної 
економіки отримали пільгу із сплати податку на при-
буток, тим самим отримали стимул до перенесення 
прибутків до таких секторів з мотивації ухилення 
від сплати податків. 

Розгалужена система податкових пільг є мало-
ефективною через їх розподіл за галузевою належ-
ністю. Подібний підхід розподілу пільг провокує 
своєрідний кумулятивний ефект, коли збільшення 
переліку галузей, які отримують податкові пільги, 
посилює бажання підприємств інших галузей лобію-
вати податкові преференції.

На стадії розробки Податкового кодексу пільги 
планувалося надавати лише галузям альтернативної 
енергетики, авіабудування та підприємствам, які за-
ймаються видобутком метану з вугільних родовищ. 
Проте на завершальній стадії перелік таких галузей 
розширили, включивши в нього суднобудування, 
аграрне машинобудування, легку промисловість, го-
тельний бізнес, а після прийняття ПК пільг домо-
глися підприємства ІТ-індустрії [4]. Більш того, За-
кон «Про стимулювання інвестиційної діяльності у 
пріоритетних галузях економіки з метою створення 
нових робочих місць» [7] взагалі дозволяє отримати 
пільги фактично будь-якому підприємству, що має 
можливість лобіювати свої інтереси в органах влади.

Підприємства, що отримують пільги, не можуть 
гарантувати, що вивільнені від оподаткування ко-
шти спрямовуватимуться на інноваційний розвиток. 
Проте бюджет держави щорічно зазнає відчутних 
втрат, надаючи пільг з податку на прибуток (табл. 2).

Податкові пільги мають використовуватися дуже 
обережно та вибірково, доки неможливо забезпечити 
таких умов, щоб пільговий режим оподаткування по-
датком на прибуток не використовувався як стимул 
до перенесення прибутків до секторів, в яких засто-
совуються пільги з мотивації ухилення від сплати 
податків, або підприємствами, які не вдаються до ін-
вестування у розвиток власної діяльності.

Взагалі, Україна відстала від глобальної тенден-
ції поступового відходу від галузевого підходу до на-
дання податкових пільг. Уряди країн з розвиненими 
ринковими економіками намагаються стимулювати 
не окремі галузі, а процеси технологічного і техніч-
ного оновлення як такі, незалежно від галузевої чи 
регіональної приналежності. Це стосується модер-
нізації виробничих фондів та впровадження новіт-
ніх технологій; інвестицій в інновації та НДДКР, 
що підвищують конкурентоспроможність товарів; 
впровадження енергоефективних технологій, що до-
зволяють зменшити та раціоналізувати споживання 
енергії; підвищення екологічності виробництва і про-
дукції; створення нових робочих місць; підтримки 
малого бізнесу як важливого чинника зайнятості на-
селення [8].

У цілому податок на прибуток можна використа-
ти як потужний механізм для інвестиційної діяль-
ності, прискорення економічного розвитку та детіні-
зації економіки. Але саме по собі зменшення ставки 
оподаткування ще не означає гарантії пожвавлення у 
бізнес-середовищі. Тому основний акцент варто зро-
бити не лише на номінальне зменшення податково-

Таблиця 2
Оцінка пільгового оподаткування з податку на прибуток, 2008-2012 рр.

Показник
Рік

2008 2009 2010 2011 2012

Загальні втрати бюджету внаслідок 
пільгового оподаткування , млн грн 22,9 28,2 37,1 59,1 48,7

У тому числі втрати бюджету 
від надання пільг зі сплати податку 
на прибуток, млн грн

1,7 1,9 2,1 15,4 15,1

Кількість пільговиків зі сплати 
податку на прибуток, осіб 931 1104 1 525 5 469 4 334

Джерело: складено за даними Міністерства доходів і зборів України [3]
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го навантаження, тобто пригнічення його фіскальної 
функції, а й одночасно активізувати регуляторну та 
стимулюючу функції податку.

Сучасні методи податкового стимулювання еко-
номіки сприймаються економістами як пасивні та 
активні, де зниження ставок податків якраз нале-
жить до пасивних методів. Формально виникає си-
туація, коли держава за власної ініціативи дозво-
ляє суб’єктам господарювання залишати собі більшу 
частку отриманих прибутків. Такі кроки робляться 
з метою майбутнього пожвавлення інвестиційно-
го клімату в країні. Проте відсутня гарантія того, 
що платники податків використають в майбутньому 
зекономлені кошти на інвестиційні проекти. У кра-
щому випадку лише третина таких додаткових при-
бутків буде спрямовуватися за інвестиційним при-
значенням.

В українських реаліях в першу чергу необхідно 
на законодавчому рівні розмежувати поняття «по-
даткові пільги» та «податкові стимули». До податко-
вих стимулів необхідно віднести ті податкові інстру-
менти, що знижують в кінцевому підсумку розмір 
сплаченого податку в порівнянні з тим, який спла-
чувався б відповідно до загального режиму оподат-
кування, проте які змінюють рішення інвестора на 
користь будівництва нового підприємства, збільшен-
ня обсягів інвестицій та виробництва, створення до-
даткових робочих місць.

Окрім того, до заходів стимулювання економічно-
го розвитку за допомогою податків можна віднести 
нарахування прискореної амортизації. Використан-
ня чинника прискореної амортизації як основи для 
економічного стимулювання пояснюється його вну-
трішніми властивостями. По суті, прискорена амор-
тизація є субсидією на інвестиційну діяльність за 
рахунок державного бюджету. Амортизаційні відра-
хування за своєю природою є найстабільнішим дже-
релом коштів для підприємства, які не залежать від 
зміни зовнішньої ситуації. Крім того, вони є власни-
ми коштами суб’єкта господарювання, що дозволяє 
йому уникати залучення позики у вигляді недеше-
вих кредитів для інвестування. Контроль державних 
органів за цільовим призначенням амортизаційного 
фонду і штрафи у вигляді додаткового податкового 
навантаження є найкращою запорукою для того, щоб 
витрачати його на модернізацію і розширення вироб-
ництва. Прискорена амортизація дозволяє отрима-

ти гроші вже у перші роки після введення основних 
фондів і спрямувати їх на подальший розвиток.

Висновки з проведеного дослідження. Попри при-
йнятий Податковий кодекс України, податкова систе-
ма країни залишається все ще розбалансованою, що 
серед іншого проявляється у відсутності ефективної 
фіскальної політики відносно справляння податку на 
прибуток, оскільки його ефективна ставка значно пе-
ревищує номінальну, що закріплена Кодексом. Наслід-
ком недоліків прибуткового оподаткування є тінізація 
економічних відносин в частині ухилення від сплати 
податку на прибуток суб’єктами господарювання.

Задля детінізації прибутків необхідною є пере-
орієнтація у системі прибуткового оподаткування 
з використання податкових пільг для підприємств 
окремих галузей на впровадження податкових сти-
мулів підприємств без галузевої приналежності. Та-
кож необхідно ввести метод прискореної амортизації 
задля стимулювання інвестиційного потоку в середі 
підприємства. Така зміна податкових механізмів 
сприятиме стимулюванню інвестиційного клімату та 
економічному зростанню в цілому.
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