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СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ СФЕРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

У статті досліджено окремі параметри наукової сфери України. Проаналізовано джерела фінансування витрат на виконання 
наукових та науково-технічних робіт. Окреслено вплив стану наукової сфери на інноваційний розвиток України. Зазначено необ-
хідність переходу до інноваційної моделі структурної перебудови економіки. Визначено першочерговість завдань державного 
управління в напрямку впровадження дієвих державних механізмів інноваційного розвитку України. Запропоновано здійснювати 
подальші дослідження інноваційного розвитку України із врахуванням наявних ресурсного і трудового потенціалів з метою забез-
печення сталого екологічного розвитку економіки країни.

Ключові слова: наукова сфера, інновації, інноваційний розвиток, фінансування та державне управління.

Иртыщева И.А., Стегней М.И., Билак Г.Г. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ СФЕРЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В статье исследовано отдельные параметры научной сферы Украины. Проанализированы источники финансирования рас-
ходов на выполнение научных и научно-технических работ. Очерчено состояние научной сферы и инновационное развитие 
Украины. Отмечена необходимость перехода к инновационной модели структурной перестройки экономики. Определена перво-
очередная задача государственного управления в направлении внедрения действенных государственных механизмов инно-
вационного развития Украины. Предложено осуществлять дальнейшие исследования инновационного развития Украины с у 
имеющихся ресурсного и трудового потенциалов с целью обеспечения устойчивого экологического развития экономики страны.

Ключевые слова: научная сфера, инновации, инновационное развитие, финансирование и государственные

Irtysheva I.O., Stegnej M.I., Bilak G.G. THE CURRENT STATE OF SCIENTIFIC SPHERE AND ITS IMPACT UPON INNOVATIVE 
DEVELOPMENT

The article studied the individual parameters of scientific activity in Ukraine. The sources of financing the implementation of scientific 
and technological work are analyzed. The state of the scientific activity and innovative development of Ukraine are specified. The necessity 
of the transition to an innovative model of economic restructuring is proved. Priorities for government towards the implementation of 
effective state mechanisms of innovative development of Ukraine are indicated. It is suggested to carry out further research on innovative 
development of Ukraine by means of available labor resources and capacities to ensure sustainable environmental development of the 
economy. 

Keywords: scientific sphere, innovations, innovative development, financing and state management.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації, 
конкуренція між розвинутими країнами перетворю-
ється на конкуренцію у сфері науки і технологій. 
Інтелектуальний науковий потенціал, кваліфікова-
ні фахівці, потужність нових ідей та інновацій ви-
значають рівень окремої країни у світовому спів-
товаристві. Євро інтеграційні орієнтири України 
визначають необхідність здійснення рішучих кроків 
до підвищення ефективності наукової сфери. Акту-
альною постає проблема створення ефективної сис-
теми забезпечення якісного розвитку наукової сфе-
ри з урахуванням стратегічних напрямів розвитку 
держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження питань розвитку наукової сфери та іннова-
ційного потенціалу країни досліджено у працях бага-
тьох вчених, серед яких: С.С. Арутюнян, В.М. Геєць, 
В.А. Гросул, Г.І. Мерніков, О.М. Стреліна, Л.І. Фе-
дулова та інші.

Важливість досліджень обумовлена необхідністю 
оновлення наукового потенціалу України. Тому дослі-
дження наукової сфери повинне здійснюватися у на-
прямі пошуку механізмів інноваційного розвитку і на-
рощування національного інтелектуального капіталу. 

Невирішені частини проблеми. Наукові публіка-
ції вищезазначених вчених дають вагоме методоло-
гічне та методичне підґрунтя для дослідження про-
блем наукової сфери. Масштабність цих проблем та 
велика соціально-економічна значущість викликає 
необхідність знаходити все нові недосліджені аспек-
ти та продовжувати наукові пошуки. Так, зокрема, 
найбільш актуальним напрямом, на наш погляд, є 
оцінка тенденцій розвитку наукової сфери України 
та визначення шляхів її вдосконалення. 

Метою дослідження є здійснення оцінки сучасно-
го стану наукової сфери та визначення її впливу на 
інноваційний розвиток України в умовах глобальних 
викликів.



10 Серія Економічні науки

Випуск 7. Частина 2. 2014

Основні результати дослідження. Згідно даних 
Державної служби статистики [9], у 2013 р. загаль-
ний обсяг витрат на виконання наукових та науко-
во-технічних робіт власними силами організацій по-
рівняно з 2012 р. збільшився на 0,4%1 і становив 
11161,1 млн. грн., у т.ч. матеріальні витрати – на 
2,7%, капітальні витрати – на 14,9%, з них витра-
ти на придбання устатковання – на 22,3%. Обсяг 
витрат на оплату праці зменшився на 3,9%. Серед-
ньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і 
розробок зросла з 3180 грн. у 2012 р. до 3458 грн. 
у 2013 р., що на 5,9% більше середнього рівня заро-
бітної плати в економіці України і значно вище, ніж 
в установах охорони здоров’я та надання соціальної 
допомоги (2367 грн.) і закладах освіти (2700 грн.), 
але нижче рівня оплати праці у сфері інформації та 
телекомунікацій (4599) і фінансової та страхової ді-
яльності (6275 грн.). 

У 2013 р. майже чверть загального обсягу витрат 
було спрямовано на виконання фундаментальних до-
сліджень, які на 95,6% профінансовано за рахунок ко-
штів державного і місцевих бюджетів. Частка витрат на 
виконання прикладних досліджень становила 17,2%, 
понад дві третини яких асигнувалися за рахунок ко-
штів державного і місцевих бюджетів та 17,8% – за 
рахунок коштів підприємницького сектору. На вико-
нання науково-технічних розробок спрямовано 47,8% 
загального обсягу витрат, які на 40,9% профінансовані 
іноземними фірмами, 21,3% – організаціями підпри-
ємницького сектору, 20,2% і 12,2% за рахунок влас-
них та бюджетних коштів відповідно. Частка витрат на 
виконання науково-технічних послуг становила 10,3% 
загального обсягу витрат. Більше половини загального 
обсягу витрат спрямовано на дослідження і розробки 
зі створення нових або вдосконалення існуючих видів 
виробів, технологій та матеріалів, 20,1% яких – на за-
мовлення промислових підприємств.

Обсяг фінансування витрат на виконання нау-
кових та науково-технічних робіт у 2013 р. за ра-
хунок державного бюджету зменшився порівняно 
з 2012 р. на 4% і становив 4762,1 млн. грн., його 
частка в загальному обсязі фінансування зменши-
лась на 1,9 в.п.; обсяг коштів організацій підприєм-
ницького сектору зменшився на 10,3%, державного 
сектору – на 13,2% (відповідно 1975,9 млн. грн. і 
326,0 млн. грн., їх частка в загальному обсязі фі-
нансування зменшилась на 2,1 в.п. та 0,5 в.п.). При 
цьому обсяг власних коштів збільшився на 24,2% 
(1466,6 млн. грн., їх частка в загальному обсязі фі-
нансування збільшилась на 2,5 в.п.); коштів інозем-
них джерел – на 12% (2411,5 млн. грн. і 2,2 в.п.). 

Питома вага загального обсягу витрат у ВВП ста-
новила 0,77%, у т. ч. за рахунок коштів державного 
бюджету – 0,33%. За даними Євростату, у 2012 р. 
середній рівень обсягу витрат на наукові досліджен-
ня та розробки країн ЄС-27 у ВВП становив 2,06%. 
Більшою частка витрат на дослідження та розробки 
була у Фінляндії – 3,55%, Швеції – 3,41%, Данії – 
2,99%, Німеччині – 2,92%, Австрії – 2,84%, Сло-
венії – 2,80%, Франції – 2,26%, Бельгії – 2,24%, 
Естонії – 2,18% та Нідерландах – 2,16%; наймен-
шою – у Румунії, Кіпрі, Болгарії, Латвії (від 0,42% 
до 0,66%) [8]. 

Загальний обсяг наукових та науково-технічних 
робіт, виконаних власними силами наукових ор-
ганізацій у 2013р., зменшився на 0,6% і становив 
11781,1 млн. грн., у т.ч. обсяг науково-дослідних ро-
біт – на 2,9% (4783,2 млн. грн.), обсяг науково-тех-
нічних послуг – на 3,3% (1225,1 млн. грн.). Разом 
з тим обсяг науково-технічних розробок збільшився 

на 2,1% і становив 5772,8 млн. грн. Питома вага за-
гального обсягу наукових та науково-технічних робіт 
у ВВП становила 0,81% [8].

Наукова сфера є складовою інноваційного розви-
тку України. На етапі посиленої конкуренції, інно-
ваційний розвиток набуває все більшого значення 
для національного економічного піднесення та для 
успішної фінансово-господарської діяльності окре-
мих підприємств. Все це передбачає створення прин-
ципово нової продукції з використанням новітніх 
технологій. Інновації та інноваційна діяльність є 
важливим інструментом задоволення конкурентних 
переваг та невід’ємною частиною процесу забезпе-
чення успішного, тривалого та стійкого функціону-
вання підприємств, однією з фундаментальних скла-
дових ефективної стратегії. 

В сучасних умовах господарювання надзвичайно 
актуальним є дослідження всіх аспектів розвитку ін-
новаційного розвитку, оскільки, в економічній науці 
відсутнє чітке уявлення про можливості інновацій, 
не сформовано та не систематизовано об’єкти, мето-
дичні підходи та методичний інструментарій щодо 
вивчення та аналізу інновацій як самостійного на-
пряму досліджень.

Досягнення науки і технології визначають не 
тільки динаміку економічного зростання, але і рі-
вень конкурентоспроможності держави у світовому 
співтоваристві [4]. 

Головна мета інноваційного типу розвитку поля-
гає в отриманні максимального економічного ефекту 
від кожної одиниці впровадженого і перетвореного 
на товар винаходу та ідеї. Можна стверджувати, що 
в даний час в Україні державної інноваційної полі-
тики не існує. Разом з тим інтелект і знання є одним 
з головних резервів країни, причому єдиним віднов-
люваним ресурсом. Для його застосування у країни 
є головне – це освічені кадри та наука, але, на жаль, 
вони практично не використовуються, тому що немає 
внутрішнього попиту на інтелект і нове знання, не-
має інфраструктури, яка цей попит забезпечить [6].

Впровадження моделі інноваційного розвитку на-
ціональної економіки (які функціонують в економіч-
но розвинутих країнах) України суттєво ускладнює 
існуюча структура ВВП, бо головним джерелом ва-
лютних над-ходжень до державного бюджету зали-
шаються гірничо-металургійний комплекс (32%), 
частково харчова та переробна галузі (25%), міне-
ральні продукти (10%), хімічна промисловість (8%). 
А власники цих виробництв до останнього часу 
фактично не здійснювали технологічну модерніза-
цію промислових підприємств, оскільки й без цього 
мали певні конкурентні переваги на світових ринках 
за рахунок відносно дешевої робочої сили, сирови-
ни та енергоносіїв. У посткризовій економічній си-
туації стан зовнішньоторговельного балансу україн-
ської економіки лише погіршується, що підкреслює 
стратегічну безперспективність теперішнього місця 
України. Основна стратегія тих, хто контролюють 
ключові сектори української економіки, – збільшити 
свої прибутки, ігноруючи загальну деградацію наці-
онального господарського комплексу, зростаюче тех-
нологічне відставання, кризові процеси у науці та 
освіті [5, с. 141]. 

У розвинутих країнах світу показник приросту 
ВВП за рахунок впровадження нових технологій ста-
новить 60-90%, тоді як в Україні він складає менше 
одного відсотка. Хоча Україна за кількістю науковців 
входить до першої десятки країн світу [3, с. 77].

За останні роки не було реалізовано заходів у рам-
ках інноваційної політики щодо поліпшення бізнес-
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середовища, стимулювання компаній до інновацій, 
розвитку різних інструментів підтримки техноло-
гічної модернізації, однак за наявності окремих по-
кращень зберігається фрагментарність і нестійкість 
загального прогресу в даній сфері. До ключових про-
блем у формуванні й реалізації державної інновацій-
ної політики в Україні належать такі [7, с. 24]: 

– недостатня якість бізнес-середовища, збережен-
ня нерозвиненості умов для справедливої конкурен-
ції на ринках, а також за одержання державної під-
тримки; 

– збереження значних бар’єрів для поширення в 
економіці нових технологій, обумовлених відсутніс-
тю державної технологічної політики й неефектив-
ним галузевим регулюванням, включаючи процеду-
ри сертифікації, митне і податкове адміністрування; 

– недостатність зусиль регіональної й місцевої 
влади щодо поліпшення умов для інноваційної ді-
яльності; 

– взаємодія бізнесу й держави у формуванні й ре-
алізації інноваційної політики поки що не має ре-
гулярного характеру, не забезпечує збалансованого 
вираження інтересів різних інноваційно-активних 
підприємств, особливо в нових секторах, що форму-
ються; 

– недостатня ефективність інструментів державної 
підтримки інновацій: обмежена гнучкість, нерозви-
неність механізмів розподілу ризиків між державою 
й бізнесом, слабка орієнтованість на стимулювання 
зв’язків між різними учасниками інноваційних про-
цесів на формування й розвиток науково-виробничих 
та технологічних партнерств.

В економіці України домінують низькотехноло-
гічні галузі виробництва, які можна віднести до ма-
лонаукоємних галузей: добувна і паливна – 0,8–1%; 
харчова, легка промисловість, агропромисловість – 
1,2%. У цілому домінує відтворення виробництва 
3-го технологічного укладу (гірнича металургія, за-
лізничний транспорт, багатотоннажна неорганічна 
хімія та ін.). Відповідно майже 95% вітчизняної про-
дукції належить до виробництв 3-го та 4-го техноло-
гічних укладів [1, с. 255].

Сучасний рівень наукоємності вітчизняного ви-
робництва характеризується не тільки дефіцитом ко-
штів та недостатністю стимулів і пільг, але й струк-
турою економіки. З метою досягнення позитивних 
змін в пов’язаних з динамікою зростання ВВП, необ-
хідно перейти до інноваційної моделі структурної пе-
ребудови економіки.

В Україні сконцетровано великий науковий по-
тенціал, є багато відкриттів і винаходів, напрацьо-

вано багато інноваційних проектів в ресурсозбе-
реженні, в біотехнології, у лазерній техніці тощо. 
Необхідно визначити найбільш проривні напрямки, 
в які, у відповідності до критичної точки фазового 
переходу, можна мінімально додати інвестиції у ви-
гляді ресурсів і відбудеться перехід в нову якість – в 
інноваційний рентабельний бізнес, який буде форму-
вати інфраструктуру для інших сфер діяльності.

Висновки. Впровадження дієвих державних ме-
ханізмів інноваційного розвитку України є одним 
із першочергових завдань державного управління. 
Стратегія втілення цієї політики розвитку наукової 
сфери має здійснюватися на системній і послідов-
ній основі. За рахунок інтенсифікації інноваційного 
процесу має бути здійснено оновлення внутрішнього 
і зовнішнього ринків високотехнологічною продук-
цією. У реалізації цієї взаємодії і створенні таким 
чином економіки, заснованої на знаннях, роль дер-
жавної влади є ключовою. Програми інноваційного 
розвитку України повинні ґрунтуватися на наявних 
ресурсному і трудовому потенціалах та забезпечити 
сталий екологічний розвиток економіки країни.
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ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СИРОВИНИ  
ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

У статті досліджено проблеми якості сировини та її вплив на конкурентоспроможність продукції на регіональному продоволь-
чому ринку. Доведено, що для успішного й безпечного функціонування підприємства переробних галузей АПК мають звертати 
особливу увагу на те, якої якості сировину постачають їм постачальники та якої якості кінцевий продукт вони постачають спо-
живачеві. Обґрунтовано основні напрями імплементації європейських стандартів якості заради підвищення конкурентоспромож-
ності національної продукції й розроблено конкретні пропозиції щодо управління якістю на переробних підприємствах регіону.

Ключові слова: конкурентоспроможність, продовольчий ринок, якість.

Кифоренко О.В. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

В статье исследованы проблемы качества сырья и ее влияние на конкурентоспособность продукции на региональном продо-
вольственном рынке. Доказано, что для успешного и безопасного функционирования предприятия перерабатывающих отраслей 
АПК должны обращать особое внимание на то, какого качества сырье поставляют им поставщики и какого качества конечного 
продукта они поставляют потребителю. Обоснованы основные направления имплементации европейских стандартов качества 
для повышения конкурентоспособности национальной продукции и разработаны конкретные предложения по управлению каче-
ством на перерабатывающих предприятиях региона. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, продовольственный рынок, качество.

Kiforenko О.V. IMPROVEMENT OF RAW MATERIAL’S QUALITY AS A SOURCE OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION  
IN THE REGIONAL FOOD MARKET

The paper studies the problem of raw material’s quality and its impact on the competitiveness of products in the regional food market. 
It is proved that for a successful and safe operation of the business of processing agricultural industries particular attention should be 
paid to the quality of the raw material supplied and the quality of the final product they supply the consumers with. The basic directions of 
implementation of European quality standards to enhance the competitiveness of national products are grounded and specific proposals 
on quality management in processing companies of the region are made.

Keywords: competitiveness, food market, quality.

Постановка проблеми. В сучасних умовах роз-
витку економіки роль якості продукції суттєво 
підвищується, а тому завдання управління якістю 
господарських підприємств розширюються, набува-
ють нових значень. Вимоги до якості продукції в 
розвинених країнах світу постійно зростають, осо-
блива увага приділяється її екологічним характе-
ристикам. Що стосується українського ринку, то 
споживачі досить часто зіштовхуються з неякісною 
продукцією, що не лише негативно позначається на 
її смакових властивостях, а й пов’язане з ризиком 
для здоров’я споживачів. Господарська діяльність 
на продовольчому ринку має такі проблеми, як не-
стабільність економічної ситуації, зміни у внутріш-
ній та зовнішній політиці держави, як наслідок це 
призводить до низької купівельної спроможності 
населення, недостатності забезпечення переробних 
підприємств сировиною. Отже, актуальність окрес-
леного кола проблем, їх теоретична та практична 
значимість, динамізм сучасних економічних змін і 
необхідність управління ними зумовили вибір теми 
дослідження.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публіка-
цій. Значний внесок у розв’язання зазначеної про-
блеми зробили відомі науковці України О.І. Драган, 
Л.В. Дейнеко, А.О. Заїнчковський, І.О. Іртище-
ва, Л.О. Мармуль, Т.Л. Мостенська, П.Т. Каблук, 
М.П. Сичевський, М.І. Шаповал, Е.І. Шелудько та 
інші. Проте ця проблема залишається нагальною і 
на сьогодні.

Метою дослідження стало обґрунтування осно-
вних напрямів імплементації європейських стандар-
тів якості заради підвищення конкурентоспромож-

ності національної продукції та розробка конкретних 
пропозицій щодо управління якістю на переробних 
підприємствах регіону.

Виклад основного матеріалу. У світлі євроінте-
граційних процесів, які спостерігаються в нашій 
державі, вважаємо, що найважливішими проблема-
ми перед вступом до Європейської Спільноти є такі: 
1) приведення вітчизняних стандартів якості у від-
повідність до таких, які діють на території Європей-
ської Співдружності (тут маємо на увазі стандарти 
якості не тільки кінцевого продукту, а й усього хар-
чового ланцюжка, тобто від вироблення сировини 
через переробку до вироблення й розповсюдження 
кінцевого продукту); 2) система інтервенції на рин-
ку харчових продуктів мусить відповідати вимогам, 
що діють на території ЄЕС; 3) організація інституції, 
яка здійснювала б спостереження за додержанням 
квот виробництва продуктів харчування та стандар-
тів якості. Звертаємо особливу увагу на небезпеку 
зменшення кількості продуцентів деяких видів сіль-
ськогосподарської сировини. Малі господарства й 
низький обсяг виробництва збільшує тягар витрат на 
придбання додаткової сировини та підвищує витрати 
на оцінку рівня якості. До того ж малі підприємства 
не достатньо еластичні для швидкого реагування на 
наявні песимістичні сигнали з ринку. 

Упровадження нових засад оцінки сировинного 
продукту вимагатиме проведення певних підготов-
чих заходів, тренінгів і навчань, а також певних 
змін технічного характеру для опрацювання методик 
отримання значного покращення якості сировин-
них продуктів. Пропонуємо таку схему забезпечення 
якості сільськогосподарської продукції (рис. 1). 
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Для успішного й безпечного функціонування під-

приємства переробних галузей АПК мають звертати 
особливу увагу на те, якої якості сировину постача-
ють їм постачальники та якої якості кінцевий про-
дукт вони постачають споживачеві. Вважаємо, що в 
цій ситуації оптимальним буде застосування системи 
SAP, яка містить всю інформацію про продукти та їх 
переміщення.

Урядовий контроль Громадський контроль

Верховна Рада, уряд, органи 
місцевого самоврядування

Неурядові організації, фонди, 
об’єднання

Спеціальні Центри Сертифікації

Сертифікація систем управління якістю виробничих 
процесів у сільському господарстві

Сільськогосподарські 
підприємства

Фірми -
постачальники 
засобів для с/г 
виробництва

Підприємства 
переробних 

галузей АПК

Незалежні акредитовані лабораторії

Вищі навчальні заклади та науково-
дослідні інститути

Інституції, які контролюють 
безпеку сільськогосподарської 

продукції та продукції переробних 
галузей АПК

Рис. 1. Схема забезпечення якості 
сільськогосподарської продукції

Джерело: власні напрацювання автора

У разі виникнення проблеми з якістю кінцевого 
продукту, можливо відслідкувати у зворотному на-
прямі послідовність переміщення продукції та по-
стачань постачальників, ідентифікуючи тим самим 
джерело проблеми. Вважаємо, що для забезпечення 
найвищого рівня якості продукту виправданим є від-
слідковування інформації про кінцевий продукт аж 
до виробництва сільгосппродуктів.

Отже, різні підприємства можуть знайти різне 
застосування для концепції простежуваності, але 
найважливішим, на нашу думку, є саме її якісний 
аспект. У логістичному ланцюзі, де утримання висо-
кої якості протягом переміщення від однієї фірми до 
іншої є вирішальним для отримання кінцевого про-
дукту високої якості, саме простежуваність стає спо-
собом досягнення чіткого поділу відповідальності, 
взаємної довіри і, як результат, підвищення рівня 
конкурентоспроможності.

Детальніше зупинимося на системі SAP і пере-
вагах її застосування на підприємстві. Система SAP 
(англ. Systems Applications and Products in Data 
Processing) – це програмне забезпечення, яке вико-
ристовується для повної автоматизації виробництва, 

торгівлі й бухгалтерського обліку, управління персо-
налом, складами та фінансами. Ця система орієнто-
вана виключно на малий бізнес і використовується 
для ведення статистичного та бухгалтерського облі-
ку, а також автоматизації роботи з клієнтами. 

Розглянемо детальніше переваги впровадження 
згаданої вище системи для підприємства. Передусім 
потрібно зазначити, ця система була створена, щоб 
з її використанням змінити підприємство на краще. 
Перед упровадженням системи потрібно зрозуміти, 
що головною метою є не сам факт упровадження 
системи, а щоб підприємство працювало ефективні-
ше. Упровадження системи SAP означає не тільки 
стандартизацію процесів, упорядкування картотеки 
контрагентів чи автоматизацію бухобліку. Усе під-
приємство має почати працювати на більш високих 
швидкостях. Насамперед система SAP є інструмен-
том ефективнішого управління. Адже метою управ-
ління є оптимізація прибутку підприємства й під-
вищення його вартості. Реалізація згаданих цілей 
залежить від таких факторів, як хороша система об-
слуговування клієнтів, висока рентабельність вироб-
ництва та продажів, ефективне управління коштами. 

Згадана вище система надає допоміжні інстру-
менти для прийняття відповідних рішень і дій, які 
впливають на економічні результати діяльності під-
приємства. Потрібно однак відмітити, що ця система 
не є панацеєю від усіх проблем, які можуть виникну-
ти у процесі функціонування підприємства. Система 
надає та систематизує дані, а саме від менеджерів і 
керівників підприємства залежить, які саме рішення 
потрібно прийняти в тій чи іншій ситуації. Для того, 
щоб упровадження системи SAP стало конкурентною 
перевагою, водночас із упровадженням цієї системи 
потрібно впроваджувати нові більш ефективні прак-
тики управління. Не варто не звертати уваги на те, 
що купівля й упровадження згаданої системи є ін-
вестицією. 

Як же оцінити розмір прибутку від такої інвес-
тиції? У цьому разі пропонуємо піти від зворотного, 
тобто оцінити можливі збитки, які мали місце від 
браку системи SAP. Наприклад, недостатня інфор-
мація про стан запасів чи неможливість реалізації 
замовлень можуть означати відплив клієнтів і гір-
ші можливості здобуття нових тощо. Додавши суми 
упущених вигод, які можна було отримати викорис-
товуючи систему SAP, отримаємо вартість цієї сис-
теми, а також ту суму, що можемо інвестувати, ку-
пуючи її. Тут потрібно зазначити, що не всі упущені 
вигоди можна легко оцінити. Упровадження згаданої 
вище системи спричиняє розмежування компетент-
ності й відповідальності між працівниками, покра-
щує переміщення інформації між відділами та під-
розділами підприємства, що в результаті підвищує 
ефективність діяльності підприємства й зумовлює 
збільшення його вартості. 

Крім того, докладніша та надійніша інформа-
ція дасть змогу приймати якнайкращі для функці-
онування підприємства рішення. Адже правдивість 
і швидкість внутрішньої звітності є найкоротшим 
шляхом до подальших вигод. Згадана вище система 
допомагає управляти бюджетом підприємства через 
прогнози прибутків і видатків. Прогнози грошових 
потоків допомагають приймати оптимальні рішен-
ня стосовно поточної фінансової діяльності підпри-
ємства. Величезним плюсом упровадження системи 
SAP є те, що з її допомогою можливо створити умови 
для комплексної та ефективної системи контролінгу, 
тобто зробити можливим управління всіма видами 
діяльності на підприємстві, котрі спричиняють при-
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йняття таких рішень, які в результаті надають мож-
ливість досягти якнайбільших прибутків. 

Система SAP забезпечує правдиву, докладну й ак-
туальну інформацію про рентабельність окремих видів 
продукції, відділів і їх роботи, дистрибутивних каналів 
та сегментів ринку, завдяки своєчасному й швидкому 
розрахунку прибутків і витрат. Систему SAP як інстру-
мент управління характеризує те, що вона спричиняє 
тісну інтеграцію контролінгу зі сферою операційної 
діяльності та продажів. На сучасному підприємстві 
планові й реальні дані логістики, закупівель, виробни-
цтва, продажу та фінансового обліку мають бути негай-
но прийняті до уваги в контролінгу. Так, у системі SAP 
прогнозоване збільшення продажів може бути негайно 
проаналізоване з точки зору впливу на виробничий по-
тенціал і плановану маржу покриття. Це і є результа-
том інтегрування системи в цілому.

Основний девіз будь-якого підприємства у сфері 
операційної діяльності можна сформулювати так –  
купувати та виробляти те, що потрібно й коли потріб-
но, продавати з якнайбільшим прибутком. Завдяки 
вищезгаданій системі на підприємстві досягається 
оптимізація джерел поставок, краще використання 
виробничих активів, прискорення оборотності запа-
сів, скорочення часу виконання замовлень. Упро-
вадження системи SAP дає змогу знизити вартість 
пошуку та співпраці з постачальниками, а також 
підвищити ефективність управління запасами. Сис-
тема допомагає менеджерам в оптимальному добо-
рі постачальників і способів реалізації поставок, а 
також у мінімізації матеріальних запасів, що, зви-
чайно, безпосередньо впливає на зниження витрат. 
Наявні ресурси, заплановані й фактичні витрати, 
наявні та прогнозовані зобов’язання й інші важли-
ві дані діяльності підприємства доступні в системі 
SAP у будь-який час, завдяки постійному оновленню 
даних у режимі реального часу. Такі дані є узгодже-
ними та надійними завдяки інтеграції логістичних 
операцій з фінансовими. А це, у свою чергу, надає 
можливість ефективно планувати й управляти засо-
бами підприємства, поліпшуючи процес обслугову-
вання запитів одержувачів. 

Ще однією перевагою впровадження системи SAP 
є те, що завдяки їй підприємство може дешевше ви-
робляти й ефективніше використовувати виробничі 
запаси. Адже дякуючи плануванню виробництва, 
адаптованого до прогнозованого попиту на продук-
цію, можна оптимізувати використання основних 
засобів і персоналу, знизити витрати на зберігання 
запасів напівфабрикатів та готової продукції. Управ-
ління якістю продукції у межах системи SAP дає 
змогу знизити витрати на забезпечення якості завдя-
ки полегшеній і швидкій ідентифікації причин ви-
никнення недоліків та дефектів. Охоплення згаданою 
системою сфери пересування й ремонтів дозволяє так 
управляти засобами, щоб забезпечити доступність і 
технічну справність машин та устаткування, гаран-
туючи безперебійне виробництво із забезпеченням 
відповідного рівня якості й оптимальних витрат на 
обслуговування. 

Усе вищезазначене не тільки підвищує конку-
рентоспроможність окремих видів продукції, а й 
підприємства загалом. Крім того, система SAP ство-
рює умови для значного підвищення рентабельності 
продажів. Це досягається як за рахунок зменшення 
витрат, пов’язаних із продажами, так і за рахунок 
збільшення доходів, що пов’язано з більшим задо-
воленням клієнтів і кращою адаптацією пропозиції 
підприємства до мінливостей ринку. Автоматизація 
рутинних дій, пов’язаних із продажами (обслугову-

вання замовлень, висилання товарів, виставлення ра-
хунків-фактур) призводить до зниження витрат від-
ділу продажів, що дає змогу звернути більше уваги 
на передпродажні заходи. Лише ефективний відділ 
продажів, маючи актуальну й достовірну інформа-
цію, може й далі підтримувати лояльність наявних 
клієнтів і здобувати нових. Адже лише доступ до ак-
туальних даних надає можливість гнучко реагувати 
на зміни на ринку й задовольняти очікування клі-
єнтів. Крім того, система SAP робить можливою ді-
єве та ефективне управління кадрами й абсолютний 
контроль над витратами на персонал за рахунок ав-
томатизації рутинних операцій по персоналу (управ-
ління кадрами – відпустки, звільнення, робочий час 
та надійна і справедлива система оплати праці). 

Отже, система дає змогу зменшити навантажен-
ня на відділи кадрів, дозволяючи скоротити витрати 
на їх утримання. Але помилковим було б тверджен-
ня про те, що від рішень SAP ми можемо очікувати 
лише допомоги в керівництві чи нарахуванні заро-
бітної плати. Із запровадженням системи ми покра-
щимо управління робочим часом, а також умотивує-
мо працівників відповідною системою винагород. 

Наступним способом покращити якість сировин-
них продуктів, а в результаті підвищити рівень кон-
курентоспроможності продукції на регіональному 
продовольчому ринку, є аграрний інтервенціонізм. 
Головною метою політики інтервенціонізму є так 
звана повна зайнятість, тобто утримання безробіт-
тя на такому рівні, який вважається безпечним для 
існування економічної системи даної країни й під-
вищення рівня економічного розвитку. Іншими сло-
вами, це втручання держави в економічні процеси 
задля збереження збалансованого розвитку економі-
ки. Пропонуємо детальніше розглянути явище інтер-
венціонізму в аграрній сфері. 

Аграрна політика більшості країн сама в собі пе-
редбачає застосування протекціонізму й інтервенці-
онізму стосовно власного сільського господарства. 
Згадані заходи пов’язані передусім із ситуацією на 
ринку, цінами на продукти та структурою сільського 
господарства. Сільське господарство є важливою та 
невід’ємною часткою економіки країни. Величезне 
значення сільського господарства випливає з осно-
вного його завдання – виробництва сировини для 
виробництва продуктів харчування. Метою аграр-
ної політики має бути підвищення продуктивності, 
збільшення доходів людей, зайнятих у сільському 
господарстві, стабілізація ринку, забезпечення про-
довольчої безпеки та відносно дешевого продоволь-
ства. Загалом аграрна політика має складатися із 
двох видів інтервенційних заходів: 1) інтервенція зо-
внішня, тобто захист перед зовнішньою конкуренці-
єю; 2) інтервенція на внутрішньому ринку, котру, у 
свою чергу, можна поділити на політику ринкову й 
політику структурну. 

Зовнішня інтервенція країни реалізується за до-
помогою змінних мит на імпортовані товари, змін-
них дотацій на експортовані сільськогосподарські 
товари, регуляції обсягів привозу та сталих тарифів. 
Найважливішим інструментом зовнішньої інтервен-
ції вважається змінне мито у сфері імпорту сільгос-
ппродукції. Річ у тому, що різниця між цінами на 
світових ринках і ціновим порогом збирається у ви-
гляді оплати за ввіз. У результаті ціна на внутріш-
ньому ринку вища, ніж на міжнародному ринку, і це 
спричиняє захист власних продуктів перед зовніш-
ньою конкуренцією. Це, у свою чергу, призводить 
до виникнення перевиробництва й необхідності екс-
порту. У ситуації, коли ціни на сільгосппродукцію 
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на внутрішньому ринку високі, доцільно впровадити 
субсидування експорту, яке дає змогу продавати про-
дукцію на закордонних ринках. Субсидування екс-
порту є результатом використання змінного мита у 
міжнародному обміні продуктів харчування. Його 
виплачують експортерам для того, щоб сільгосппро-
дукти, які продаються на світових ринках, були кон-
курентоспроможними. Субсидування експорту ви-
никає з розрахунку обмежень витрат на зберігання 
надлишків або значно більших витрат на їх обробку. 

Наступним інструментом інтервенції можемо вва-
жати обмеження обсягів імпорту. Сюди належать 
квоти імпорту, заборона на ввіз, різноманітні бар’єри 
для імпорту й різні умови, що обмежують імпорт. 
Ще одним способом регулювання імпорту є сталий 
митний тариф. Він полягає у сплаті певного визна-
ченого відсотка від вартості імпортованого товару або 
певної квоти від одиниці імпортованої продукції. 

Внутрішній інтервенціонізм полягає в застосуван-
ні широкого рангу цін та субвенцій. Найбільш роз-
повсюдженим інструментом внутрішньої інтервенції 
на ринку сільгосппродукції є застосування гаранто-
ваних цін. Уповноважені інституції скуповують сіль-
госппродукцію у сільгоспвиробників за згаданими 
вище гарантованими цінами в тому разі, якщо рин-
кова ціна спадає нижче за визначений рівень. Засто-
сування гарантованих цін гарантує сільгоспвиробни-
кам продаж будь-якої кількості сільгосппродуктів. 
Але встановлення гарантованих цін на рівні, вищому 
ніж ринкові ціни (так звана ціна ринкової рівнова-
ги), призведе до перевиробництва продуктів харчу-
вання та збільшить витрати на їх санування. 

До позитивних результатів згаданих вище дій мо-
жемо зарахувати захист місцевих (у нашому випадку 
українських) сільгоспвиробників від знищення через 
наплив дешевих субсидійованих Європейським Сою-
зом товарів. Адже загальновідомим фактом є те, що 
у Європейському Союзі існує перевиробництво й над-
лишок продуктів харчування. Наступним позитив-
ним моментом є те, що згадані вище дії призведуть до 
відсутності залежності від поставок продуктів харчу-
вання із-за кордону та можливості розвивати власне 
сільське господарство, котре після певних структур-
них змін буде ще дешевше та проекологічніше, ніж 
західне. Наступним результатом згаданих вище дій, 
котрий одні назвуть негативним, а інші – позитив-
ним, є поступове зменшення кількості сільгосппра-
цівників до рівня 5–8% від загальної кількості пра-
цюючих, що, у свою чергу, спричинить підвищення 
кількості безробітних, особливо некваліфікованих. 

Отже, політика протекціонізму й інтервенціоніз-
му може призвести до того, що на ринку залишать-
ся лише великі господарства з невеликою кількістю 
працівників. Саме фінансування розвитку таких гос-
подарств може відбуватися за рахунок кредитів, які 
видавали б з грошей із заплачених мит. Ще одним 
позитивним результатом інтервенціонізму є досяг-
нення спокою серед суб’єктів ринку сільгосптоварів, 
адже виробник сільгосппродукції має знати, що із 
продажем сільгосппродукції не буде проблем і він 
може спокійно займатися виробництвом цієї продук-
ції. З іншого боку, такий спокій негативно впливає 
на розвиток і функціонування внутрішнього ринку. 
По-перше, у такій ситуації дуже важко буде змен-
шити кількість нерентабельних господарств без ство-
рення соціального напруження. Високе ввізне мито 
призведе до того, що вітчизняні сільгоспвиробни-
ки будуть почуватися впевненими в тому, що про-
дадуть всі сільгосппродукти. Але, з іншого боку, це 
буде означати, що їм не потрібно буде працювати над 

тим, щоб зменшити витрати на виробництво сільгос-
ппродукції чи модернізувати машинний парк. що 
зумовить підвищення цін на харчові продукти, від-
сутність можливості вибору та збільшення кількості 
працюючих у сільському господарстві. 

На нашу думку, трактувати аграрний інтервенці-
онізм лише як заходи впливу уряду на процеси, які 
відбуваються на внутрішньому аграрному ринку, для 
збереження стабільної економічної ситуації у країні, 
є дещо недалекоглядним і таке трактування значною 
мірою звужує це поняття. Аграрний інтервенціонізм 
– це заходи впливу уряду на процеси, що відбувають-
ся на внутрішньому аграрному ринку, для збережен-
ня стабільної економічної ситуації у країні, а також 
інтервенції на зовнішні аграрні ринки з метою за-
хисту вітчизняних сільгоспвиробників і підвищення 
конкурентоспроможності продукції АПК.

Отже, для провадження виваженої інтервенційної 
політики пропонуємо створити Агенцію Ринку Сіль-
госптоварів. Головними завданнями цієї інституції 
були б забезпечення балансу між попитом і пропо-
зицією на сільгосппродукцію, участь у забезпечен-
ні продовольчої безпеки країни та підвищення рівня 
життя в сільській місцевості. Надалі Агенція займа-
лася б розподілом фінансових коштів на реалізацію 
аграрної політики країни. У подальшому вказана 
вище Агенція могла б бути тим розподільчим орга-
ном, який розподіляв би кошти, котрі надходили б 
з ЄЕС та інших міжнародних інституцій, державно-
го бюджету й різноманітних фондів, на просування 
сільськогосподарської продукції на внутрішні та зо-
внішні ринки й підвищення її конкурентоспромож-
ності. До обов’язків Агенції входили б керування 
механізмами підтримки сільгоспвиробників, просу-
вання сільськогосподарської продукції не тільки на 
внутрішній, а й передусім на зовнішні ринки, надан-
ня різноманітної інформації про сільгосппродукцію 
наявну на тому чи іншому ринку, проведення деталь-
ного аналізу ринку та надання всебічної підтримки 
українським підприємцям у справі поставки вітчиз-
няної продукції на ринки інших країн. А також ця 
Агенція здійснювала б або надавала всебічну допо-
могу представникам усіх галузей АПК для здійснен-
ня інтервенційних дій на ринках інших країн. Адже 
чинний у нашій країні державний інтервенційний 
фонд використовується лише для мінімізації цінових 
коливань на відповідних ринках шляхом поставки 
сировини і продуктів її переробки. 

Отже, вказана Агенція займалася б утіленням 
у життя інтервенційної політики держави в галузі 
сільського господарства та пов’язаних з ним галузей 
народного господарства. Припущення про те, що та-
кого роду Агенція може фінансуватися самостійно, 
вважаємо дещо нежиттєвим. На нашу думку, така 
Агенція має фінансуватися з дотацій із державного 
бюджету. 

Висновок. Першочергова проблема вступу Украї-
ни до ЄС – це забезпечення й гарантування стандар-
тів якості продовольчої продукції. Досвід Європей-
ського Союзу свідчить, що питання якості продукції 
є домінуючими. Ця проблема має не тільки «зовніш-
ній» аспект, а й прямий стосунок до внутрішнього 
споживача. Оскільки безпечне харчування – запору-
ка здоров’я нації.
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У статті узагальнено низку питань теоретичного та прикладного характеру оцінки технологічної безпеки сільськогосподар-
ських підприємств. Розглянуто особливості сучасних підходів до оцінки технологічної безпеки аграрної сфери, проведено аналіз 
ризиків та загроз технологічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: технологічна безпека, ризики та загрози, сільськогосподарські підприємства, економічна безпека держави, 
оцінка технологічної безпеки.

Крыленко В.И. ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье обобщен ряд вопросов теоретического и прикладного характера оценки технологической безопасности 
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Постановка проблеми. Технологічна безпека 
сільськогосподарських підприємств є надзвичайно 
важливою з точки зору можливостей впровадження 
інтенсивних технологій виробництва у галузі сіль-
ського господарства. Виробництво сільськогоспо-
дарської продукції посідає центральне місце в укра-
їнському аграрному секторі. Розвиток економіки 
України вимагає розвитку аграрного виробництва на 
інтенсивній основі, що дозволить забезпечити техно-
логічну безпеку країни. Реформування такої важли-
вої сфери, як аграрна, неодмінно призводить до під-
вищення ризиків та загроз тим чи іншим аспектам 
соціально-економічного розвитку країни, які нега-
тивно впливають на технологічну безпеку сільсько-
господарських підприємств, тому вони потребують 
детального вивчення й оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми технологічної безпеки аграрної сфери досліджува-
лися в працях Т.В. Богомазової, Г.В. Жаворонкової, 

І.О. Ревак та ін. Проте оцінка технологічної безпе-
ки сільськогосподарських підприємств розглядаєть-
ся опосередковано, що й обумовило актуальність і 
об’єктивну необхідність подальшого розгляду питань 
оцінки ризиків та загроз технологічної безпеки сіль-
ськогосподарських підприємств.

Метою статті є необхідність вирішення питань те-
оретичного та прикладного характеру оцінки техно-
логічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. У наказі Мініс-
терства економіки України від 02.03.2007 р. № 60 
«Про затвердження Методики розрахунку рівня 
економічної безпеки України» технологічну безпеку 
країни визначають як такий стан науково-техноло-
гічного та виробничого потенціалу держави, який 
дає змогу забезпечити належне функціонування на-
ціональної економіки, достатнє для досягнення та 
підтримки конкурентоздатності вітчизняної про-
дукції, а також гарантування державної незалеж-
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ності за рахунок власних інтелектуальних і техно-
логічних ресурсів [1].

Розглядаючи технологічну безпеку, Т.В. Богома-
зова характеризує її як один із видів безпеки, який 
в широкому розумінні, базується на міжсистемних 
зв’язках технічної сфери з науковою та економічною 
сферами за підтримки державної науково-технічної 
політики та іншими важливими забезпечувальними 
компонентами (правовою системою, підготовкою ка-
дрів, зовнішніми зв’язками), що дозволяє, в кінце-
вому підсумку, досягти ефективності та конкуренто-
спроможності [2]. Г.В. Жаворонкова та Л.І. Крачок, 
визначаючи поняття «технологічної безпеки аграрної 
галузі», пропонують розуміти його як «такий стан 
науково-технологічного та виробничого потенціалу 
галузі, який дозволяє забезпечити належне функціо-
нування галузевої економіки, достатнє для досягнен-
ня та підтримки конкурентоспроможності аграрної 
продукції, а також гарантувати економічну неза-
лежність за рахунок власних науково-технологічних  
ресурсів» [3, с. 12].

Питанню дослідження ризиків та загроз техноло-
гічної безпеки в аграрній сфері присвячено достатню 
кількість доробків як вітчизняних, так і зарубіжних 
фахівців. Тому зупинимося на аналізі ризиків та за-

гроз технологічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств.

Наявність сільськогосподарської техніки в Укра-
їні не відповідає технологічній потребі у ній. У сіль-
ськогосподарських підприємствах рівень забезпече-
ності тракторами становив 36% від технологічної 
потреби, сівалками всіх видів – 39,9, плугами – 43,1, 
зернозбиральними комбайнами – 43,6, бурякозби-
ральними машинами – 17,6%. Українськими під-
приємствами виробляється лише 1,2% тракторів від 
технологічної потреби, 2,1% сівалок, 4,1% плугів, 
0,1% зернозбиральних комбайнів [4]. За даними Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства Укра-
їни, щорічні потреби в оновленні машинно-трактор-
ного парку АПК становлять: 40 тис. од. тракторів 
(у т.ч. з тяговою силою типу Т-150 – 10 тис. од.); 
7,5 тис. од. зернозбиральних комбайнів; 2,1 тис. од. 
кормозбиральних комбайнів; 50 тис. од. ґрунтоо-
бробних та посівних машин [4].

Таким чином, забезпеченість аграрних підпри-
ємств сільськогосподарською технікою знаходиться 
на низькому рівні, навантаження на неї зростає. Мо-
дернізація машинно-тракторного парку сільськогос-
подарських підприємств відбувається повільно. Про-
тягом 2012 р. при збільшенні наявності тракторів у 

Таблиця 1
Рух сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах протягом 2012 року

Наяв-
ність на 
початок 

року

Надійшло протягом року Вибуло протягом року

Наяв-
ність на 
кінець 
року

% до 
наяв-

ності на 
початок 

року
всього

у т.ч. 
купле-

но

куплено 
у % до 
над-
ходь-
ження

всього у т.ч. 
списано

списано 
у % до 
наяв-

ності на 
початок 

року

Трактори – всього 148698 11024 6539 59,3 8982 2857 1,9 150740 101,4

у т.ч. трактори потужністю

менше 40 кВт 9498 497 269 54,1 596 235 2,5 9399 99,0

від 40 до 60 кВт 55482 2978 1306 43,9 3564 1204 2,2 54896 98,9

від 60 до 100 кВт 44029 3981 2697 67,7 2761 778 1,8 45249 102,8

100 кВт і більше 39689 3568 2267 63,5 2061 640 1,6 41196 103,8

З загальної кількості тракторів –

трактори колісні 133322 10441 6311 60,4 7723 2292 1,7 136040 102,0

трактори гусеничні 15376 583 228 39,1 1259 565 3,7 14700 95,6

трактори без змонтованих на 
них машин 135852 10253 6198 60,5 8147 2613 1,9 137958 101,6

трактори, на яких змонтовані 
машини 12846 771 341 44,2 835 244 1,9 12782 99,5

Вантажні та вантажно-
пасажирські автомобілі 103852 6726 2943 43,8 6211 1919 1,8 104367 100,5

Причепи та напівпричепи 83332 4535 2009 44,3 5572 2170 2,6 82295 98,8

Плуги 50788 3857 2246 58,2 2664 1076 2,1 51981 102,3

Культиватори 74856 5930 3556 60 4077 1648 2,2 76709 102,5

Борони 231274 10430 5116 49,1 14199 5236 2,3 227505 98,4

Машини посівні та для садіння 
– всього 75120 6234 4414 70,8 4753 1877 2,5 76601 102,0

Розкидачі гною і добрив 19559 2193 1361 62,1 1141 427 2,2 20611 105,4

Комбайни і машини:

зернозбиральні 32075 2373 1448 61 2451 801 2,5 31997 99,8

кукурудзозбиральні 2254 123 71 57,7 246 106 4,7 2131 94,5

кормозбиральні, включаючи 
причіпні 7027 416 188 45,2 712 310 4,4 6731 95,8

льонозбиральні 356 4 – – 62 33 9,3 298 83,7

картоплезбиральні 1694 111 75 67,6 173 59 3,5 1632 96,3

Доїльні установки та апарати 10870 1135 794 70 789 291 2,7 11216 103,2

Транспортери для прибирання 
гною 21372 1089 781 71,7 1839 895 4,2 20622 96,5

*Розраховано за даними Державної служби статистики України [7]
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сільськогосподарських підприємствах на кінець року 
на 1,4% у сільськогосподарські підприємства надій-
шло 583 тракторів гусеничних, а вибуло 1259, трак-
торів, на яких змонтовані машини надійшло 771, ви-
було – 835, причепів та напівпричепів – 4535 і 5572, 
зернозбиральних комбайнів – 2373 і 2451, кукуру-
дзозбиральних комбайнів – 123 і 246, кормозбираль-
них комбайнів, включаючи причіпні, – 416 і 712, 
льонозбиральних комбайнів 4 і 62, картоплезбираль-
них комбайнів – 111 і 173 відповідно (табл. 1).

Разом з тим для забезпечення технологічних по-
треб сільського господарства на сьогодні в країні не 
вистачає 44% тракторів та 52% зернозбиральних 
комбайнів [5, с. 92].

Слід також відмітити, що в сільськогосподарських 
підприємствах України спостерігається подальше 
фізичне й моральне старіння машинно-тракторного 
парку. Майже 80% наявної сільськогосподарської 
техніки вже відпрацювало свій амортизаційний тер-
мін та потребує значних витрат на підтримання її у 
робочому стані [6, c. 78].

Переважна більшість вітчизняної техніки, що 
надходить у сільське господарство на сьогодні, була 
розроблена та поставлена на виробництво ще за часів 
СРСР, а нові марки машин, як правило, являють со-
бою лише модернізовані модифікації вже давно відо-
мих моделей. Крім того, рівень готовності наявної 
сільськогосподарської техніки у період найбільшого 
навантаження не перевищує 70-75%, що призводить 
до грубих порушень технологічних процесів вирощу-
вання сільськогосподарських культур [8, с. 10].

За низької технічної оснащеності вітчизняного 
агропромислового виробництва, яка в рази нижче, 
ніж у фермерів Західної Європи і США, наявне пе-
ревищення коефіцієнта вибуття по зернозбиральній 
та кормозбиральній техніці над коефіцієнтом понов-
лення.

Через технічні несправності та фізичне спрацю-
вання в Україні щорічно не використовується 25-35% 
тракторів, комбайнів та інших машин, що призво-
дить до порушень технологій виробництва продукції 
та втрат майже третини врожаю [9, с. 22]. Так, парк 
наявних комбайнів зношений на 82%. У результаті 
щорічні втрати зерна від несвоєчасного збирання зер-
нових і зернобобових сягають від 2,5 до 3,4 млн тонн 
[10, с. 113-114].

Стрімке зменшення наявної кількості сільсько-
господарської техніки та суттєве погіршення її 
якісного стану призводять до значного збільшення 
навантаження на фізичний трактор ріллі, а на зер-
нозбиральний комбайн – посівів зернових [6, c. 79]. 

У свою чергу, все це призводить до розтягування аг-
ротехнічних строків виконання польових робіт, по-
гіршує їх якість, значно збільшує втрати урожаю, 
що в кінцевому підсумку негативно відображається 
на якісних характеристиках виробленої сільськогос-
подарської продукції та її собівартості.

Спостерігається значна ступінь зношеності осно-
вних засобів у сільському господарстві (рис. 1), при-
чому з 2006 р. вона знижується. Рівень зношенос-
ті техніки та обладнання у сільському господарстві 
станом на 01.05.2013 р. становив 70% (у т. ч. трак-
торів – близько 78%, зернозбиральних комбайнів – 
близько 72%). Через фізичне зношення та технічні 
несправності щорічно не використовується 25-35% 
тракторів, комбайнів та інших сільськогосподар-
ських машин [4].

Виробництво нової техніки вітчизняними маши-
нобудівними підприємствами для сільськогосподар-
ських підприємств проводиться вкрай обмежени-
ми темпами. Підприємства сільськогосподарського 
машинобудування України за період 1990-2009 рр. 
скоротили виробництво: тракторів у 73 рази  
(з 106,22 тис. шт. у 1990 р. до 1,45 тис. шт. у 2009 р.); 
плугів тракторних майже у 16 разів (з 89,16 тис. шт. 
у 1990 р. до 5,34 тис. шт. у 2009 р.); сівалок майже 
у 23 рази (з 57,07 тис. шт. у 1990 р. до 2,54 тис. шт. 
у 2009 р.).

Що стосується виробництва зернозбиральних 
комбайнів, то за підсумками 2009 року в Україні їх 
було вироблено лише 56 штук [6, c. 79]. Інформацію 
про стан виробництва бурякозбиральних машин Дер-
жавна служба статистики України за останні роки 
взагалі не наводить.

Складна ситуація із матеріально-технічним за-
безпеченням сільськогосподарських підприємств 
пов’язана з неможливістю його оновлення через 
високу вартість основних засобів. Крім цього, дис-
пропорція цін на матеріально-технічні ресурси та 
продукцію сільського господарства спричиняє ви-
никнення неплатоспроможності сільськогосподар-
ських виробників. Таким чином, ринок агропромис-
лового виробництва характеризується скороченням 
обсягів закупівлі техніки, що зумовлює зниження 
темпів її виробництва. Таким чином, з одного боку, 
сільськогосподарські підприємства не в змозі заку-
повувати необхідну кількість машин через високі 
ціни та відсутність достатньої їх кількості на вітчиз-
няному ринку, з іншого – виробники цієї техніки 
скоротили до мінімуму, а подекуди зовсім припи-
нили виробництво своєї продукції через зниження 
купівельної спроможності [11, с. 138]. Крім цього, 
слід відмітити, що фінансово-економічна криза зна-
чно вплинула на виробництво техніки у вітчизняно-
му сільськогосподарському машинобудуванні. Так, 
за поступового нарощування виробництва тракторів 
з 4034 шт. у 2000 р. до 6339 у 2008 р., на початку 
2010 р. їх виробництво зменшилося у 4,4 рази порів-
няно з 2008 р. і становить 1445 шт. Після збільшен-
ня виробництва плугів з 3142 шт. у 2000 р. до 7064  
у 2008 р. їх виробництво скоротилося до 5336 оди-
ниць на початок 2010 р. (рис. 2).

За даними Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, на ринку сільськогоспо-
дарської техніки у 2007-2010 роках українські 
сільськогосподарські товаровиробники при купівлі 
машин і обладнання віддавали перевагу імпортній 
техніці [12, с. 79]. Так, лише у 2008 році з викорис-
танням коштів державного бюджету було придбано 
імпортної техніки на суму понад 1,6 млрд грн, що 
складає близько 90% від загальної кількості при-
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Рис. 1. Ступінь зносу основних засобів  
у сільському господарстві, %*
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дбаної за цією програмою сільськогосподарської 
техніки [13, с. 105]. На внутрішньому ринку вже 
майже 80% обсягів продажу припадає на техніч-
ні засоби зарубіжного виробництва, яких лише у 
2010 році реалізовано на 2,6 млрд доларів США 
[14]. А це відтік із економіки України фінансових 
ресурсів, втрата тисяч робочих місць, науково-тех-
нічного та виробничого потенціалу машинобудів-
них підприємств, їх занепад і повна залежність 
агропромислового виробництва України від зару-
біжних фірм.
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*Розраховано за даними Державної служби статистики 
України [7]

Аудит стану виконання Державної програми роз-
витку вітчизняного машинобудування для агропро-
мислового комплексу на 2007-2010 рр. засвідчив, що 
за час дії програми рівень виконання заходів за ра-
хунок бюджетних коштів становив лише 18,2% від 
передбаченого обсягу. При цьому з бюджету фінан-
сувався тільки один із трьох програмних напрямів – 
дослідно-конструкторські роботи. Два інших – ком-
пенсація кредитних ставок банків за кредитами на 
технічне переоснащення підприємств АПК та удоско-
налення нормативно-правової бази з питань машино-
будування для АПК – не фінансувалися взагалі [15]. 
Як наслідок, за наявності наукових розробок підпри-
ємства не змогли переоснастити власне виробництво 
під випуск нової продукції, що послабило їхню кон-
курентоспроможність.

Аудитом стану виконання Державної програми 
розвитку вітчизняного машинобудування для агро-
промислового комплексу встановлено, що сама Дер-
жавна програма недосконала, а її окремі положення 
не відповідають вимогам закону «Про державні ці-
льові програми». В ній не визначено практичних ме-
ханізмів їх реалізації та конкретних завдань органам 
виконавчої влади [15].

Переважна більшість вітчизняної техніки купу-
ється сільськогосподарськими підприємствами за 
власні кошти. Так, за даними Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України, у 2012 р. 
з 7656 одиниць техніки вітчизняного виробництва 
сільгосппідприємствами за власні кошти було при-
дбано 7418 од. (або 96,9%) такої техніки; за раху-
нок державної підтримки на умовах кредиту, лізингу 
та часткової компенсації вартості техніки – 209 од. 
(2,7%); за іншими програмами державної підтримки 
(регіональні програми та програма підтримки фер-
мерських господарств) – 24 од. (0,3%); на умовах 
ф’ючерсних контрактів – 5 од. (0,1%) [4].

Матеріально-технічне забезпечення сягнуло нині 
критичної межі. Так, даними ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки», за останні 10 років загальні втра-

ти сільського господарства, пов’язані з нестачею та 
низьким технічним станом машин, становлять за ви-
тратами пального 10-12%, за недобором урожаю – 
більш як 30%, що оцінюють в 15-18 млрд грн. За 
наближеними розрахунками щорічні втрати під час 
збирання урожаю становлять 8-10 млрд грн. Осно-
вними машинами аграрні підприємства забезпечені 
тільки на 15-20%, понад 90% з яких відпрацюва-
ли свій амортизаційний строк. У період з 1990 до 
2009 рр. списання сільськогосподарської техніки 
збільшилося на 30-35%, її закупівля зменшилася 
у 10-20 разів. Отже, за умови існуючої динаміки та 
незастосування кардинальних заходів стосовно її по-
кращення, уже в найближчий час буде йти мова про 
порушення технологічних процесів у тваринництві і 
рослинництві та суттєву екстенсивність виробництва 
у сільському господарстві [15].

Висновки. Таким чином, забезпеченість аграрних 
підприємств сільськогосподарською технікою знахо-
диться на низькому рівні, навантаження на неї зрос-
тає. Модернізація машинно-тракторного парку сіль-
ськогосподарських підприємств відбувається повільно.

Результати аналізу ризиків та загроз технологічної 
безпеки сільськогосподарських підприємств показу-
ють, що за наявності наукових розробок підприємства 
не в змозі переоснастити власне виробництво під ви-
пуск нової продукції, що послаблює їхню конкурен-
тоспроможність. Якщо така тенденція залишиться, 
то виникає реальна загроза повного згортання вироб-
ництва вітчизняними машинобудівними підприєм-
ствами деяких видів сільськогосподарської техніки та 
знарядь, а українські аграрії будуть змушені стиму-
лювати створення робочих місць за кордоном та роз-
виватимуть іноземне сільгоспмашинобудування.

Обґрунтовано, що сучасний стан матеріально-
технічного забезпечення сільськогосподарських то-
варовиробників в Україні свідчить про необхідність 
прискорення оновлення матеріально-технічної бази 
аграрних підприємств, що сприятиме нарощуванню 
виробництва конкурентоспроможної сільськогоспо-
дарської продукції і підвищенню рівня економічної 
безпеки, зростанню ефективності аграрного сектору.
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У статті запропоновано систему показників для оцінювання енергонезалежності національної економіки. Розроблений функ-
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Мазур И.М. ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИО- 
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье предложена система показателей для оценки энергонезависимости национальной экономики, на основе кото-
рой разработаны модели детерминант по отдельным видам топливно-энергетических ресурсов. Разработанные теорети-
ко-методические и прикладные основы функционально-ориентированного подхода в формировании моделей детерминант 
энергонезависимости обеспечивают абсолютную и сравнительную оценку энергонезависимости национальной экономики. 
Результаты исследования свидетельствуют о возможности интеграции отдельных детерминант энергонезависимости 
региональных экономик в общий показатель национальной экономики введением показателей удельного веса регионов в об-
щем национальном показателе.

Ключевые слова: энергонезависимость национальной экономики, энергетическая независимость региональной экономики, 
энергетическая безопасность, функционально-ориентированный подход, критерий, детерминанта.

Mazur I.M. THE ENERGY INDEPENDENCE AS A CRITERIA FOR EVALUATION OF THE ENERGY SECURITY OF NATIONAL 
ECONOMY

The article suggests system of indicators for evaluating energy independence of the national economy, on which developed models 
of determinant for certain types of energy resources. Theoretical, methodological and practical principles of the functional-oriented 
approach for developing models of the energy independence determinants provide an absolute and comparative assessment of 
energy independence of the national economy. Research findings suggest the ability to integrate the individual energy independence 
determinants for regional economies in the overall indicator for national economy by the introduction of weight of specific regions in the 
total national indicator.

Keywords: energy independence of the national economy, energy independence of the regional economy, energy security, 
functional-oriented approach, criterion determinant.

Постановка проблеми. Забезпечення енергетичної 
безпеки національної економіки особливої актуаль-
ності набуло через критичну залежність від імпорту 
паливно-енергетичних ресурсів з Російської Федера-
ції. Обґрунтування дієвих й ефективних управлін-
ських рішень і реформ вимагає точності не тільки 
відносної кількісної оцінки рівня енергетичної без-
пеки та дії окремих загроз, а абсолютного і якісного 
її оцінювання, що дозволятиме моделювати окремі 

сценарії реформаційних заходів. На особливу увагу 
заслуговує обґрунтування стратегічних рішень щодо 
природних монополій у паливно-енергетичному 
комплексі України (для прикладу – створення опе-
ратора газотранспортної системи, відновлення робо-
ти нафтопереробних заводів тощо). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оціню-
ванню енергетичної безпеки присвячено багато науко-
вих праць, з-поміж яких найвагомішими видаються 
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праці В. О. Баранніка [1], М. Г. Земляного, А. І. Шев-
цова, А. З. Дорошкевича [2], А. Ю. Семеньковського 
[3], В. Саприкіна [4], О. Мерхо, Т. Салашенко [5].

Сьогодні аналіз енергетичної безпеки проводять в 
контексті аналізу економічної безпеки держави [6] 
за зваженою сумою десяти індикаторів, які вимага-
ють постійного перегляду і коригування, а окремі 
науковці розглядають групи показників: соціальні, 
економічні, екологічні та технічні або за окремими 
продуктовими детермінантами (газова безпека, на-
фтова безпека, нафтопродуктова і вугільна безпека). 
Останній підхід обмежується оцінюванням ефектив-
ності постачання палива, нівелюючи ряд інших кри-
теріїв, а саме: надійність постачання, ефективність 
використання, сировинну забезпеченість, економічну 
стабільність діяльності суб’єктів господарювання па-
ливно-енергетичного комплексу.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Існуючі методичні підходи можна вико-
ристовувати для вирішення окремих завдань оціню-
вання, для яких вони розроблялися. Водночас для 
обґрунтування структурних реформ і сценаріїв роз-
витку енергетичної системи та паливно-енергетично-
го комплексу на засадах забезпечення енергетичної 
безпеки слід запропонувати методичний підхід на 

основі інтегрованої системи показників оцінювання 
за визначеними критеріями і функціональними озна-
ками об’єктів усіх рівнів енергетичної безпеки – на-
ціональної та регіональної економік, виробництв і 
підприємств.

Формулювання цілей статті. Незважаючи на 
численні дослідження у сфері енергетичної безпеки 
України вітчизняних науковців, необхідне напрацю-
вання комплексного підходу для оцінювання енер-
гетичної безпеки національної економіки, регіональ-
них економік, підприємств і виробництв як окремих 
елементів її формування. Вирішення поставленого 
завдання не може ґрунтуватися на відносній оцін-
ці через її малоінформативність, тому в його основу 
слід покласти функціонально орієнтований підхід.

Для забезпечення інформативності й комплек-
сності результатів дослідження поточного стану 
енергетичної безпеки національної чи регіональної 
економіки, можливостей та загроз слід сформувати 
систему показників на основі існуючих офіційних 
джерел інформації та відображення окремих функці-
ональних аспектів кожного рівня або об’єкта.

Виклад основного матеріалу дослідження. Енер-
гонезалежність слід аналізувати в розрізі окремих 
складових паливно-енергетичних ресурсів за палив-

Таблиця 1
Показники енергетичної незалежності економіки України 

Показники 
Частка відновлюваної енергетики у виробництві електроенергії, долі одиниці (К

1
)

Частка енергії довкілля у первинному постачанні, долі одиниці (К
3
)

Рівень імпортної залежності для атомної енергії (за паливом), долі одиниці (К
2
)

Частка квартир, газифікованих зрідженим газом, долі одиниці (q
19
)

Частка квартир, газифікованих природним газом, долі одиниці (q
18
)

Питома вага поставок природного газу від одного постачальника, долі одиниці (K
18
)

Питома вага поставок зрідженого газу від одного постачальника, долі одиниці (K
19
)

Частка атомної енергії у постачанні первинної енергії, долі одиниці (q
2
)

Частка вітрової і сонячної енергії у постачанні первинної енергії, долі одиниці (К
4
)

Частка гідроенергії у постачанні первинної енергії, долі одиниці (К
5
)

Частка вугілля у постачанні первинної енергії, долі одиниці (q
6
)

Частка торфу у постачанні первинної енергії, долі одиниці (q
11
)

Частка сирої нафти у постачанні первинної енергії, долі одиниці (q
7
)

Частка нафтопродуктів у постачанні первинної енергії, долі одиниці (q
8
)

Частка природного газу у постачанні первинної енергії, долі одиниці (q
9
)

Частка населення у кінцевому споживанні природного газу, долі одиниці (t
10
)

Рівень імпортної залежності за природним газом у загальному постачанні природного газу, долі одиниці (К
9
)

Рівень імпортної залежності за вугіллям у загальному постачанні природного газу, долі одиниці (К
6
)

Рівень імпортної залежності за сирою нафтою у загальному постачанні природного газу, долі одиниці (К
7
)

Рівень імпортної залежності за нафтопродуктами у загальному постачанні нафтопродуктів, долі одиниці (К
8
)

Доля імпорту природного газу з однієї країни в загальному обсязі його імпорту, долі одиниці (t
9
)

Доля імпорту сирої нафти з однієї країни в загальному обсязі її імпорту, долі одиниці (t
7
)

Доля імпорту нафтопродуктів з однієї країни в загальному обсязі їх імпорту, долі одиниці (t
8
)

Рівень забезпеченості споживання природного газу власним видобутком, долі одиниці (К
12
)

Рівень забезпеченості споживання нафти власним видобутком, долі одиниці (К
13
)

Рівень забезпеченості споживання вугілля власним видобутком, долі одиниці (К
14
)

Рівень забезпеченості споживання торфу власним видобутком, долі одиниці (К
15
)

Рівень забезпеченості споживання нафтопродуктів власним виробництвом, долі одиниці (К
16
)

Рівень забезпеченості споживання газового конденсату власним видобутком, долі одиниці (К
17
)

Рівень забезпеченості споживання електроенергії власним виробництвом, долі одиниці (К
20
)

Доля імпорту палива для АЕС з домінуючої країни (постачальника), долі одиниці (t
2
)

Доля імпорту вугілля з домінуючої країни (постачальника), долі одиниці (t
6
)

Доля імпорту торфу і палива з нього з домінуючої країни (постачальника), долі одиниці (t
11
)

Рівень імпортної залежності за торфом і паливом з нього, долі одиниці (К
11
)

Рівень забезпеченості споживання біомаси, власним виробництвом, долі одиниці (К
10
)

Частка біомаси від загального обсягу річного споживання палива, долі одиниці (К
21
)

Частка біомаси у паливі для виробництва теплоенергії, долі одиниці (q
21
)

Частка заміщення споживання природного газу для виробництва теплоенергії біомасою, долі одиниці (К
22
)

Частка біопалива та відходів у постачанні первинної енергії, долі одиниці (q
10
)

Частка виробництва електроенергії без витрат органічного палива в загальному постачанні первинної енергії, долі одиниці (q
1
)
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но-енергетичними балансами, звітами НКРЕ, форма-
ми державної статистичної звітності, інформацією 
офіційних сайтів НКРЕ, Державної служби статис-
тики, Мінпаливенерго тощо. На відміну від О. Мер-
хо, Т. Салашенко, пропонується розглядати достат-
ність та ефективність постачання не тільки нафти, 
газу, нафтопродуктів і вугілля, а й торфу, біомаси, 
електроенергії, теплоенергії. Саме місцеві види па-
лива та енергогенеруючі потужності сьогодні є фун-
даментальними ресурсами економічного розвитку і 
формування енергетичної безпеки економіки локаль-
ного, регіонального, національного і глобального рів-
нів. Система показників енергонезалежності повинна 
відображати забезпеченість постачання власними 
ресурсами та залежність від критичного імпорту за 
окремими видами енергоресурсів (табл. 1).

Усі наведені показники побудовано відносно мак-
симального або граничного рівня, що забезпечує їх 
перебування в інтервалі від «0» до «1», тому за умо-
ви визначення функціональної залежності вони мо-
жуть використовувати без нормування. Застосуван-
ня функціональної залежності відносно нормативних 
значень дозволяє порівняльну оцінку відносно базо-
вого сценарію прогнозних значень згідно з Енерге-
тичною стратегією.

Запропонована система показників якісно і кіль-
кісно відображає поточний стан енергетичної безпеки 
підприємства, оскільки вони визначаються відносно 
нормуючих показників і комплексно характеризують 
найважливіші процеси, явища і параметри енергетич-
ної незалежності національної та регіональної економік. 

Якщо показник характеризує втрати паливно-
енергетичних ресурсів або енергетичну залежність 
від окремого постачальника або імпорту з однієї кра-
їни в процесі забезпечення економіки ПЕР (К

2
, К

8
, 

К
6
, К

11
, К

7
, К

9
, К

19
, К

18
), то у функціональній залеж-

ності враховується протилежний показник, який ві-
дображає ефективне постачання «(1 – К

і
)» і т.д.

Якщо показник характеризує залучення потен-
ціалу місцевих, вторинних та відновлюваних ПЕР, 

його слід врахувати при побудові функціональної мо-
делі критерію енергонезалежності використовуючи 
показник «(1+К

і
)», що характерне для К

21
, К

22
 тощо.

За допомогою індексного методу обґрунтуємо пе-
рехід від окремих показників до окремих детермі-
нант та критерію енергонезалежності при побудові 
моделі функціональної залежності. Стан енергоне-
залежності характеризується багатовимірним векто-
ром з окремих детермінант:
EH={EHн, EHг, EHв, EHнп, EHт, EHн, EHб, EHе}   (1)

За абсолютного рівня енергетичної незалежності 
кожна із детермінант матиме значення, що наближа-
ється до «1», а енергозалежність спостерігатиметься 
при наближенні значень до «0». На основі наведеної 
системи показників побудуємо функціональні моде-
лі окремих детермінант критерію «Енергонезалеж-
ність» для національної економіки (табл. 2, 3) та ви-
значимо їх величину.

Споживання електроенергії має критичний рі-
вень парез низьку частку відновлюваної енергетики 
та надмірну залежність від імпорту ядерного пали-
ва (ТВЕЛ) для атомних електростанцій, проте через 
скорочення частки атомних електростанцій у поста-
чанні електроенергії рівень детермінанти дещо під-
вищився у 2012-2013 роках.

Негативне значення (близьке до нульового) з тен-
денцією погіршення спостерігалося для природного 
газу через зростання обсягів його імпорту та частки у 
балансі первинної енергії. Певне покращення детер-
мінанти за сирою нафтою і конденсатом пов’язане із 
скороченням власного виробництва нафтопродуктів 
(за даними енергетичних балансів 2009-2012 років) 
та обмеженням обсягів імпорту експортом та бунке-
руванням.

За даними табл. 3, простежується критичний рі-
вень енергетичної залежності регіональної економі-
ки Івано-Франківщини від імпорту паливно-енер-
гетичних ресурсів за електроенергією, вугіллям і 
природним газом, що визначається значною залеж-
ністю Бурштинської ТЕС компанії ДТЕК від поста-

Таблиця 2
Функціональні моделі детермінант енергонезалежності економіки України

Детермінанти 
енергетичної незалежності Методика визначення

Роки

2009 2010 2011 2012 2013

за електроенергією = K
1
*(1-q

2
*K

2
*t

2
)*K

20
0,057 0,059 0,048 0,061 0,068

за нафтопродуктами = K
16
*(1-K

8
*t

8
) 0,193 0,169 0,209 0,205 0,162

за вугіллям = K
14
*(1-K

6
*t

6
) 0,709 0,703 0,799 0,819 0,876

за торфом = K
15
*(1-K

11
*t

11
) 2,883 3,701 4,722 3,615 2,341

за сирою нафтою і 
конденсатом = K

13
*(1-K

7
*t

7
) 0,108 0,110 0,120 0,508 0,846

за біомасою = K
10
*(1+K

21
*q

21
*K

22
) 1,427 1,500 1,503 1,478 1,489

за природним газом = K
12
*t

10
*(1-K

19
*q

19
)*

(1-K
18
*q

18
)*(1-K9*t9) 0,116 0,093 0,046 0,067 0,082

Таблиця 3
Рівень детермінант енергонезалежності регіональної економіки Івано-Франківщини

Детермінанти 
енергетичної незалежності Методика визначення

Роки

2009 2010 2011 2012 2013

за електроенергією = K
1
*(1-q

2
*K

2
*t

2
)*K

20
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

за нафтопродуктами = K
16
*(1-K

8
*t

8
) 0,628 0,406 0,278 0,000 0,000

за вугіллям = K
14
*(1-K

6
*t

6
) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

за торфом = K
15
*(1-K

11
*t

11
) 3,921 4,128 4,345 3,101 2,932

за сирою нафтою і 
конденсатом = K

13
*(1-K

7
*t

7
) 0,692 0,851 2,842 35,180 34,910

за біомасою = K
10
*(1+K

21
*q

21
*K

22
) 1,427 1,500 1,503 1,479 1,490

за природним газом = K
12
*t

10
*(1-K

19
*q

19
)*(1-

K
18
*q

18
)*(1-K9*t9) 0,070 0,028 0,005 0,005 0,004
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чання енергетичного вугілля з Донбасу та значною 
його часткою в енергетичному балансі палива Івано-
Франківської області (29,8-33,2%) протягом 2011-
2013 років.

Високий рівень детермінант енергонезалежності 
за торфом, сирою нафтою з конденсатом та біомасою 
пояснюється відсутністю функціонуючих потужнос-
тей з їх виробництва та переробки для споживання 
регіональною економікою.

Для оцінювання впливу зазначених детермінант 
на загальний показник енергонезалежності необхід-
но застосувати коефіцієнти вагомості, за функціо-
нального підходу їх роль відносно окремих детермі-
нант за видами ПЕР може виконати частка окремих 
ПЕР у постачанні первинної енергії (qi). Визначення 
величини загального показника критерію енергоне-
залежності необхідно проводити за формулами ади-
тивної та мультиплікативної функціональних згор-
ток табл. 4.

Результати розрахунків наведено у таблицях 5-6, 
8-9. Оцінювання внеску окремих детермінант у фор-
мування енергетичної незалежності національної та 
регіональних економік слід проводити відносно нор-
мативних значень детермінант, обчислених за нор-

мативними показниками. Результати розрахунку 
нормативних значень складових детермінант енер-
гонезалежності та їх порогових значень, за якими 
визначено критичний рівень загального показника 
енергонезалежності для національної та регіональної 
економік, наведено у таблицях 9-10.

Застосування адитивної згортки дозволяє оціню-
вати абсолютний рівень енергетичної незалежності 
та внесок кожної з детермінант у його формування. 
Використання частки у постачанні первинної енер-
гії забезпечує врахування впливу структурних змін у 
паливно-енергетичних балансах.

Впродовж 2009-2013 років простежується зрос-
тання енергетичної незалежності національної еко-
номіки на 0,144 долі одиниці за рахунок детермінант 
енергонезалежності за вугіллям (+0,113) та сирою 
нафтою з конденсатом (+0,037), за електроенергією 
(+0,002), за біомасою (+0,005), за нафтопродуктами 
(+0,005). Позитивна динаміка зростання усіх детер-
мінант, окрім природного газу і торфу, також про-
стежується за даними табл. 5.

Погіршення енергонезалежності регіональної 
економіки Івано-Франківщини спостерігається у 
2013 році відносно рівня 2009 р. через посилення 

Таблиця 4 
Методика аналізу енергетичної незалежності національної економіки шляхом нормування показників

за допомогою традиційних методичних підходів [1; 2; 6] (складено автором)

Детермінанти 
енергетичної 
незалежності

Адитивна згортка Мультиплікативна 
згортка Степенева функціональна згортка

за електроенергією = K
1
*q

2
*K

2
*t

2
*K

20
*q

1
(K

1
*K

2
*t

2
*q

2
*K

20
)^q

1

((1/3*(((K
1
)^q

1
)*((K

2
*t

2
*q

2
)^q

1
)*((K

20
)^ 

^q
1
)))^(1/q

1
))^(1/3)

за нафтопродуктами = K
16
*K

8
*t

8
*q

8
(K

16
*K

8
*t

8
)^q

8

((1/2*(((K
16
)^q

8
)*((K

8
*t

8
)^q

8
)))^ 

^(1/q
8
))^(1/2)

за вугіллям = K
14
*K

6
*t

6
*q

6
(K

14
*K

6
*t

6
)^q

6

((1/2*(((K
14
)^q

6
)*((K

6
*t

6
)^q

6
)))^ 

^(1/q
6
))^(1/2)

за торфом = K
15
*K

11
*t

11
*q

11
(K

15
*K

11
*t

11
)^q

11

((1/2*(((K
15
)^q

11
)*((K

11
*t

11
)^q

11
)))^

^(1/q
11
))^(1/2)

за сирою нафтою і 
конденсатом = K

13
*K

7
*t

7
*q

7
(K

13
*K

7
*t

7
)^q

7
((1/2*(((K

13
)^t

7
)*(K

7
)^t

7
)^(1/q

7
))^(1/2)

за біомасою = K
10
*K

21
*q

21
*K

22
*q

10
(K

10
*K

21
*q

21
*K

22
)^q

10

((1/2*(((K
10
)^(q

10
))*(((K

10
*K

21
*K

22
)^

^q
21
)^q

10
)))^(1/q

10
))^(1/2)

за природним газом = K
12
*t

10
*K

19
*q

19
*K

18
*q

18
*

* K
9
*t

9
)*q

9

(K
12
*t

10
*K

19
*q

19
*K

18
*q

18
*

*K
9
*t

9
)^q

9

((1/3*((1/2*((K
12
*t

10
*K

19
)^q

19
*(K

12
*

*t
10
*K

18
)^q

18
))^(1/2))^q

9
)*((K

9
*t

9
)^

^q
9
))^(1/q

9
))^(1/3)
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Таблиця 5
Якісна і кількісна оцінка енергетичної незалежності економіки України (за адитивною згорткою)

Детермінанти енергетичної 
незалежності для адитивної 

згортки
Методика визначення 2009 2010 2011 2012 2013

за електроенергією = K
1
*(1-q

2
*K

2
*t

2
)*K

20
*q

1
0,011 0,011 0,009 0,012 0,013

за нафтопродуктами = K
16
*(1-K

8
*t

8
)*q

8
0,004 0,002 0,006 0,011 0,009

за вугіллям = K
14
*(1-K

6
*t

6
)*q

6
0,222 0,199 0,262 0,285 0,335

за торфом = K
15
*(1-K

11
*t

11
)*q

11
0,003 0,004 0,005 0,004 0,002

за сирою нафтою і 
конденсатом = K

13
*(1-K

7
*t

7
)*q

7
0,011 0,010 0,009 0,021 0,048

за біомасою = K
10
*(1+K

21
*q

21
*K

22
)*q

10
0,019 0,017 0,018 0,018 0,024

за природним газом = K
12
*t

10
*(1-K

19
*q

19
)* 

(1-K
18
*q

18
)*(1-K

9
*t

9
)*q

9

0,041 0,039 0,017 0,024 0,024

Енергетична 
незалежність 
національної економіки

0,311 0,281 0,326 0,374 0,455
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залежності від постачання вугілля з Донбасу для 
Бурштинської ТЕС (частка у структурі використан-
ня палива зросла до 29,8-33,2%), нульовий рівень 
детермінанти за електроенергією, обумовлений низь-
кою часткою відновлюваної енергетики. Погіршення 
енергонезалежності відбулося під впливом зниження 
до нульового рівня детермінанти за нафтопродукта-
ми, зниження детермінанти за природним газом та 
посилення залежності від імпорту вугілля з-за меж 
області (табл. 6).

Оцінка якісного рівня енергонезалежності потре-
бує порівняння фактичних значень детермінант та 
загального показника з нормативними, що дозволить 
оцінити досягнення нормативного або планового рів-
ня. Нормативні показники наведено у табл. 7.

Впродовж 2009-2012 років простежується недо-
статній рівень енергетичної незалежності національ-
ної економіки (<0,340) із-за низького рівня детер-
мінант за нафтопродуктами, торфом, сирою нафтою 
і конденсатом, біомасою відносно нормативних по-
казників 2015 року. Детермінанта за природним га-
зом перевищує або наближається до нормативного 
рівня впродовж всього терміну дослідження окрім 
2011 року. Енергонезалежність у 2013 році досягнула 
абсолютного рівня 2015-2030 років, але її забезпечен-
ня потребує впровадження заходів щодо розширення 
використання біомаси й торфу, інших відновлюваних 
джерел енергії для виробництва електроенергії, те-

плоенергії та твердого палива, нарощування власного 
видобутку природного газу і нафти з конденсатом, від-
новлення виробництва нафтопродуктів. 

Значної уваги заслуговує необхідність створення 
власного виробництва ядерного палива (ТВЕЛ) для 
атомних електростанцій та пошук альтернативних 
їх постачальників для підвищення детермінанти за 
електроенергією до нормативного рівня 2030 року.

Перевищення нормативного рівня для 2015-
2020 років детермінантою енергонезалежності націо-
нальної економіки за природним газом характеризує 
достатній рівень енергонезалежності і можливість 
заміщення вказаного ресурсу шляхом використання 
альтернативних видів палива й енергії, диверсифі-
кації постачальників та нарощування власного видо-
бутку природного газу.

Енергонезалежність економіки Івано-Франківщи-
ни досягає достатнього рівня відносно нормативного 
показника 2015 року тільки впродовж 2011-2012 ро-
ків за рахунок зниження детермінанти за природним 
газом через скорочення його споживання бюджетною 
сферою та у виробництві електроенергії за рахунок 
впровадження Програми енергоефективності Івано- 
Франківської області. У 2009, 2010 і 2013 роках 
простежується енергозалежність регіональної еко-
номіки загалом і, зокрема, за електроенергією, ву-
гіллям, торфом, нафтою і нафтопродуктами, біома-
сою. Тільки рівень детермінанти енергонезалежності 

Таблиця 6
Якісна і кількісна оцінка енергетичної незалежності економіки Івано-Франківської області 

(за адитивною згорткою)

Детермінанти 
енергетичної 

незалежності для 
адитивної згортки

Методика визначення 2009 2010 2011 2012 2013

за електроенергією = K
1
*(1-q

2
*K

2
*t

2
)*K

20
*q

1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

за нафтопродуктами = K
16
*(1-K

8
*t

8
)*q

8
0,013 0,009 0,024 0,000 0,000

за вугіллям = K
14
*(1-K

6
*t

6
)*q

6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

за торфом = K
15
*(1-K

11
*T

11
)*q

11
0,004 0,004 0,004 0,003 0,003

за сирою нафтою і кон-
денсатом = K

13
*(1-K

7
*t

7
)*q

7
0,029 0,034 0,088 0,106 0,035

за біомасою = K
10
*(1+K

21
*q

21
*K

22
)*q

10
0,000 0,000 0,005 0,012 0,016

за природним газом = K
12
*t

10
*(1-K

19
*q

19
)* 

(1-K
18
*q

18
)*(1-K

9
*t

9
)*q

9

0,025 0,010 0,002 0,001 0,001

Енергетична 
незалежність 
регіональної економіки

0,071 0,057 0,123 0,122 0,055

Таблиця 7
Нормативна оцінка енергетичної незалежності економіки України та Івано-Франківської області 

(за адитивною згорткою)

Детермінанти енергетичної 
незалежності 

Україна Івано-Франківщина

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030

за електроенергією 0,012 0,015 0,016 0,022 0,001 0,001 0,002 0,004

за нафтопродуктами 0,012 0,018 0,020 0,012 0,005 0,006 0,005 0,007

за вугіллям 0,236 0,227 0,222 0,213 0,000 0,035 0,054 0,060

за торфом 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

за сирою нафтою і конден-
сатом 0,063 0,056 0,057 0,057 0,039 0,041 0,044 0,043

за біомасою 0,098 0,100 0,091 0,090 0,098 0,100 0,098 0,091

за природним газом 0,021 0,022 0,025 0,026 0,005 0,024 0,051 0,073

Енергетична незалежність 0,453 0,449 0,442 0,429 0,159 0,218 0,264 0,288

небезпека 0,113 0,112 0,111 0,107 0,040 0,054 0,066 0,072

недостатній 0,226 0,224 0,221 0,215 0,079 0,109 0,132 0,144

достатній 0,340 0,337 0,332 0,322 0,119 0,163 0,198 0,216

безпечний 0,407 0,404 0,398 0,387 0,143 0,196 0,238 0,259

абсолютний 0,453 0,449 0,442 0,429 0,159 0,218 0,264 0,288



25ауковий вісник Херсонського державного університетуН
за природним газом є достатнім. Отже, пріоритетні 
заходи щодо забезпечення енергонезалежності регіо-
нальної економіки повинні передбачати розширення 
використання місцевих видів ПЕР та відновлюваних 
джерел енергії, а саме: нарощування видобування 
вуглеводневої сировини (вугілля, нафта, газ, торф) у 
регіоні, використання біомаси для виробництва твер-
дого палива та розширення сфер його застосування, 
диверсифікацію постачальників вугілля, нафтопро-
дуктів і газу для потреб області, будівництво біогазо-
вих заводів та вітрових електростанцій тощо.

Основним недоліком визначення загального по-
казника енергонезалежності за адитивною згорткою 
є компенсація малих значень окремих детермінант 
(які можуть бути критичними для економіки) більш 
вагомими. Таку ситуацію можна попередити, засто-
совуючи мультиплікативну згортку (табл. 8).

 Згідно з даними табл. 8, простежується енерге-
тична незалежність національної економіки за елек-
троенергією, торфом і біомасою та критична енерго-
залежність за природним газом. Загальний рівень 
показника енергонезалежності національної еконо-
міки, обчислений за мультиплікативною згорткою, 
дещо перевищує визначений раніше за адитивною.

Детремінанти енергонезалежності за електрое-
нергією, торфом, нафтою і конденсатом та біомасою 
(табл. 9) досягають абсолютного рівня, що відобра-
жає забезпечення їх споживання власним виробни-
цтвом й видобутком у Івано-Франківській області. 
Водночас детермінанти за нафтопродуктами і вугіл-
лям сягають нульового рівня, що відображає енер-
гетичну залежність регіональної економіки від зо-
внішніх поставок цих ресурсів, як і від постачання 

природного газу (рівень детермінанти за природним 
газом знизився з 0,387 до 0,181 долі одиниці). По-
кращення ситуації можливе тільки шляхом диверси-
фікації постачальників, країн походження, паливо-
заміщення, нарощення власного видобутку.

Нульове значення енергетичної незалежності наці-
ональної економіки відображає загрозу для її успіш-
ного функціонування від збоїв у забезпеченні вугіллям 
через збройний конфлікт на Сході України, нафтопро-
дуктами при припиненні або обмеженні їх поставок 
чи транзиту територією Білорусі, від імпорту природ-
ного газу в необхідних обсягах. У такий спосіб відо-
бражається критичний вплив вказаних факторів на 
енергонезалежність й енергетичну безпеку регіональ-
ної економіки та життєдіяльності населення.

Для обґрунтування вказаного підходу визначимо 
нормативний рівень енергонезалежності та її детер-
мінант за мультиплікативною згорткою відносно по-
казників базового сценарію енергетичної стратегії, 
національних і регіональних програм, енергетичних 
балансів України у табл. 10

Рівень енергонезалежності національної економі-
ки у 2013 році є абсолютним відносно нормативних 
показників усіх прогнозних часових періодів. Віднос-
но нормативної оцінки рівень енергетичної незалеж-
ності у 2009, 2012 і 2013 роках стосовно показника 
2015 року є абсолютним, відносно 2020 р. – безпеч-
ним, відносно 2025 і 2030 рр. – достатнім, у 2010 році 
він на порядок нижче попереднього періоду, а у 
2010 р. – на два порядки відносно рівня 2009 року. 

Результати порівняння рівнів енергонезалежності 
за адитивною та мультиплікативною згортками про-
аналізуємо у табл. 11.

Таблиця 8 
Якісна і кількісна оцінка енергетичної незалежності економіки України (за мультиплікативною згорткою)

Детермінанти енергетичної 
незалежності для мульти-

плікативної згортки
Методика визначення 2009 2010 2011 2012 2013

за електроенергією = (K
1
*(1-q

2
*K

2
*t

2
)*K

20)
^q

1
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

за нафтопродуктами = (K
16
*(1-K

8
*t

8
))^q

8
0,964 0,977 0,959 0,918 0,903

за вугіллям = (K
14
*(1-K

6
*t

6
))^q

6
0,898 0,905 0,929 0,933 0,951

за торфом = (K
15
*(1-K

11
*t

11
))^q

11
1,001 1,001 1,002 1,001 1,001

за сирою нафтою 
і конденсатом = (K

13
*(1-K

7
*t

7
))^q

7
0,801 0,823 0,859 0,973 0,991

за біомасою = (K
10
*(1+K

21
*q

21
*K

22
))^q

10
1,005 1,004 1,005 1,005 1,006

за природним газом = (K
12
*t

10
*(1-K

19
*q

19
)*(1-

K
18
*q

18
)*(1-K

9
*t

9
))^q

9

0,463 0,368 0,319 0,387 0,486

Енергетична 
незалежність 
національної економіки

0,323 0,269 0,246 0,325 0,417

Таблиця 9 
Якісна і кількісна оцінка енергетичної незалежності економіки Івано-Франківської області 

(за мультиплікативною згорткою)

Детермінанти енергетичної 
незалежності для 

мультиплікативної згортки
Методика визначення 2009 2010 2011 2012 2013

за електроенергією = (K
1
*(1-q

2
*K

2
*t

2
)*K

20)
^q

1
0,999 1,000 1,000 1,000 1,000

за нафтопродуктами = (K
16
*(1-K

8
*t

8
))^q

8
0,990 0,980 0,896 0,000 0,000

за вугіллям = (K
14
*(1-K

6
*t

6
))^q

6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

за торфом = (K
15
*(1-K

11
*t

11
))^q

11
1,001 1,001 1,001 1,001 1,001

за сирою нафтою 
і конденсатом = (K

13
*(1-K

7
*t

7
))^q

7
0,985 0,994 1,033 1,011 1,004

за біомасою = (K
10
*(1+K

21
*q

21
*K

22
))^q

10
1,000 1,000 1,001 1,003 1,004

за природним газом = (K
12
*t

10
*(1-K

19
*q

19
)*(1-

K
18
*q

18
)*(1-K

9
*t

9
))^q

9

0,387 0,283 0,155 0,184 0,181

Енергетична 
незалежність 
регіональної економіки

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Порівняння рівнів енергетичної незалежності ре-
гіональної економіки за адитивною та мультипліка-
тивною згорткою не проводилося через досягнення 
нульових значень, що сигналізує про критичний рі-
вень окремих детермінант, які становлять загрозу 
для енергетичної безпеки Івано-Франківщини: над-
мірна залежність від постачання вугілля з Донбасу, 
від імпорту нафтопродуктів та природного газу.

В розвиток методичного підходу до аналізу енер-
гетичної безпеки національної економіки було роз-
глянуто затверджений підхід у методиці оцінки 
економічної безпеки. На основі методики аналізу 
енергетичної незалежності національної економіки 
шляхом нормування показників за допомогою тра-
диційних методичних підходів розраховано рівень 
енергетичної незалежності національної економі-
ки за адитивною, мультиплікативною й степеневою 
функціональною згортками та енергонезалежність 
економіки Івано-Франківщини. 

Згідно з пороговими значеннями енергетич-
ної незалежності (0 – критична енергозалежність; 
0,25 – енергозалежність; 0,5 – недостатній рівень; 
0,75 – достатній рівень; 0,9 – безпечний; 1,0 – абсо-
лютний), в усіх періодах окрім 2013 року і відносно 
всіх нормативних показників простежується критич-
ний рівень енергозалежності національної економі-
ки за адитивною згорткою, а у 2013 році – ситуація 
характеризувалася суттєвою енергетичною залеж-
ністю. Водночас, згідно з запропонованою методи-
кою, стан енергонезалежності характеризується як 
недостатній, а не небезпечний. Енергонезалежність 
економіки Івано-Франківської області тільки віднос-
но нормативного значення для 2015 року впродовж 

2011-2012 років сягає достатнього рівня. Відносно 
інших позицій – рівень недостатній або небезпечний. 
Згідно з оцінюванням за традиційним підходом і за 
адитивною згорткою детермінант, рівень енергонеза-
лежності регіональної економіки – критичний.

Результати використання мультиплікативної 
згортки при традиційному підходів тотожні отри-
маним при застосуванні пропонованого теоретич-
но-методичного підходу (загальний показник енер-
гонезалежності набуває нульових значень), які 
сигналізують про критичний рівень або небезпеку 
енергозалежності. Застосування степеневої функціо-
нальної згортки у пропонованому підході не проводи-
лося через співпадання в результатах обчислення за 
традиційними методами із результатами загального 
показника енергонезалежності національної економі-
ки, визначеними за допомогою адитивної згортки в 
межах пропонованого підходу.

Висновки і пропозиції. Згідно з наведеними дани-
ми, результати визначення рівня енергонезалежності 
національної економіки суттєво різняться, що свід-
чить про можливість їх використання для кількісної 
і якісної оцінки тільки за умови порівняння з норма-
тивним рівнем. Водночас для порівняльної оцінки та 
врахування можливості заміщення різних видів па-
лива у середньостроковій і довгостроковій перспек-
тиві доцільно застосовувати адитивну згортку показ-
ника енергетичної незалежності. Адитивна згортка 
рекомендується і при формуванні загального по-
казника енергетичної безпеки, а мультиплікативна 
може застосовуватися тільки для стрес-тестування.

Для стрес-тестування окремих детермінант та їх 
впливу можуть застосовуватися обидві функціональ-

Таблиця 10 
Нормативна оцінка енергетичної незалежності економіки України та Івано-Франківської області  

(за мультиплікативною згорткою)

Детермінанти енергетичної 
незалежності 

Україна Івано-Франківщина

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030

за електроенергією 0,618 0,632 0,604 0,637 0,977 0,979 0,969 0,956

за нафтопродуктами 0,997 0,989 0,986 0,992 0,977 0,987 0,993 0,996

за вугіллям 0,993 0,993 0,994 0,995 0,013 0,170 0,330 0,404

за торфом 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

за сирою нафтою і конденсатом 0,988 0,988 0,988 0,990 0,993 0,982 0,972 0,969

за біомасою 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,006 1,001

за природним газом 0,486 0,575 0,625 0,663 0,264 0,486 0,464 0,491

Енергетична незалежність 0,294 0,353 0,366 0,413 0,003 0,078 0,144 0,183

небезпека 0,073 0,088 0,091 0,103 0,001 0,020 0,036 0,046

недостатній 0,147 0,177 0,183 0,206 0,002 0,039 0,072 0,091

достатній 0,220 0,265 0,274 0,310 0,002 0,059 0,108 0,137

безпечний 0,264 0,318 0,329 0,372 0,003 0,071 0,129 0,165

абсолютний 0,294 0,353 0,366 0,413 0,003 0,078 0,144 0,183

Таблиця 11 
Результати оцінювання енергетичної незалежності національної економіки України

Роки Згортка 2015 2020 2025 2030

2009
адитивна недостатній недостатній недостатній недостатній

мультиплікативна абсолютний безпечний достатній достатній

2010
адитивна недостатній недостатній недостатній недостатній

мультиплікативна безпечний достатній недостатній недостатній

2011
адитивна недостатній недостатній недостатній достатній

мультиплікативна достатній недостатній недостатній недостатній

2012
адитивна достатній достатній достатній достатній

мультиплікативна абсолютний безпечний достатній достатній

2013
адитивна абсолютний абсолютний абсолютний абсолютний

мультиплікативна абсолютний абсолютний абсолютний абсолютний
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ні залежності, проте мультиплікативна більш досто-
вірно та точно відображає результати порівняння. 
Застосування мультиплікативної згортки виправда-
не у випадку загроз критичного характеру та бра-
ку можливостей диверсифікації джерел постачання 
ПЕР, що несе загрозу загалом для енергетичної без-
пеки і більшою мірою відповідає сучасній ситуації.

Зважаючи на єдиний підхід при визначенні де-
термінант енергонезалежності для національної та 
регіональної економіки, детермінанти за окремими 
регіонами можна враховувати при побудові загаль-
ного показника енергонезалежності шляхом заміни 
частки окремого виду паливно-енергетичних ресур-
сів у загальному постачанні первинної енергії регіо-
ну у функціональних залежностях на частку області 
у загальному обсязі використання ПЕР (або пали-
ва) в Україні. Такий підхід дозволить застосовувати 
адитивну і мультиплікативну згортки для обчислен-
ня і моделювання енергонезалежності національної 
економіки в розрізі окремих регіонів, забезпечуючи 
комплексність дослідження і порівнюваність та ін-
формативність результатів оцінювання енергонеза-
лежності національної економіки.
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ВВП ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ІНДИКАТОР КОН’ЮКТУРНИХ КОЛИВАНЬ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ В УКРАЇНІ

Зазначено, що основним показником, який оцінює результати діяльності економічної системи країни, є валовий внутріш-
ній продукт (ВВП). Окреслено основні недоліки при розрахунку даного показника. Проаналізовано динаміку ВВП України у 
взаємозв’язку з основними причинами відповідних змін за останні три роки: упродовж 2011-початку 2014 років. Охарактеризова-
но вплив зміни окремих складових ВВП на національну економіку, а саме: посилення інвестиційної активності у 2011 р. за раху-
нок зростання державного фінансування; вклад в економічне зростання України сільського господарства; вплив на економічну 
ситуацію в Україні у 2012 році уповільнення темпів зростання світової економіки; сприяння зростанню обороту роздрібної торгівлі 
за рахунок підвищення реальної заробітної плати стабільно високими темпами; взаємозв’язок між державними закупівлями та 
економічним становищем. Порівняно показники ВВП України з іншими країнами СНД і Східної Європи. Детально розглянуто, як 
змінювався показник чистого експорту за 2011-2013 рр. Висвітлено основні зовнішньоекономічні партнери України та співвідно-
шення експорту та імпорту з даними країнами. Відображено прогнози щодо динаміки ВВП України у 2014 році. Акцентовано увагу 
на основних пріоритетах розвитку експортного потенціалу; заходах з підтримки українських експортерів; необхідності розвитку 
таких галузей, як ІТ і сільське господарство; причинах стимулювання внутрішнього попиту та створенню інвестиційно привабли-
вого клімату в Україні.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт (ВВП), економічне зростання, національна економіка, чистий експорт, пріорите-
ти розвитку економіки України, стимулювання попиту, доходи населення.

Мазуркевич Л.Е. ВВП КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР КОНЪЮНКТУРНЫХ КОЛЕБАНИЙ И ПУТИ ЕГО 
УВЕЛИЧЕНИЯ В УКРАИНЕ

Отмечено, что основным показателем, который оценивает результаты деятельности экономической системы страны, является 
валовой внутренний продукт (ВВП). Определены основные недостатки при расчете данного показателя. Проанализирована дина-
мика ВВП Украины во взаимосвязи с основными причинами соответствующих изменений за последние три года: за 2011-начало 
2014 годов. Охарактеризовано влияние изменений отдельных составляющих ВВП на национальную экономику, а именно: усиле-
ние инвестиционной активности в 2011 г. за счет роста государственного финансирования; вклад в экономический рост Украины 
сельского хозяйства; влияние на экономическую ситуацию в Украине в 2012 году замедления темпов роста мировой экономики; 
содействие росту оборота розничной торговли за счет повышения реальной заработной платы стабильно высокими темпами; вза-
имосвязь между государственными закупками и экономическим положением. Сравниваются показатели ВВП Украины с другими 
странами СНГ и Восточной Европы. Подробно рассмотрено, как менялся показатель чистого экспорта за 2011-2013 гг. Освещены 
основные внешнеэкономические партнеры Украины и соотношение экспорта и импорта с данными странами. Отражены прогнозы 



28 Серія Економічні науки

Випуск 7. Частина 2. 2014

по динамике ВВП Украины в 2014 году. Акцентировано внимание на: основных приоритетах развития экспортного потенциала; ме-
роприятиях поддержки украинских экспортеров; необходимости развития таких отраслей, как ИТ и сельское хозяйство; причинах 
стимулирования внутреннего спроса и созданию инвестиционно привлекательного климата в Украине.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт (ВВП), экономический рост, национальная экономика, чистый экспорт, 
приоритеты развития экономики Украины, стимулирование спроса, доходы населения.

Mazurkevich L.E. GDP AS MACROECONOMIC INDICATORS CONJUNCTURAL FLUCTUATIONS AND WAYS OF ITS 
INCREASE IN UKRAINE

It is marked that a basic index that estimates the results of activity of the economic system of country is a gross domestic product 
(GDP). Outlined basic defects at the calculation of this index. The dynamics of GDP of Ukraine is analyzed in intercommunication with 
principal reasons of corresponding changes for the last three years: during 2011-to beginning of 2014. Described influence of change 
of separate constituents of GDP on a national economy, namely: strengthening of investment activity in 2011 due to the increase of the 
state financing; a contribution is to the economy growing of Ukraine of agriculture; influence on an economic situation in Ukraine in 2012 
of deceleration of rates of increase of world economy; assistance to the increase of turnover of retail business due to the increase of 
the real wage stably by high rates; intercommunication is between the public purchasing and economic provision. The indexes of GDP 
of Ukraine are compare to other countries of the CIS and Eastern Europe. In detail considered changed of index of net export for 2011-
2013. Showing the basic external economic partners of Ukraine and correlation of export and import with these countries. Prognoses 
are represent in relation to the dynamics of GDP of Ukraine in 2014. Attention is accented on: basic priorities of development of export 
potential; measures of support of the Ukrainian exports; to the necessity of development of such industries, as ІТ and agriculture; reasons 
of stimulation of internal demand and to creation attractive investments climate in Ukraine.

Keywords: gross domestic product (GDP), economy growing, national economy, net export, priorities of development of economy 
of Ukraine, stimulation of demand, profits of population.

Постановка проблеми. Кожна держава має влас-
ні шляхи регулювання економічних процесів, що від-
буваються у країні. Але в будь-якому випадку для 
здійснення ефективного управління економікою уря-
ду необхідно мати максимально повну картину стану 
економіки на даний момент часу. Необхідним є також 
визначення цілей, до яких намагається уряд привести 
економічну систему протягом певного періоду. Цим 
і актуалізується вивчення ВВП як макроекономічно-
го індикатора національної економіки, який дозволяє 
діагностувати економічну ситуацію в країні та вибра-
ти ефективні інструменти для подолання негативних 
наслідків кон’юнктурних коливань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упер-
ше показник суспільного багатства як національного 
був визначений У. Петті у XVII ст. як сума нагро-
маджених матеріальних цінностей. Подальші спроби 
статистичного дослідження національного багатства 
належать до XIX ст., а з 1853 р. його виміри стають 
темою міжнародних статистичних конгресів.

Марксистська економічна школа обґрунтовувала 
необхідність обчислення сукупного суспільного про-
дукту як основного показника розвитку національ-
ної економіки. Протягом кількох десятиліть у нашій 
країні домінувало марксистське уявлення, що про-
дуктивною є тільки праця зайнятих у сфері матері-
ального виробництва і що тільки така праця створює 
сукупний суспільний продукт, а працівники неви-
робничої сфери тільки споживають його [1, с. 104].

Такі якісні характеристики продуктивної та не-
продуктивної праці були природними для економіки 
XVII-XIX ст., оскільки сфера послуг перебувала в за-
родковому стані. Однак таке трактування не відпові-
дає реаліям сучасної економіки з розвинутою сферою 
послуг.

Окремі аспекти даної проблеми вивчали такі до-
слідники, як Р. Барр, В. Базилевич, Г. Климко, 
Г. Осовська, Р. Моторин, С. Мочерний, С. Панчи-
шин, І. Радіонова та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає в аналізі динаміки ВВП як макроекономічного 
індикатора кон’юнктурних коливань та шляхи його 
покращення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вним показником, який оцінює результати діяльнос-
ті економічної системи країни, є валовий внутрішній 

продукт (ВВП) [2, с. 35]. В економічному словнику 
валовий внутрішній продукт розглядається як уза-
гальнений економічний показник, розрахований у 
системі національних рахунків, який оцінює оста-
точні результати поточного виробництва в країні за 
певний проміжок часу і являє собою суму доданої 
вартості, створеної у виробничій і невиробничій сфе-
рах та спожитого основного капіталу у вигляді амор-
тизації [3, с. 84]. Проте розрахунок ВВП має певні 
недоліки, тому його не завжди можна розглядати як 
повноцінний показник економічного добробуту. Для 
їх усунення, як правило, пропонують: 1) від вели-
чини ВВП відняти вартісну оцінку так званих нега-
тивних факторів (забруднення повітря і води, шум, 
перенаселення тощо), які пов’язані з його виробни-
цтвом і, зрозуміло завищують рівень нашого матері-
ального добробуту; 2) внести у вартість ВВП вартість 
неринкових операцій (роботу домогосподарки, тес-
ляра, який займається ремонтом власного будинку; 
безоплатну працю добровольців); 3) у ВВП відобрази-
ти вартісну оцінку дозвілля і покращення (або ж по-
гіршення) якості товарів, а це, безумовно, є одним із 
мірил економічного добробуту; 4) у ВВП відобразити 
точний обсяг товарів та послуг, які реалізуються ті-
ньовим сектором економіки [2, с. 40].

Ці перетворення дають новий показник – чисто-
го економічного добробуту (ЧЕД). У 1972 році його 
вивели професори Вільям Нордгауз і Джеймс Тобін з 
Єльського університету. ВВП показує надмірний ма-
теріалізм суспільства, відображаючи лише вироблені 
товари і послуги. Такий підхід до головного показ-
ника економічного добробуту викликає заперечення 
радикальних молодих економістів. Тому останнім 
часом значно активізувалися спроби виправити не-
доліки ВВП, щоб точніше відображати задоволення 
потреб індивідів.

Проте дослідження і прогнозування ВВП на різ-
них стадіях економічного обороту є необхідним для 
умов розвитку трансформаційної економіки, коли 
власне методичне забезпечення ще недостатньо від-
працьоване, а досвід прогнозних розрахунків, на-
бутий в розвинених ринкових економіках, не може 
бути безпосередньо використаний в Україні через не-
відповідні умови розвитку економіки. Разом з тим 
науково обґрунтовані прогнози виробництва ВВП до-
зволяють оцінити наслідки реалізації передбачуваної 
на прогнозний період економічної політики держави 
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[3, с. 75]. Через це важливо проаналізувати динаміку 
ВВП України у взаємозв’язку з основними причина-
ми відповідних змін за останні три роки: упродовж 
2011-початку 2014 років.

Протягом періоду 2011-2013 рр. спостерігалися по-
стійні зміни рівня ВВП. У 2011 році в Україні було 
заплановане зростання ВВП на 4,5% порівняно із  
2010 роком. Водночас номінальний ВВП 2011 року 
склав 1316,6 млрд гривень порівняно з 1082,6 млрд грн 
у 2010 році, тобто відбулося зростання на 5,2%. Проте 
такі позитивні зрушення більшою мірою були пов’язані 
з вищим рівнем цін, а не суттєвим збільшенням ре-
ального виробництва. Крім того, варто відзначити, що 
під час глобальної економічної кризи темпи зростання 
українського ВВП були одними з найнижчих у Євро-
пі, а тому загалом зростання номінального та частково 
реального ВВП України свідчило про поступове віднов-
лення економіки після кризового періоду [4].

В 2012-2013 рр. економіка перебувала в стані 
рецесії п’ять кварталів поспіль. ВВП скорочувався 
останні шість місяців 2012 року і дев’ять місяців 
2013 року. Так, у І кварталі 2013 року падіння ста-
новило 1,1%, а в двох наступних – по 1,3%. Річ-
ні темпи зростання ВВП у 2013 році виявилися для 
України нульовими.

Загострення фінансової кризи в європейських 
країнах влітку 2011 року негативно позначилося на 
темпах економічного розвитку цього регіону та сві-
ту в цілому. Проте економічне зростання України 
у 2011 році забезпечувалося зростанням внутріш-
нього споживчого та інвестиційного попиту, спри-
ятливою зовнішньоекономічною кон’юнктурою у 
першому півріччі та рекордним урожаєм сільсько-
господарських культур у другій половині року. Зни-
ження економічної активності спостерігалося лише 
наприкінці року, коли через уповільнення світової 
економіки відбулося падіння попиту на продукцію 
українських виробників, що призвело до скорочення 
обсягів виробництва [5]. У такий спосіб у І кварталі 
2011 року спостерігався прискорений темп зростання 
ВВП, чинником якого було покращення зовнішніх 
умов та поступове відновлення кредитування реаль-
ного сектору. Таким чином, зростання ВВП у І квар-
талі 2011 року прискорилося (до 5,2% у річному ви-
мірі та 2,9% до попереднього кварталу, за винятком 
сезонного фактору) завдяки посиленому зовнішньо-
му попиту та нарощенню внутрішнього попиту.

Проаналізуємо зміни окремих складових ВВП та 
їх вплив на національну економіку.

Суттєвий зовнішній інвестиційний попит під-
тримував стабільно високі темпи зростання маши-
нобудування (26,8% у І кварталі в річному вимірі). 
Розвитку галузі сприяв високий внутрішній інвести-
ційний попит, зокрема з боку сільського господар-
ства (виробництво тракторів, борін та сівалок зросло 
за рік на 26,8%, 55,7 та 74,5% відповідно). Водночас 
зниження попиту на продукцію машинобудування 
наприкінці року внаслідок погіршення економічної 
ситуації в світі та завершення сільськогосподарських 
робіт уповільнило темпи приросту галузі до 6,1% у 
грудні в річному обчисленні [6, с. 23].

Зростання приватного споживання у I кварталі 
становило близько 10% у річному вимірі. Динаміка 
приватного споживання в I кварталі обумовлювалася: 

1. Стабільним зростанням реальної заробітної 
плати (11,1% у І кварталі в річному вимірі) та ре-
альних доходів населення в цілому (17,8%).

2. Зростанням інфляційних очікувань (з 14,1% у 
IV кварталі до 14,7% у І кварталі), що сприяло по-
силенню споживання [7].

У ІІ кварталі цього ж року зростання ВВП дещо 
уповільнилося в основному внаслідок несприятливої 
кон’юнктури на зовнішніх ринках, що призвело до 
зниження споживчого попиту.

Водночас інвестиційна активність суттєво посили-
лася за рахунок зростання державного фінансування.

Найбільший вклад в економічне зростання Украї-
ни у другому півріччі 2011 року внесло сільське гос-
подарство. Тоді було зібрано найвищий з 1991 року 
урожай зернових, який за попередніми даними, ста-
новив 56,7 млн тонн, що на 44,3% більше, ніж у 
попередньому році. Крім зернових, значно зросло ви-
робництво й інших культур. Урожай цукрових буря-
ків зріс на 36,2%, збір овочів та картоплі – на 21,0 
та 29,6% відповідно [8, с. 13]. 

Крім того, тривало поліпшення фінансових ре-
зультатів підприємств від звичайної діяльності до 
оподаткування за 2011 рік. Прибутки підприємств 
зросли на 0,6% порівняно з відповідним періодом 
минулого року, а збитки зменшилися на 36,5%, що 
значно поліпшило загальний результат фінансової 
діяльності підприємств [9, с. 25].

Натомість на економічну ситуацію в Україні у 
2012 році впливало уповільнення темпів зростання 
світової економіки. Економічну активність протя-
гом року підтримували види економічної діяльності, 
орієнтовані на внутрішніх споживачів. Підвищення 
реальної заробітної плати стабільно високими тем-
пами (14,4%) сприяло зростанню обороту роздрібної 
торгівлі на 15,9% у цілому за 2012 рік.

Високий внутрішній споживчий попит також по-
ліпшив динаміку целюлозно-паперового виробни-
цтва, харчової промисловості, виробництва електро-
енергії, газу та води [10, с. 21].

Економічному розвитку сприяли й природні умо-
ви: було зібрано врожай, що перевищив середній по-
казник за 1991-2011 роки. Проте на фоні рекордного 
врожаю сільськогосподарських культур у 2011 році 
обсяги сільськогосподарського виробництва в січні-
грудні 2012 року знизилися на 4,5%.

Внутрішній попит на товари і послуги визначив і 
попит на робочу силу. Позитивною рисою 2012 року 
стало поліпшення основних показників, що характе-
ризують доходи населення та його купівельну спро-
можність. Проте ситуація на ринку праці була неста-
більною. Станом на 01.01.2013 р. було зареєстровано 
506,8 тис. безробітних громадян, що на 5,0% біль-
ше, ніж на відповідну дату попереднього року. При 
цьому рівень зареєстрованого безробіття порівняно з 
попереднім роком не змінився і на 01.01.2013 р. ста-
новив 1,8% населення працездатного віку [11, с. 18].

Доходи населення протягом 2012 року зростали 
високими темпами. Цьому, зокрема, сприяло під-
вищення соціальних стандартів, які переглядалися 
протягом звітного періоду п’ять разів. За підсумка-
ми 2012 року, номінальні доходи населення зросли 
порівняно з попереднім роком на 11,1% і дорівню-
вали 1407,2 млрд грн. За статистичним підсумком, 
реальний наявний доход за 2012 рік збільшився на 
9,7%. За офіційними даними уряду, середньомісячна 
номінальна заробітна плата штатного працівника за 
2012 рік зросла порівняно з 2011 роком на 14,9% – 
до 3026 грн. Темпи приросту реальної заробітної пла-
ти за рік становили 14,4%, що було найкращим по-
казником із 2007 року. Підвищення заробітної плати 
штатних працівників супроводжувалося скорочен-
ням заборгованості з її виплати на 8,6% за рік – до 
893,7 млн грн за станом на 01.01.2013 р. [12, с. 20].

Причиною більш низьких показників поточно-
го року глава уряду вважав високу порівняльну базу 
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минулого року, коли країна отримала рекордний 
урожай.

Розвиток світової економіки на початку 2013 року 
був досить нестійким, незважаючи на пожвавлення 
світових фінансових ринків.

Реальний ВВП України (за вирахуванням сезон-
ного фактора) вперше за останні три квартали зріс 
на 0,6% (у річному вимірі його зниження становило 
1,1%). Як і в попередні періоди внутрішній попит –  
як споживчий, так і інвестиційний – сприяв еко-
номічному зростанню. Якщо перший стимулювався 
підвищенням реальних заробітних плат (на 9,9% у 
річному вимірі) та поточних видатків бюджету, то 
останній – зниженням процентних ставок та поси-
ленням ролі кредитів як джерела фінансування капі-
тальних інвестицій. Водночас збереження несприят-
ливої економічної ситуації в країнах – торговельних 
партнерах України продовжило визначати негатив-
ну динаміку виробництва експортоорієнтованих про-
мислових галузей, хоча зростання реальних заро-
бітних плат у І кварталі на 9,9% у річному вимірі 
стимулювало внутрішній споживчий попит [13]. Обо-
рот роздрібної торгівлі збільшився на 13,4%, а спо-
живання домогосподарств – на 4,5%.

У другому кварталі 2013 року зростання світової 
економіки дещо прискорилося, утім, це не призвело до 
покращення очікувань щодо зростання у майбутньому.

Нетипові погодні умови вересня 2013 р. були не-
сприятливими для сільського господарства. Внаслі-
док цього відбулося уповільнення економічної ак-
тивності – зниження реального ВВП у ІІІ кварталі 
становило 1,2% у річному вимірі та 0,3% за вираху-
ванням сезонного фактора.

Основним рушієм економічної активності зали-
шався внутрішній споживчий попит та поступове 
відновлення економіки країн Єврозони, що спри-
яло розвитку експортоорієнтованих галузей про-
мисловості та відповідно експорту товарів і послуг 
[14, с. 24].

Дещо зменшився обсяг державних закупівель, 
оскільки доходи зведеного бюджету 2013 року були 
нижчими, ніж у 2012 році. У IV кварталі доходи зве-
деного бюджету (116,8 млрд грн) знизилися в річному 
вимірі на 8,5%. Це було обумовлено зниженням над-
ходжень від основних податків на ділову активність, 
а саме ПДВ (на 7,6%) та податку на прибуток підпри-
ємств (на 1,4%). У IV кварталі відбулося часткове по-
кращення економічної активності. Зростання реального 
ВВП у річному вимірі становило 3,3%, за вирахуван-
ням сезонного фактора. Влада пов’язувала економічні  
проблеми України з ослабленням зовнішніх партнерів 
країни, зокрема Євросоюзу та азіатських країн.

У даній ситуації уникнути спаду українській еко-
номіці допомогло лише різке зростання ВВП в IV квар-
талі – на 3,3%. Загалом номінальний ВВП в 2013 році 
становив 1444 млрд грн, що всього на 2,5% вище по-
казника 2012 року – 1408,9 млрд грн [15, с. 8].

На рис. 1 відображено зміну рівня ВВП за період, 
який аналізувався.

Незважаючи на оптимістичний фініш, підсум-
ковий показник роботи української економіки в  
2013 році виявився набагато нижче, ніж в інших 
країнах СНД і Східної Європи. Наша держава розта-
шувалася на 103-тій позиції серед 186 країн світу, за 
якими було проведено дослідження. Cусідні позиції 
за рейтингом зайняли Суринам – 102 місце та Феде-
ративні Штати Мікронезії (група островів у західній 
частині Тихого океану) – 104 місце [16].

Варто відзначити, що Україна – єдина країна, 
яка показала негативну динаміку ВВП в 2013 році з 
22 країн регіону Світового банку «Східна Європа та 
Центральна Азія».

Зважаючи на те, що зовнішньоекономічна діяль-
ність є однією із важливих складових, які впливають 
на рівень ВВП і при цьому сальдо по зовнішній тор-
гівлі починаючи із 2006 року є від’ємним (імпорт пе-
реважає над експортом), є доцільним більш детально 
розглянути, як змінювався показник чистого експор-
ту за 2011-2013 рр.

У 2011 році сальдо по зовнішній торгівлі стано-
вило -6657,0 млн доларів США. Це було спричине-
но зростанням обсягу експорту порівняно з попере-
днім періодом на 30% і зростанням обсягу імпорту 
на 34,2%.

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна 
здійснювала з партнерами у 219 країнах світу [17]. 
До країн СНД було експортовано 38,3% усіх товарів, 
до країн ЄС – 26,6% (у 2010 р. – відповідно, 36,5% 
та 25,3%). Росія залишалася на той час найбільшим 
торговельним партнером України (29,1% експорт-
них і 35,6% імпортних поставок). Позитивним було 
збільшення експорту товарів до таких основних країн 
партнерів, як: Польща – на 58,9% (збільшення по-
ставок чорних металів, руд та концентратів залізних, 
чорних металів, електричних машин), Китай – на 
66,2% (зокрема, за рахунок поставок жирів та олій 
тваринного або рослинного походження, а також руд 
та концентратів залізних, органічних хімічних спо-
лук), Індія – на 62% (за рахунок збільшення поставок 
чорних металів, добрив; жирів та олій тваринного або 
рослинного походження), Білорусь – на 4,8%, Росія – 
на 48,7%, Туреччина – на 28,8%, Італія – на 29,5%.

З країн СНД було імпортовано 45% усіх товарів, 
а з країн ЄС – 31,2% (порівняно із 44% та 31,5%, 
відповідно, у 2010 році) [18].

Порівняно з 2010 р. збільшилися надходжень па-
лив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; за-
собів наземного транспорту, крім залізничного, меха-
нічних машин з таких країн, як Білорусь (на 64,8%) 
та США (на 48,9%). Також збільшилися імпортні по-
ставки з Німеччини – на 50,9% (зокрема, за рахунок 
механічних машин, засобів наземного транспорту, 
крім залізничного, електричних машин), Італії – на 
42,4%, Китаю – на 37,3%, Росії – на 34,8%, а також 
Польщі – на 14,9% [17].

У 2012 році порівняно з 2011 р. спостері-
галося збільшення різниці між експортом та  
імпортом – сальдо по зовнішній торгівлі становило 
-9027,0 млн доларів США, порівняно із -6657,0 млн 
доларів США у 2011 р. Відбулося незначне зростан-
ня експорту – лише на 0,2% та зростання імпорту на 
2,8% порівняно із попереднім роком [19].

Рис. 1. Динаміка ВВП за 2011-2013 рр. 
Джерело: розроблено автором за даними [4]
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Зовнішньоторговельні операції з товарами Укра-

їна здійснювала з партнерами з 215 країн світу. До 
країн СНД було експортовано 36,8% усіх товарів, а 
до країн ЄС – 24,8% (у 2011 р. – відповідно, 38,3% 
та 26,3%). Серед країн – членів ЄС найвагоміші екс-
портні поставки товарів здійснювались до Польщі, 
Італії, Німеччини, Іспанії та Угорщини. Серед най-
більших країн-партнерів експорт товарів збільшився 
до Єгипту у 2,2 рази, Казахстану – на 32,4%. Але 
при цьому скоротилися поставки до Італії на 18,4%, 
Росії – на 11% та Польщі – на 7,8% [20]. У загаль-
ному обсязі експорту товарів порівняно з 2011 ро-
ком збільшилася частка зернових культур, жирів та 
олій тваринного або рослинного походження, заліз-
ничних локомотивів, механічних машин. Натомість 
зменшилася частка чорних металів, палив мінераль-
них, нафти і продуктів її перегонки, руд і шлаку. 
Також збільшився експорт окремих товарів: цукру 
білого, пшениці, кукурудзи, тепловозів, ячменю, 
олії соняшникової, лікарських засобів, сигарет з тю-
тюну і його замінників, моніторів та телепроекторів, 
хліба, кондитерських виробів. Найбільші експорт-
ні поставки за видами економічної діяльності здій-
снювали підприємства металургійного виробництва, 
оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі, з 
виробництва інших транспортних засобів, хімічного 
виробництва, з виробництва харчових продуктів, на-
поїв, з добування металевих руд, з виробництва ма-
шин та устаткування, сільського господарства, мис-
ливства та пов’язаних з ними послуг [21].

З країн СНД імпортовано 40,7% усіх товарів, із 
країн ЄС – 30,9% (у 2011р. – відповідно, 45% та 
31,2%). Збільшилися імпортні поставки з Китаю на 
26%, Білорусії – на 20,3%, США та Польщі – на 
12,1%, Італії – на 11,4%. Одночасно зменшилися на 
5,9% поставки з Росії. У загальному обсязі імпорту 
товарів збільшилася частка засобів наземного тран-
спорту, крім залізничного та фармацевтичної про-
дукції, але зменшилася частка палив мінеральних, 
нафти і продуктів її перегонки, чорних металів. Най-
більші імпортні поставки здійснювали підприємства 
оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі, 
з торгівлі автомобілями та мотоциклами, їх техніч-
ного обслуговування та ремонту і металургійного ви-
робництва [20].

Обсяг експорту товарів та послуг (не враховуючи 
вартість послуг з переробки давальницької сирови-
ни) України за 2013 рік становив 76126,5 млн дол. 
США, імпорту – 84602,3 млн дол. Порівняно з 
2012 роком експорт склав 92,4%, а імпорт – 92,6%. 
Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу 
становило 8475,8 млн дол. (тоді як у 2012 році – 
8985,3 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з 
партнерами із 229 країн світу. До країн СНД було екс-
портовано 34,8% усіх товарів, до країн ЄС – 26,5% 
(у 2012р. – відповідно, 36,8% та 24,8%). Серед най-
більших країн-партнерів експорт товарів збільшився 
до Китаю на 53,4% та Туреччини – на 3,3%. Одно-
часно скоротився до Росії на 14,6%, Казахстану –  
на 13,8%, Єгипту – на 6,1%, Італії – на 4,9%, Поль-
щі – на 1,1% [13]. У загальному обсязі експорту 
товарів порівняно з попереднім роком збільшилася 
частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механіч-
них машин, електричних машин, насіння і плодів 
олійних рослин, продуктів неорганічної хімії. Змен-
шилась натомість частка жирів та олій тваринного 
або рослинного походження, палив мінеральних, на-
фти і продуктів її перегонки, залізничних локомоти-
вів [22]. За видами економічної діяльності найбіль-

ші експортні поставки здійснювали підприємства, 
основним видом діяльності яких є металургійне ви-
робництво, оптова торгівля і посередництво в опто-
вій торгівлі, виробництво харчових продуктів, напо-
їв, добування металевих руд та виробництво інших 
транспортних засобів, хімічне виробництво, вироб-
ництво машин та устаткування, сільського господар-
ства, мисливства та пов’язаних з ними послуг.

З країн СНД імпортовано 36,3% усіх товарів, з 
країн ЄС – 35,1% (за 2012 рік – відповідно, 40,7% та 
30,9%). Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надхо-
дження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, 
Італії, Франції, Угорщини та Великої Британії. Се-
ред інших країн світу найбільші імпортні поставки 
товарів надходили з Китаю, США, Туреччини, Япо-
нії, Швейцарії та Індії. У загальному обсязі імпор-
ту товарів збільшилася частка механічних машин, 
електричних машин, пластмас, полімерних матері-
алів. Зменшилася частка палив мінеральних, нафти 
і продуктів її перегонки [13]. У структурі експорту 
переважали сировина та продукція з низьким сту-
пенем переробки. Державне регулювання зовнішньо-
економічної діяльності в останні роки було значно 
лібералізовано, хоча, з іншого боку, розвиток екс-
порту стримували істотні неторговельні (нетарифні) 
обмеження.

Більшість прогнозів щодо динаміки ВВП на 
2014 рік, як правило, є песимістичними. Так, екс-
перти Європейського банку реконструкції та розви-
тку очікують, що в 2014 році ВВП України впаде 
на 7%, а в 2015 році його зростання буде нульовим. 
Для порівняння у Міжнародному валютному фонді 
прогнозують 5-відсотковий спад української еконо-
міки цього року, а Світового банку – 3-відсотковий. 
Головним ризиком для української економіки ЄБРР 
називає російську агресію.

Крім того, згідно з прогнозом Світового банку, в 
2014-2016 роках збережеться високий дефіцит ра-
хунку поточних операцій (від -5,7% до -5,5%), хоча 
в 2012-2013 роках цей показник був ще вищий (від 
-8,4% до -8,1%).

Загалом, на думку експертів Світового банку, 
Україна належить до країн з високими ризиками 
відтоку капіталу та погіршення ситуації у сфері зо-
внішньої торгівлі [16].

Незважаючи на значний природний та людський 
потенціал, приватизацію переважної більшості ви-
робничого потенціалу країни, численні міжнародні 
кредити, які були освоєні владою протягом остан-
ніх двадцяти років, – виробничі потужності України 
не були модернізовані, об’єкти промисловості набу-
ли високого ступеня зношення, а технологічну базу 
оминули новітні розробки. У своїй більшості вітчиз-
няна продукція галузей переробки втратила конку-
рентоспроможність на міжнародному ринку товарів, 
а широкий внутрішній попит в значній мірі забез-
печують імпортні товари. Ситуацію могли б вряту-
вати закордонні інвестиції, та з року в рік Украї-
на втрачає інвестиційну привабливість. Відповідно 
до останнього звіту Index of Economic Freedom-2014 
міжнародної організації The Heritage Foundation, ін-
декс інвестиційної привабливості України має дуже 
низький показник (20 з 100), а це 164-168 позиція з  
186 держав світу (також відповідні показники отри-
мали Бутан, Ефіопія, Республіка Конго та Демокра-
тична Республіка Конго) [23].

Висновки з проведеного дослідження. Зважаючи 
на те, що тенденції експортних можливостей нашої 
держави є негативними, варто здійснювати заходи, 
які б дозволили показнику чистого експорту збіль-
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шитися, а отже і збільшувати показник ВВП. Осно-
вним пріоритетом розвитку експортного потенціалу 
України та розширення присутності на міжнарод-
них ринках є підвищення конкурентоспроможності 
української продукції. Заходами підтримки україн-
ських експортерів могли б стати наступні: стабіль-
ність законодавства та передбачуваність дій держав-
них органів; підтримка експортерів з боку держави; 
диверсифікація виробництва, оновлення продукції; 
посилення в зовнішній торгівлі обміну вузлами, дета-
лями, напівфабрикатами [24]; збереження та розши-
рення традиційних для України товарно-регіональ-
них ніш на світовому товарному ринку; проведення 
тактики «експортного прориву» (нарощування екс-
порту невеликої групи товарів); спрямована страте-
гія щодо розробки та експорту наукомісткої продук-
ції, розвиток високотехнічних галузей; залучення 
закордонних інвестицій для розвитку експортноорі-
єнтованих галузей.

Для позитивної динаміки макроекономічних по-
казників у 2014 році основна надія України – це 
зростання таких секторів, як ІТ і сільське господар-
ство. Проте, підвищуючи видобуток вугілля, розви-
ваючи металургію та сільське господарство, можна 
збільшити ВВП країн не більше ніж у 1,5 рази, а 
найкращим шляхом для його підйому приблизно в 
10 разів – це розвиток високих технологій.

Таким чином, аналіз динаміки ВВП України впро-
довж 2011-2014 рр. свідчить про перемінні тенденції 
в національній економіці – поступове посткризове 
відновлення замінюється рецесійними складовими. 
Серед основних чинників таких змін є кон’юнктурні 
коливання в єврозоні, російська агресія та зменшен-
ня внутрішнього попиту через песимістичні очіку-
вання населення та підприємців. Як видно з аналі-
зу, важливою складовою ВВП є експортна складова, 
проте значне негативне сальдо торговельного балан-
су, як правило, стримувало, а не стимулювало по-
кращення рівня ВВП. У зв’язку з цим важливо сти-
мулювати внутрішній попит, створити інвестиційно 
привабливий клімат в Україні, раціонально освоїти 
кошти, надані міжнародними організаціями, дивер-
сифікувати експорт та захистити вітчизняного ви-
робника, що дозволить забезпечити економічне зрос-
тання у країні.
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Постановка проблеми. Основною концепцією де-
регулювання підприємницької діяльності в Україні 
стає впровадження системи заходів, які дозволяють 
істотно спростити і створити сприятливі умови ве-
дення бізнесу, а також значно знизити витрати під-
приємців. Запропонована концепція торкається ши-
рокого кола заходів, серед яких скасування ліцензій 
і дозволів, спрощення регламентів, скорочення пере-
вірок, а також реорганізація системи державних ре-
гулюючих органів [1].

Згідно з дослідженнями фахівців Групи Всесвіт-
нього банку, які оформлюються у вигляді рейтингу 
«DoingBusiness» країн світу за критеріями «легко-
сті ведення бізнесу», Україна, поряд із Російською 
Федерацією, Філіппінами, Косово, Македонією, Гва-
темалою та низкою інших країн, увійшла до числа 
країн, які, починаючи з 2009 р., значно покращили 
свої результати у тих напрямах, за якими формуєть-
ся рейтинг [2].

Дані рейтингу, а також щорічного звіту «Введен-
ня бізнесу – 2014: Розуміння регулювання діяльнос-
ті малих і середніх підприємств» свідчать проте, що 
у 2013 р. Україна стала одним із світових лідерів 
стосовно проведення реформ з дерегуляції підпри-
ємницької діяльності. Але, незважаючи на активну 
розробку і впровадження реформ, у тому ж 2013 році 
країна посідала лише 112 місце серед 189 країн у 
рейтингу сприятливості умов підприємницькій ді-
яльності.

У контексті інтеграції України до світового еко-
номічного простору, а також активних кроків щодо 
повноправної участі країни у ЄС актуальним стає до-
свід регулювання підприємницької сфери у провід-
них країнах світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розвитку підприємницької діяльності в Україні 
приділяється значна увага. Незважаючи на значну 
кількість досліджень підприємницької діяльнос-
ті, питання її дерегуляції, створення сприятливих 
умов, використання інструментів державного впливу 
і регулювання підприємницької діяльності, заходи з 

активізації підприємницької діяльності лишаються 
у центрі уваги багатьох провідних українських вче-
них: Я. Бережного, Д. Богиня, А. Бутенка, З. Варна-
лія, В. Геєця, І. Дмитрієва, С. Дриги, В. Кредісова 
та ін. [3-9].

Постановка завдання. Для розвитку сприятливих 
умов здійснення підприємницької діяльності на авто-
мобільному транспорті, враховуючи євроінтеграцій-
ну спрямованість країни, необхідним стає подальше 
вдосконалення системи ліцензування перевезень. 
Актуальним питанням є можливість впровадження 
умов ліцензування автомобільних перевезень, які 
стали основою ліцензування у країнах ЄС. При по-
дальших кроках країни до повноправного членства в 
ЄС виконання умов ліцензування, які застосовують-
ся на його території, стане однією з можливостей ви-
ходу українських перевізників на міжнародні ринки.

Виклад основного матеріалу. На даний момент 
термін дії ліцензії в Україні складає п’ять років за 
деякими виключеннями. Таким виключенням є, на-
приклад, термін дії ліцензії на впровадження діяль-
ності з випуску та проведення лотерей, який складає 
13 років. Як для більшості видів господарської діяль-
ності, які підпадають під режим ліцензування, пла-
та за ліцензію на певні види перевезень пасажирів і 
вантажів складає одну мінімальну заробітну плату, 
яка встановлена на дату видачі ліцензії (табл. 1).

Ліцензія, що надається автоперевізникам на здій-
снення міжнародних пасажирських перевезень і 
міжнародних перевезень небезпечних вантажів, на-
дає право надавати автомобільному перевізнику дані 
послуги і на внутрішніх ринках. Орган ліцензування 
повинен протягом 30 календарних днів з дати надхо-
дження заяви про видачу ліцензії прийняти рішення 
про її надання або відмову в її видачі. Повідомлення 
про видачу ліцензії або відмову надається заявнику у 
письмовій формі особисто під підпис або надсилаєть-
ся поштою протягом трьох календарних днів після 
прийняття рішення.

Наразі при розгляді можливих варіантів вдоско-
налення процедури ліцензування господарської ді-
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яльності на автомобільному транспорті необхідно 
враховувати досвід країн ЄС. Активна інтеграція 
України у європейське співтовариство, яка від декла-
рування намірів починає переходити до етапів зако-
нодавчого оформлення, потребує врегулювання нор-
мативного поля автомобільних перевезень на всьому 
європейському просторі. Таким чином, реформуючи 
систему ліцензування в Україні, необхідно врахову-
вати принципи і підходи, що застосовуються у кра-
їнах ЄС.

У ЄС принципи класифікації послуг визначено у 
статистичній сертифікації діяльності NACE (Statistical 
Classification of Economic Activities in the European 
Community). Відповідно до статистичної сертифікації 
діяльності послуги з перевезень автомобільних пере-
везень відноситься до групи виробничих послуг під-
групи «послуги мережі», до якої окрім транспорту 
віднесено водопостачання, електропостачання, газу, 
послуг комунікацій (NACE 40-41, 60-64) [10].

Країни ЄС і низка інших країн активно викорис-
товують поряд з економічними інструментами впли-
ву на підприємницьку діяльність адміністративні 
методи, серед яких одним з основних лишається лі-
цензування господарської діяльності. Незважаючи 
на максимальну уніфікацію господарського госпо-
дарства в країнах ЄС, єдиного підходу до викорис-
тання адміністративних методів регулювання під-
приємницької діяльності все ще не існує.

Основні принципи ЄС стосовно ліцензування пе-
ревезень пасажирів і вантажів автомобільним тран-
спортом покладено у систему ліцензування даного 
виду господарської діяльності у Литві (табл. 2). 

При проведенні ліцензування у Литві як об’єкт 
ліцензування застосовується термін «дорожньо-тран-
спортної діяльності». Також у процедурі ліцензуван-
ня визначають поняття «транспортного менеджера», 
яким є особа, що здійснює управління дорожньо-
транспортною діяльністю. До транспортного мене-
джера висуваються ті ж вимоги щодо репутації, як і 
до перевізника і керівника підприємства.

Визначення репутації перевізника, керівника 
і транспортного менеджера є достатньо новим для 
України і в українському законодавстві не застосо-
вується. Так, для литовських перевізників бездоган-
на репутація – одна із основних вимог отримання 
ліцензії. Втрата бездоганної репутації перевізником, 
керівником підприємства, що здійснює перевезення, 
або транспортним менеджером передбачає:

• отримання адміністративного штрафу;
• наявність судимості за адміністративні або кар-

ні злочини (у тому числі за аналогічні злочини в ін-
ших державах).

При визначенні «центра управління перевезен-
нями» зазначається, що це приміщення, плануван-
ня і оснащення якого призначені для обслугову-
вання клієнтів, введення і зберігання документів, 
які пов’язані з перевезенням пасажирів і ванта-
жів. Подібна умова є також новою для перевізників 
України, до яких при ліцензуванні не висувають-
ся вимоги до наявності та спеціального обладнання 
приміщень, які використовуються в адміністратив-
них цілях.

Ще однією умовою отримання ліцензії у Литві (і 
більшості країн ЄС), яка не висувається до україн-
ських перевізників при отриманні ліцензії, це вимо-
га до їх фінансового стану і фінансової спроможності.

Важливим моментом є впровадження більшого 
терміну дії ліцензії, ліцензія на дорожньо-транспорт-
ну діяльність, як і Транспортна ліцензія ЄС, вида-
ється на термін 10 років, на відміну від України, де, 
як зазначалося вище, ліцензія видається на термін 
5 років.

Аналізуючи загальні тенденції ліцензування ді-
яльності автомобільного транспорту, зазначимо, що 
використання даного інструменту спрямоване на 
створення соціально відповідального підприємни-
цтва. На відміну від України, ліцензія на здійснення 
господарської діяльності не виконує не властивих їй 
функцій, серед яких регулювання технічних і тех-
нологічних умов автомобільних перевезень. Ліцензу-
вання автотранспортної діяльності у більшості країн 

Таблиця 1
Плата за оформлення переоформлення і отримання копій ліцензій на певні види автотранспортних послуг

№ 
п/п Вид платежу Встановлений тариф Розмір платежу, грн 

(на 01.01.2014)
Термін видачі (з дати 
надходження заяви)

1 Плата за отримання ліцензії Мінімальна заробітна плата 1218,00 До 30 календарних днів 
(включно)

2 Плата за переоформлення 
ліцензії

П’ять неоподаткованих 
мінімумів громадян 85,00 Протягом 3 робочих днів

2.1

Плата за переоформлення 
ліцензії, що викликана наміром 
розширити свою діяльність і 
впровадити нові види діяльності

Мінімальна заробітна плата 
(використовуються порядок, 
що застосовується при 
отриманні ліцензії)

1218,00 До 30 календарних днів 
(включно)

3 Плата за видачу копії ліцензії Один неоподаткований 
мінімум громадян 17,00 До 30 календарних днів 

(включно)

4
Плата за видачу дубліката 
пошкодженої або втраченої 
ліцензії

П’ять неоподаткованих 
мінімумів громадян 85,00 Протягом 3 робочих днів

Таблиця 2
Характеристика вимог ліцензування в країнах ЄС 

(на прикладі Литви)

№ Вимоги, 
що висуваються Характеристика

1 Об’єкт ліцензування Дорожньо-транспортна 
діяльність

2 Термін ліцензування 10 років, копії видаються 
до завершення строку її дії

3 Вимоги до репутації 
перевізника

Перевізник, керівник і тран-
спортний менеджер повинні 
мати досконалу репутацію

4
Вимоги 
до фінансового стану 
перевізника

існують

5 Вимоги до 
розташування

Повинен мати на правах 
власності або інших законних 
правах:
місце асфальтоване (або з ін-
шим твердим покриттям) для 
стоянки транспортних засобів 
поза межами житлових будин-
ків і вулиць; 
центр управління 
перевезеннями

Складено автором за матеріалами [2; 3]



35ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ЄС – це ліцензування саме діяльності 
і вимоги до технічного стану, кваліфі-
кації водіїв, безпеки перевезень сприй-
маються як невід’ємна частина і окре-
мо не оговорюється (рис. 1).

Бездоганна репутація як одна із 
вимог отримання ліцензії включає у 
себе не тільки зазначені вище вимоги 
до транспортного менеджеру та цен-
тру управління, а також вимоги до до-
тримання водіями правил ЄС стосовно 
праці та відпочинку, їх кваліфікації, 
вимоги до технічного стану транспорт-
них засобів 

Недотримання вимог щодо репута-
ції та приховування інформації є одні-
єю з основних причин відмов у видачі 
Транспортної ліцензії ЄС. Також най-
більш розповсюдженими причинами 
відмови є незадовільний фінансовий 
стан.

Порівняно з вимогами ліцензу-
вання автотранспортних перевезень в 
Україні вимоги ЄС є більш жорстки-
ми, але спрямованість їх на створення 
соціально відповідальних підприємців, 
які здійснюють перевезення, з бездо-
ганною репутацією як підприємця, так 
і фірми-перевізника, а також відпові-
дальність підприємця за фінансовий 
стан як умови отримання ліцензії, під-
вищує якість перевезень і довіру спо-
живачів до підприємців на даному ринку послуг.

Спираючись на умови ліцензування у країнах ЄС, 
розглянемо напрями їх впровадження у практику лі-
цензування автотранспортних перевезень в Україні.

Детальний розгляд умов ліцензування, що існу-
ють, надає можливість визначити, що частина умов 
існуючої системи ліцензування тотожна умовам 
Транспортної ліцензії ЄС (табл. 3).

Таблиця 3
Тотожність умов існуючої в Україні системи 

ліцензування автомобільних перевезень і 
Транспортної ліцензії ЄС

№ п/п Умова Транспортної 
ліцензії ЄС

Умови ліцензування авто-
перевезень в Україні

1
Наявність місця 
для стоянки, яке 
відповідно обладнано

Відомості про матеріаль-
но-технічну базу: пункт 
«Відомості про зберігання 
автотранспортних засобів» 
(з зазначенням адреси и 
стислого опису);
пункт «Відомості про 
проведення технічного 
обслуговування автотран-
спортних засобів» (місце 
проведення, стислий опис 
споруд та обладнання);
пункт «Відомості про про-
ведення ремонтів» (з за-
значенням місця, стислого 
опису споруд і обладнан-
ня).

2

Бездоганна репутація 
підприємця, фірми 
і транспортного 
менеджера

Відомості про матеріаль-
но-технічну базу: пункт 
«Відомості про проведення 
медичних оглядів»;
ліцензійні вимоги до рівні 
підготовки, кваліфікації 
та компетентності водіїв.

Тотожними умовам Транспортної ліцензії ЄС є ви-
значені умови наявності місця проведення перевірки 

технічного стану і ремонту автотранспортного засобу 
(з обов’язковим зазначення у пакеті документів, що 
подаються для отримання ліцензії), а також визна-
чення місця і умов зберігання транспортних засобів.

Стосовно бездоганної репутації перевізника, яка є 
основою отримання Транспортної ліцензії ЄС, в Укра-
їні є тотожні вимоги, які стосуються репутації фірми 
(підприємця), зокрема вимоги до кваліфікації і ком-
петентності водіїв, проведення медичних оглядів.

Але такі умови Транспортної ліцензії ЄС, як фі-
нансова стабільність перевізника і умови, які безпо-
середньо висуваються до власника або транспортного 
менеджера, в Україні тотожних їм умов не мають. 
Не існує в Україні також практики в обов’язковому 
порядку наявності кваліфікованого фахівця – тран-
спортного менеджера – як умови отримання ліцензії.

Висновки. Таким чином, на нашу думку, ряд умов 
ліцензування перевезень автомобільним транспор-
том пасажирів і небезпечних вантажів можуть стати 
основою для створення можливостей інтеграції укра-
їнських перевізників у європейську систему. Одним 
із напрямів активізації підприємницької діяльності 
на ринку автомобільних перевезень в умовах євроін-
теграційних процесів у Україні є впровадження еле-
ментів ліцензійних умов Транспортної ліцензії ЄС. 
Зазначимо, що умови, які є основою ліцензування 
транспортної діяльності у країнах ЄС, необхідно на 
початковому етапі запроваджувати для перевізників 
України, які здійснюють міжнародні перевезення.
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ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті визначено економіко-екологічні аспекти функціонування портової галузі України. Доведено, що в процесі здійснен-
ня портовим транспортним комплексом своєї діяльності, виникають загрози погіршення портового середовища. Встановлено, що 
вплив портів на навколишнє середовище може бути як прямий, через безпосередню діяльність у самій портовій зоні, та опосередко-
ваний, як результат переміщення суден або використання різних транспортних засобів в інтермодальному транспортному ланцюзі. 
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Минаков В.М. ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОРТОВОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 
В статье определены экономико-экологические аспекты функционирования портовой отрасли Украины. Доказано, что в про-

цессе осуществления портовым транспортным комплексом своей деятельности, возникают угрозы ухудшения портового среды. 
Установлено, что влияние портов на окружающую среду может быть как прямой, через непосредственную деятельность в самой 
портовой зоне, и опосредованный, в итоге перемещения судов или использования различных транспортных средств в интермо-
дальной транспортной цепи.

Ключевые слова: портовый сектор, морской комплекс, грузовая база.

Minakov V.M. ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF PORT INDUSTRY IN UKRAINE 
The article outlines the economic and environmental aspects of port industry in Ukraine. It is proved that in the process of activity 

of port transport complex, there are threats to deterioration of the port environment. It is established that the impact of ports on the 
environment can be either direct, through direct activity inside the port area, or indirect as a result of the movement of vehicles or 
application of different vehicles in the intermodal transport chain. 

Keywords: port sector, marine complex, cargo base.

Постановка проблеми. У процесі здійснення пор-
товим транспортним комплексом своєї діяльності, ви-
никають загрози погіршення портового середовища. 
Вплив портів на навколишнє середовище може бути 
як прямий, через безпосередню діяльність у самій 
портовій зоні, та опосередкований, як результат пере-
міщення суден або використання різних транспортних 
засобів в інтермодальному транспортному ланцюзі. 

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми виробничо-господарської діяльності в пор-
товому господарстві досліджувались зарубіжними та 
вітчизняними вченими, серед яких Б. Буркинский, 
В. Винников, С. Винников, С. Ільченко, І. Іртищева, 
М. Міюсов, Н. Примачев, В. Прокоп’єв, Ю. Станков 
та інші. 

Формулювання завдання дослідження. Метою на-
шого дослідження є визначення економіко-екологіч-
них аспектів функціонування портової галузі України.

Виклад основного матеріалу. Судноплавство є од-
ним з переважних видів вантажного транспортуван-
ня. Майже 90% обсягів (у тонно-км) світових пере-
везень припадає на нього. Крім того, судноплавство 
в деяких країнах є важливим внутрішнім перевізни-
ком вантажів і пасажирів. Комерційне судноплав-
ство можливо поділити на чотири категорії:

- глибоководне міжнародне судноплавство, за-
звичай між континентами;

– прибережні або фідерні перевезення (маршрути 
у прилеглі моря або вздовж берегів);

– паромні перевезення;
– круїзне судноплавство.
В ідеальних умовах морський транспорт ефек-

тивний і найбільш чистий вид транспорту. Проте, 
незважаючи на цей факт, велика частка глобально-
го флоту комерційних суден дуже далека від енер-
гоефективності. Згоряння в морі й у порту близько 
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300 млн тонн важкого бункерного палива щорічно 
являє суттєве джерело емісії діоксиду сірки та ви-
кидів зависей. 

Крім того, низько або середньошвидкісні дизельні 
двигуни, які використовуються в судноплавстві, ви-
робляють великі кількості оксиду озоту, що є прові-
сниками озону. 

Ще до недавнього часу (до початку світової кри-
зи) щорічне зростання частки морського транспор-
ту в загальному обсязі вантажоперевезень станови-
ло 3–4%, та його обсяги мали подвоїтися протягом 
25 років. Незважаючи на стримуючі обставини, гло-
балізація та нестримне економічне зростання части-
ни світу є провідними чинниками збільшення частки 
судноплавства. Така нестримність зростання попиту 
на торгівлю є причиною розширення наявних і роз-
витку нових портових комплексів. 

Порти становлять важливу частину глобальної 
судноплавної інфраструктури, забезпечуючи свої 
термінали для здійснення інтермодальних постачань 
у певному торговельному ланцюгу. Вантажі потра-
пляють і далі розподіляються завдяки використанню 
інших видів транспортування – автомобілів, вагонів, 
внутрішнього водного транспорту тощо. 

Частка впливу судноплавства на навколишнє се-
редовище має місце й у безпосередній близькості до 
порту. Наприклад, шум від працюючих двигунів су-
ден або приладів, які використовуються для заван-
таження-розвантаження суден, викиди SO

2
 та NO

x 
судновими двигунами, пил від обробки навалюваль-
них вантажів, таких як зерно, пісок, вугілля. Авто-
мобільний і залізничний транспортний потік являє 
ще одне джерело додаткових проблем із навколиш-
нім середовищем.

Деякі порти вкладають кошти у напрямі усунен-
ня сміття або стічних вод в акваторії, пропонуючи 
приймаючі приладдя для різних видів сміття й за-
охочуючи судновласників використовувати їх. Інші 
порти мають диференційовані платежі для того, щоб 
заохотити судновласників використовувати новітні 
технології та види палива. 

Тобто, порти мають змогу впливати на ті проце-
си, які відбуваються із навколишнім середовищем та 
його впливом на здоров’я людини. Але портова влада 
може діяти лише у межах законодавчого поля, тобто 
є багато питань із забрудненням навколишнього се-
редовища, що лежать поза межами компетенції пор-
тової влади. 

Порти всього світу стикаються із цією пробле-
мою, підтримуючи міжнародне судноплавство. При 
цьому ступінь навантаження на навколишнє серед-
овище зростає пропорційно зростанню обсягів пор-
тового вантажопотоку. У деяких випадках портова 
влада шукає можливості стати «зеленим портом», як 
це має місце в порту Сіетл. 

Засмічення вод і повітря, шумове навантаження –  
основні складові джерела знищення природнього на-
вколишнього середовища портів. 

Забруднення вод – цілком звичайна практика, 
коли робиться забір води або її випуск для стабілі-
зації судна. Щорічно судна переміщують від 3 до 
5 млрд тонн баластних вод, створюючи умови для 
переміщення великої кількості чужорідної флори 
та фауни по всьому світу. Оскільки через ці проце-
си створюється загроза засмічення, зараження, роз-
повсюдження небажаних організмів, Міжнародна 
морська організація (далі – IMO) у 2004 році запро-
вадила Міжнародну Конвенцію щодо контролю та 
управління судновими баластними водами. Відповід-
но до цієї Конвенції, судна, які заходять у країни,що 

ратифікували цю Конвенцію, мають виконати заміну 
баластних вод не менше ніж за 200 миль від порту 
призначення (або прибережної зони) та на глибині не 
менше ніж 200 м, для суден, які не мають технічної 
можливості зробити таку заміну, дозволяється від-
стань у 50 миль, але на глибині також 200 м. У лю-
тому 2007 р. Парламент Норвегії уповноважив уряд 
імпліментувати правила Конвенції IMO, хоча сама 
Конвенція не була ратифікована. 

IMO запропонувала цей підхід як ефективний 
та нетривалий спосіб усунення хвороботворних ор-
ганізмів із прибережних вод. За розрахунками про-
цедура заміни баластних вод на певній відстані за-
ймає близько 48 годин і коштує великому судну 
25 000 дол. США. У довгостроковому періоді пла-
нується використання іновативних інструментів 
знищення цих організмів без необхідності повно-
го заміщення баластних вод на внутрішні природ-
ні води відповідного порту. У США цей підхід діє 
ще із 1 січня 2000 р., коли заходження всіх суден 
у порти Лос-Анджелеса, Лонг Біч та Окланда потре-
бує від екіпажу заміни баластних вод на прилеглі 
океанські. Більше того, кожне судно має сплатити 
600 дол. США на проведення досліджень щодо роз-
робки новітніх превентивних методів захищення 
внутрішніх вод від проникнення чужорідних мор-
ських організмів у каліфорнійські води. 

Днопоглиблення складається з двох процесів – 
механічного й гідравлічного. Найбільші у світі дно-
поглиблюючі судна здатні переміщувати сотні тисяч 
кубічних метрів (залежно від рельєфу дна) матеріа-
лу кожен тиждень. Ця процедура дає змогу, з одно-
го боку, сприяти морській навігації та покращити 
можливість морської міжнародної торгівлі, збільшу-
ючи глибини підхідних каналів та акваторій портів. 
З іншого боку, надавати будівельний матеріал для 
будівництва нових терміналів, причалів, збільшення 
портових територій. Але існує й зворотній бік цих 
переваг, це замутнення прибережних вод, скорочен-
ня проникнення світла у морські глибини, порушен-
ня життя водних біоекоценозів, підняття на поверх-
ню великої кількості осадкових шкідливих речовин. 
Особливо це стосується прилеглих великих міст, де 
у складі вод знайдено важкі метали, органохлорні 
суміші, поліароматичні гідрокарбонати, нафтові гід-
рокарбони тощо. 

Утилізація сміття – цей напрямок стосується по-
бутових стічних вод, кухонного сміття, каналізацій-
них вод. У 2002 р. ЄС прийняв Директиву 2000/59 
та перед усіма країнами-членами співтовариства 
було поставлене завдання щодо встановлення при-
ймальних споруд для суднового сміття й запропоно-
вані схеми з його обробки в усіх портах цих країн. 
Цією Директивою було встановлено таке: 1) портові 
приймачі суднового сміття не уніфіковані; 2) порто-
ві платежі країн ЄС за утилізацію суднових відходів 
занадто завищені, що сприяє відтоку суден у порти, 
які не є членами ЄС, для дешевшої утилізації свого 
сміття; 3) у портах відсутні будь-які інструкції або 
норми використання споруд для утилізації відходів, 
хоча останні зобов’язані їх мати. У портах Велико-
британії обов’язково стягуються портові збори за ви-
користання засобів знищення сміття, незалежно від 
того, використовують їх суднові екіпажі чи ні.

В Італії усі 25 провідних портів ратифікували Ди-
рективу ЄС. Порти в Іспанії також використовують 
стимули для впровадження схем утилізації сміття 
суднами й підтримки території та акваторії в еколо-
гічно безпечнім стані. У листопаді 2005 р. був під-
писаний Біль Каліфорнії «Чисте узбережжя» щодо 
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суднового забруднення, та 1 січня 2006 р. він на-
брав чинності. Цей Акт забороняє океанським суд-
нам (300 валових тон і більше) таке: 1) спалювати 
відходи на борту судна в зоні 3 миль від узбережжя 
Каліфорніі; 2) випускати безпечне сміття, побутові 
стічні води, олійні трюмні води та інше сміття в ка-
ліфорнійські прибережні води. Усі ці дії у разі по-
рушення Акта підпадають під суворе покарання та 
стягування чималих штрафних санкцій портовою і 
місцевою владою.

Відомо, що швидкість судна впливає на кількість 
шкідливих викидів, насамперед оксиду азоту. Порт 
Лонг Біч у Каліфорніі запровадив добровільну про-
граму, яка включає скорочення портових платежів 
у разі зниження судном швидкості до 12 вузлів у 
межах 20-мильної від порту зони. Зниження витрат 
за причальний збір у порту для суднових ліній, які 
прийняли ці умови, на сьогодні сягнув більш ніж  
1 млн дол. США. До 90% усіх суден, що заходять у 
цей порт, погоджуються прийняти ці домовленості.

У доповненні до суден, портові транспортні засоби 
достатньо істотно впливають на загальну кількість 
викидів. Вантажопідйомники, обладнання щодо об-
робки вантажів, залізничні локомотиви становлять 
40%, 23% та 4% оксиду азоту, відповідно, порівня-
но із 32% від викидів океанічними суднами. Порт 
Готенбург, Швеція, здійснив оцінювання та дійшов 
висновку, що 70% портових шкідливих викидів ді-
оксиду вуглецю припадає на їх вантажне обладнан-
ня. Вони прийняли програму «Working Eco Driving» 
з метою скорочення споживання пального на 30% 
і, як наслідок, скорочення обсягів цих викидів. 
International Terminal у Гонконзі (НІТ) був першим 
оператором, який використав електричні портальні 
крани (RTG). До 2010 р. 70% цих кранів стали пра-
цювати на електричній тязі, останні 30% були пере-
творені в гібридні модифікації.

Слід перелічити ще деякі потенційно можливі дже-
рела забруднення портових і прилеглих до порту зон:

– технологічне використання фарб проти оброс-
тання;

– розливи нафти;
– забруднення повітря суднами, транспортними 

засобами порту;
– шумове забруднення;
Тобто, вплив портів на навколишнє середовище 

може бути як прямий, через безпосередню діяльність 
у самій портовій зоні, та опосередкований, як ре-
зультат переміщення суден або використання різних 
транспортних засобів в інтермодальному транспорт-
ному ланцюзі. Згрупуємо ці фактори у три блоки:

– проблеми, пов’язані безпосередньо із портовою 
діяльністю;

– проблеми, пов’язані із суднами, які заходять у 
порт;

– викиди інтермодального транспорту, який є 
ланкою у транспортному ланцюзі постачань на вну-
трішні території країни.

У таблиці 1 наведені такі дані:

Таблиця 1
Найбільш серйозні проблеми із навколишнім 

середовищем і місце їх виникнення

Проблема
У 

портовій 
зоні

В 
акваторії

На 
прилеглих 
територіях

Емісія NO
x

х Х Х

Емісія SO
x

х Х (х)

Емісія зависів Х х Х

Використання енергії 
та емісія СO

2

х Х Х

Емісія інших 
парникових газів (х) Х (х)

Шумове забруднення Х - х

Забруднення 
баластними водами Х Х -

Розливи нафти х Х -

Утилізація пульпи, 
шламу та іншого 
олійного забруднення

Х - -

Утилізація 
каналізаційних вод Х х -

Утилізація харчових 
відходів Х - -

Усунення снігу 
й дощових вод х - -

Пилове попередження х - -

Обробка небезпечних 
вантажів х х х

Використання фарб 
проти обростання Х х -

Днопоглиблення та 
забруднення земель Х - -

Землекористування 
й охорона ресурсів Х - (х)

Позначення: Х – великий вплив; х – середній вплив; (х) – 
мінімальний вплив.

У дослідженні [9] наведено дані аналізу сайтів 
800 портів і 120 судноплавних ліній Північної Аме-
рики, Європи та Азії, де вказані п’ять основних про-
блем з навколишнім середовищем, які, на думку рес-
пондентів, є найбільш для них значущими: якість 
вод – 25%; утилізація відходів – 21%; якість пові-
тря – 19%; охорона життєвого середовища – 19%; 
шум – 15%.

У той час, як добре функціонуючий порт може 
відігравати суттєву роль в економічному розвитку 
оточуючих регіонів, прилеглих задіяних територій, 
дані демонструють той факт, що портова діяльність 
має значний негативний вплив на навколишнє серед-
овище. Та, незважаючи на перелік проблем, портова 
влада має також великий арсенал інструментів бо-
ротьби з негативним впливом та його наслідками. 
Також слід мати на увазі той факт, що національ-
ні або регіональні обставини для різних портів дуже 
різняться, тому оптимальний набір інструментів бо-
ротьби з екологічними проблемами, скоріш за все, 
теж значно різняться. Ці інструменти портової влади 
мають обмежувати негативний вплив: 

– від активності суден поблизу портових зон, лі-
мітуючи використання сірки в судновому паливі, ви-
суваючи вимоги щодо утилізації баластних вод;

– відносно обробки вантажів у порту, установлю-
ючи стандарти щодо перевантажувального обладнан-
ня, дозволеного рівня шумів;

– відносно транспортування вантажів внутрішніми 
територіями, кількості шкідливих викидів від роботи 
двигунів транспортних засобів, інвестування у будівни-
цтво нових доріг і залізничної інфраструктури.

Типи застосовуваних інструментів дуже різні, 
включаючи «м’які» інструменти, такі як надан-
ня інформаційних послуг; інвестування в нову до-
рожню й портову інфраструктуру; заборона певних 
видів діяльності, наприклад, використання фарби 
проти обростання, яка містить біоцидні компонен-
ти; запровадження певних стандартів, наприклад, 
кількісний уміст сірки в паливі; вимоги до застосу-
вання певних технологій, наприклад, наявність по-
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двійного корпусу в танкерів; суворі норми обсягів 
емісії шкідливих речовин, наприклад, відносно ван-
тажооброблювального обладнання, суден, супутніх 
видів транспортних засобів тощо; певний перелік 
економічних ініціатив, наприклад, диференціація 
платежів та зборів, штрафні санкції в разі завдання 
шкоди тощо. 

У той час, коли ці інструменти мають контролю-
ючу й наказову природу, використовуються й деякі 
інші, наприклад, економічні інструменти. У більшос-
ті випадків вони можуть надавати більше можли-
востей для зацікавлених сторін шляхом дешевших 
і прийнятних варіантів, ніж у разі використовуван-
ня лише регуляторних інструментів. Але слід також 
зауважити, що всі економічні інструменти за своєю 
природою є лише відносно розпорядчими – обіцян-
ки зниження ставок портових платежів або податків, 
якщо друга сторона цих домовленостей стане вико-
ристовувати паливо із низьким умістом сірки, добро-
вільно виконуючи вимоги щодо обмеження швидко-
сті, наявності подвійного корпусу тощо. 

Стосовно морських портових комплексів слід 
зазначити, що саме вони мають відіграти основну 
роль у прийнятті на себе функцій еколого-орієнто-
ваних центрів розвитку всього транспортного по-
тенціалу країни, оскільки концентрують у собі 
переважну частину негативного впливу всіх видів 
транспорту, будучи центром їх зосередження, оброб-
ки й подальшого розподілу. При цьому морські пор-
ти є одним із найбільших джерел як повітряного, 
так і водного забруднення. Велика кількість суден, 
більшість з яких працюють на застарілих дизель-
них двигунах, залізничних локомотивів, буксирів, 
дизельних кранів. Ситуація погіршується наявніс-
тю великої кількості населення у прилеглих тери-
торіях, оскільки історично морські порти в Україні 
розташовані у містах, у безпосередній близькості до 
людського помешкання. Більше того, незважаючи 
на кризові процеси, глобальна торгівля зростає, що 
зумовлює накопичення ще більшої кількості тран-
спортних засобів у центрах торговельної концентра-
ції – морських портах. Функціонування морських 
портів як логістичних центрів, де стикаються най-
більш забруднювачі, автомобільний і залізничний 
види транспорту, не покращують ситуацію. 

Слід зосередитися на тому факті, що ступінь за-
бруднення територій порту та прилеглого житлового 
масиву може суттєво відрізнятися. Ця ступінь на-
пряму залежить від виду оброблювальних вантажів 
або спеціалізації цих портів та їх терміналів. Тоб-
то, якщо портові термінали переважно оброблюють 
контейнерні вантажі, це один ступінь забруднення 
і, відповідно, одні заходи мають бути запроваджені. 
Ситуація інша, якщо в порту перевантажуються на-
вальні вантажі, чи то руда, зерно, щебінь, пісок, не-
безпечні вантажі, наприклад, хімічні тощо. У цьо-
му разі потрібні суворіші заходи й контроль за їх 
виконанням.

За останні роки в Україні проголошено запрова-
дження екологічних заходів, але лише в декларатив-
ній формі. Це стосується: затвердження «Державної 
екологічної політики» [6], де щодо морських портів 
є ініціатива зі створення економічних умов викорис-
тання та розвитку іновативних видів транспорту, 
більш енергоефективних і менш ресурсомістких; за-
твердження загальної Транспортної політики Украї-
ни [2; 3; 5; 7; 8], де у як основні напрями реалізації 
встановлено підвищення екологічності й енергоефек-
тивності транспортних засобів шляхом: 

- застосування міжнародних екологічних норм 

для транспортних засобів і моторних палив; 
- забезпечення використання енергоефективних, 

екологічно безпечних та альтернативних видів рідко-
го й газового палива; 

- оптимізації строку експлуатації, технічного об-
слуговування й ремонту транспортних засобів; 

- удосконалення системи оподаткування залежно 
від екологічності та енергоефективності транспорт-
них засобів; 

- зменшення впливу шуму й вібрації на навко-
лишнє природне середовище; 

- використання енергоефективних видів транспор-
ту – електричного, залізничного, річкового; 

- запровадження механізму стимулювання спо-
живання альтернативних видів рідкого та газового 
моторного палива;

- використання вітрогенераторів і сонячних фото-
елементів на об’єктах автономного енергопостачан-
ня, замість дизельних генераторів; 

- створення й упровадження установок для виго-
товлення альтернативних видів палива, переробки 
нафтовмісної вторинної сировини для подальшого 
використання в котлоагрегатах тощо. 

У Законі «Про морські порти» [4] питанню еколо-
гічної безпеки приділено вкрай мало уваги. Усі ви-
моги можливо звести «в забезпечення дотримання 
законодавства про охорону навколишнього природ-
ного середовища». 

На жаль, це лише рамкові умови. Для того, щоб 
мати змогу впоратися з таким серйозним завданням, 
ураховуючи той факт, що всі провідні країни світу за-
стосовують дуже суворі заходи щодо своєї екологічної 
безпеки та щоб не стати купою сміття, приймаючи за-
старілі судна, брудні й небезпечні викиди від палива їх 
двигунів та обладнання тощо, потрібно централізоване 
впровадження цих ініціатив. Крім того, ці ініціативи 
доцільно було б доповнити певними заходами щодо за-
хисту внутрішніх портових і територіальних зон кра-
їни від зовнішнього втручання агресивних забрудню-
вачів навколишнього середовища, наприклад, так як 
це було зроблено у портах США, Європейських країн. 

Тому слід визначити основні заходи щодо впро-
вадження політики екологічного розвитку портової 
діяльності:

– імплементувати міжнародні Конвенції та угоди 
щодо захисту навколишнього середовища портових 
зон і прилеглих акваторій;

– удосконалити нормативно-правову базу щодо 
розповсюдження екологічних вимог, а саме: нових 
галузевих стандартів, визначення лімітів небез-
печних відходів, розрахунків платежів і штрафних 
санкцій тощо;

– визначити відповідальні адміністративні струк-
тури та ступінь їх відповідальності за здійснення мо-
ніторингу й контролю ефективності надання послуг 
з приймання суднових відходів, розробити систему 
заходів та уніфікувати її з метою організації й здій-
снення програм і планів утилізації цих відходів;

– розробити порядок цільового використання ко-
штів, які було отримано від екологічного збору, з 
метою підвищення ефективності забезпечення еколо-
гічної безпеки на території та акваторії порту, мож-
ливості закупівлі новітніх засобів і технічного онов-
лення портових приймальних споруд;

– скорочувати відсоток фізично застарілих і та-
ких транспортних засобів, що відпрацювали свій тер-
мін експлуатації;

– сприяти зниженню середнього віку транспорт-
ного парку;

– збільшувати частку портових і транспортних 
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засобів, які використовують екологічні енергоуста-
новки й екологічні види палива;

– забезпечити на рівні передових країн відсоток 
енергетичної та екологічної ефективності;

– знижувати відсоток енергомістких установ і 
транспортних перевезень на рівні світових стандартів;

– сприяти зниженню викидів СО2 до міжнарод-
них стандартів;

– сприяти зниженню рівня шуму до міжнарод-
них норм. 

Для впровадження цих заходів на рівні державної 
Транспортної стратегії визначені механізми фінансу-
вання у вигляді власних коштів самих підприємств 
галузі транспорту, коштів державного й місцевого бю-
джетів. Враховуючи той факт, що за останні роки най-
більш гострою є проблема недостатності державного 
фінансування у всіх напрямах господарської діяльнос-
ті країни, формування стратегій розвитку морського 
портового комплексу, побудови внутрішньогосподар-
ських механізмів їх економічних взаємин, потрібно 
обов’язково враховувати ці сучасні тенденції та, по-
між іншим, включати розробку й упровадження ме-
ханізмів економічного забезпечення розвитку екологі-
зації портової діяльності, стимулювання підприємств 
усіх форм власності, які працюють на території порту 
та експлуатують її акваторію, щодо участі в розвитку 
й підтримки екологічних засобів, приймальних уста-
новок, новітнього обладнання тощо.

Висновки. Враховуючи суворі вимоги, які вста-
новлюються міжнародними та національними орга-
нізаціями до якості здійснення транспортним комп-
лексом своєї діяльності, визначено основні загрози 
погіршення портового середовища через невиконан-
ня основних і додаткових видів портової діяльності. 
Встановлено, що вплив портів на навколишнє серед-
овище може бути як прямий, через безпосередню ді-
яльність у самій портовій зоні, та опосередкований, 
як результаті переміщення суден або використан-
ня різних транспортних засобів в інтермодальному 
транспортному ланцюзі. Фактори впливу згрупова-

ні у три блоки: проблеми, пов’язані безпосередньо 
із портовою діяльністю; проблеми, пов’язані із суд-
нами, що заходять у порт; викиди інтермодального 
транспорту, який є ланкою у транспортному ланцюзі 
постачань на внутрішні території країни. 
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Постановка проблеми. Оскільки морські порти 
забезпечують безпосередній зв’язок міжнародних 
ринків із транспортною системою національного та 
регіонального рівнів, то якість їх функціонування 
визначає, наскільки можливою та успішною буде 
участь національного господарства у глобальній тор-
говельній системі. З цього випливає той факт, що 
усі порти вкрай зацікавлені у зростанні вантажообігу 
своїх підприємств, залученню нових та утриманню 
існуючих вантажопотоків, високій продуктивності 
та ефективності роботи. У всьому світі порти явля-
ють собою центр економічної активності не тільки 
для портових користувачів та самого порту як місця 
надання необхідних послуг, а й для тих, хто опосе-
редковано є постачальником різних послуг (освітніх, 
рекламних, житлових, громадського харчування, 
проектних тощо). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та практичні аспекти функціонування та роз-
витку портової сфери в мінливих умовах розглянуті в 
роботах вітчизняних вчених, таких як Б. В. Буркин-
ський, В. В. Вінніков, Ю. Л. Воробйов, В. О. Дергачов, 
О. М. Кібік, М. І. Котлубай, О. М. Котлубай, І. О. Лап-
кіна, Г. С. Махуренко, І. В. Морозова, С. Г. Ніку-
лін, С. В. Ільченко, Ю. Є. Пащенко, М. Я. Постан, 
М. Т. Примачов, В. Л. Ревенко, Є. М. Сич, О. М. Сте-
панов, Н. І. Хумарова, Ю. М. Цвєтов, В. І. Чекало-
вець, В. Г. Шинкаренко, В. Г. Якушенко.

Постановка завдання. У значній мірі ступінь са-
мостійності морського порту, можливість приймати 
рішення тактичного та стратегічного значення визна-
чаються формою управління та організаційно-право-
вою формою структурної побудови самого порту. Ці 
складові є визначальними й при виборі та форму-
ванні кожним портом свого внутрішньоекономічного 
механізму. Тому метою цієї статті є проведення ана-
лізу цих питаннях і визначення основних підходів 
до формування ефективних господарських відносин 
у портовому комплексі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний порт постає складним комплексом гідротехніч-
них споруд, як транспортний вузол, в рамках якого 
взаємодіють підприємства різних видів транспорту 
і який оснащений всілякими видами техніки та об-
ладнання для виконання всього комплексу робіт, що 
характеризує даний комплекс підприємств як тран-
спортну інфраструктуру ринку.

Найбільші порти світу виконують кілька функцій 
в міжнародній ринковій інфраструктурі і здійснюють 
перевалювання декількох видів вантажів. Беручи до 
уваги, що транснаціональні корпорації (ТНК) контр-
олюють близько 75% світової торгівлі, а внутрішньо-
фірмові постачання в ній складають більше 30%, то 
слід констатувати, що в зони тяжіння найбільших 
портів включений весь світ, а морський транспорт, 
що забезпечує перевезення, насамперед, вантажів 
ТНК, значною мірою перетворюється на внутрішньо-
заводський транспорт цих промислових гігантів.

Ця обставина є підставою вважати, що ефектив-
ність найбільших портів світу визначається не тіль-
ки за їх технічними параметрами, але і тим впли-
вом, який вони чинять своєю діяльністю на процес 

ціноутворення фірм-виробників, які є основними 
споживачами послуг морського транспорту та мор-
ських портів. В даний час транспортні витрати до-
сягають 50% від величини загальних витрат під-
приємств, що включаються до ціни товаров. Дана 
обставина обумовлює загальну зацікавленість осно-
вних вантажовідправників і вантажоодержувачів у 
зниженні транспортної складової їх витрат. Ось чому 
пред’являються такі високі вимоги до портів і тієї 
транспортної та інших видів ринкової інфраструк-
тури, які забезпечують підвищення ефективності ді-
яльності основних споживачів їх послуг за рахунок 
зниження транспортно-експлуатаційних та інших 
витрат [1].

Проаналізувавши основні світові тенденції щодо 
механізму ефективного функціонування ринку на-
дання портових послуг, визначені основні фактори 
загальносвітового розвитку та встановлені ступінь їх 
впливу на формування внутрішньоекономічного ме-
ханізму портових підприємств.

1) Технологічні зміни – глибока та повсюдна кон-
тейнеризація вантажних перевезень та використання 
нових технологій, у першу чергу інформаційно-кому-
нікаційних.

За останні десятиріччя портова індустрія підда-
лася стрімкому зростанню значення технологічних 
інновацій, контейнеризація – одна з таких. Цей про-
цес потребує від морських портів наявності відпо-
відної інфраструктури, умов експлуатації, відповід-
них технологій тощо, що безпосередньо впливає на 
портове середовище та формує попиту на зростання 
міжнародної торгівлі. З іншого боку, впровадження 
новітніх технологій, як то електронний обмін да-
ними, постійно підвищує ефективність роботи пор-
тів. «Контейнерна революція» у якості зовнішнього 
фактору впливу на діяльність портів, трансформува-
ла роль традиційно державних портів-монополістів 
на пошук форм, які б забезпечували біснування та 
ефективну роботу в цих умовах. Крім змін в інсти-
туціональній площині, це мало вплив на побудову 
внутрішнього механізму господарювання, а саме на 
процес ціноутворення, який відбувається вже не су-
ворими вимогами державних контролюючих струк-
тур, а враховуючи також інтереси приватної сторони 
та кон’юнктуру ринку. Більш того, позитивні екс-
терналії, які генерує портове співтовариство, вже не 
обмежуються локальною портовою зоною, а диспер-
гуються на великі прилеглі території.

2) Глобалізація – зростання морської торгівлі та 
міжнародного судноплавства.

Морська світова торгівля, незважаючи на кризові 
спади, поступово відновлюється та потрохи зростає. 
Якщо проаналізувати темпи цього зростання у мину-
лому, вони продемонструють за останні 30 років ста-
більне нарощування у 4% на рік. Прогнози UNCTAD 
свідчать про те, що для майбутніх років цей показ-
ник буде майже більшим, що безпосереднім чином 
впливатиме і на обсяги міжнародного судноплавства.

Зі свого боку глобалізація та створення великих 
транснаціональних корпорацій змінили внутрішню 
структуру портів та стимулювали владу портів до впро-
вадження новітніх інформаційно-комунікаційних тех-
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нологій, щоб мати змогу слідкувати та корегувати ТНК 
процесів переміщення своїх вантажів у просторовому 
бачені. Структурний сінергійний ефект трьох факторів 
– продуктивність ТНК, використання комунікаційних 
технологій та контейнеризація транспортних переве-
зень дозволила порту Сінгапур стати світовим лідером 
портової індустрії, а працюючим з ним ТНК – контей-
нерними операторами світового рівня.

3) Перманентна інтеграція різних видів тран-
спорту та їх послуг – зростання морської торгівлі 
та міжнародного судноплавства.

Створення інтермодального транспорту та побудо-
ва маршрутів за використанням такого виду тран-
спортування вантажів сприяє підвищенню конку-
ренції між портами за залучення більшої кількості 
суден і збільшення вантажопотоків у портах. Більш 
того, розвиток системи постачання вантажів на «від 
двері-до двері» змінює саму функцію морського пор-
ту з центру переміщення вантажів та пасажирів з 
одного виду транспорту на інший, на ланку великого 
транспортного ланцюга постачання. Тому дуже важ-
ливо сприяння інтеграції морських портів у логіс-
тичний ланцюг із експедиторами та транспортними 
компаніями. Крім того, ці компанії активно спону-
кають портову владу сприяти наданню вищого рівня 
послуг за нижчу ціну.

4) Зростання участі приватного сектору – 
участь приватного сектора в управлінні порту та у 
фінансуванні його діяльності за останні десятиріччя 
суттєво зросла. Приватизаційні процедури у портах 
вкрай рідко включають приватизацію портових зе-
мель та основної інфраструктури. Практика приват-
ної участі не є уніфікованою. Проте передання опе-
раційної діяльності по перевантаженню у морському 
порту приватному сектору найчастіше всього відбу-
вається через:

- укладання контрактних домовленостей: контр-
акти послуг, франшизи, угоди оренди активів, кон-
цесійні угоди – це у своїй більшості; та

- набагато рідше, через продаж своїх активів.
Приватне інвестування у портове обладнання та 

покращення портових послуг достатньо суттєве за 
останні роки. За даними Світового банку, лише за 
1990-ті роки приватним сектором у ряд портових 
проектів було проінвестовано майже 12 млрд дол. 
США. Попри безпосереднє фінансування проектів, 
приватний сектор перекладає на себе комерційні ри-
зики по операційній діяльності порту, у той час як за 
державними управлінськими службами залишають-
ся функції контролювання та регулювання. 

Хоча участь державного та приватного секторів 
в інвестуванні портів дуже відрізняється у кожному 
окремому випадку, все ж таки при проведені прива-
тизаційних процедур (частіше за все часткових) по-
трібно здійснювати суворе корегування цих процесів, 
щоб сприяти покращенню конкурентного серед-
овища та забезпечувати справедливе розподілення 
портових послуг. Тому, незважаючи на різноманіт-
тя підходів до цих процесів, найчастіше у світовій 
практиці за державною владою та її представниками 
в портовому менеджменті залишається відповідаль-
ність за регулювання портової діяльності та забез-
печення основної портової інфраструктури, у той час 
як за приватним сектором закріплюється операційна 
діяльність, управління цими процесами та забезпе-
чення рухомого майна. 

Деякі зарубіжні вчені [2] відокремлюють сім 
функцій, які повинні бути розмежовані державною 
портовою владою при побудові внутрішніх механіз-
мів господарювання своїх підприємств:

- стратегічне планування;
- фінансова діяльність;
- процес ціноутворення;
- інвестиційна діяльність;
- законодавчі ініціативи;
- комерціалізація портової діяльності;
- безпека (економічна, екологічна, праці, життє-

діяльності тощо) та надійність.
Але інші автори [3; 4] наводять приклади, коли 

існування та зайняття провідних позицій пор-
ту Лос-Анджелес відбувалося виключно за учас-
тю державної влади. У своїх тезах на конференції 
вони підтвердили, що сила та напівавтономна під-
приємність бюрократів цього порту та його лідерів 
дала змогу імплементувати ефективні довгостроко-
ві плани, що дало змогу порту Лос-Анджелес реалі-
зувати деякі великі проекти. Тобто муніципальною 
владою була створена напівавтономна держав-
на організація, яка розробила програму стимулів 
для суспільних підприємств та підприємців регіо-
ну вкладати кошти та підтримувати довгостроко-
ві проекти інноваційного розвитку порту. Тобто ці 
владні структури займаються проблемами іннова-
ційного розвитку та фінансовою політикою. Зі сво-
го боку історично ці повноваження та їх напівавто-
номність захищені муніципальними правилами та 
Конституцією Каліфорнії. Такий підхід надав змо-
гу реалізувати амбіційні плани та програми розви-
тку порту.

5) Зростання значення здійснення стратегічно-
го менеджменту – внаслідок складності портового 
управління та розвитку, вкрай важливим для порто-
вої влади є: 

а) мати можливість визначити ступінь ефектив-
ності існуючих активів; та

б) здатність придбання з часом нових активів.
Несправності, які створюють затримки в опера-

ційній діяльності, нестача потужностей впливають 
самим негативним чином на портову діяльність та 
його ефективність. До цього призводить також не-
бажання портового менеджменту та державних влад-
них органів у деяких портах займатися стратегічним 
плануванням та управління, у тому числі у сфері ін-
вестування.

Базова інфраструктура порту потребує довгого 
періоду окупності. Більш того, достатньо складно 
ефективно використовувати цю інфраструктуру, щоб 
забезпечити цю окупність. Але стратегічний менедж-
мент в цьому сенсі грає дуже важливу роль, якою зо-
всім не слід нехтувати. Але існують різні точки зору 
на ступінь впливу цих факторів на рівень конкурен-
тоздатності порту: 

- чи змінюються показники роботи порту, його 
продуктивність у прямій залежності від інституці-
ональних змін, використання методів стратегічного 
менеджменту, вибору варіантів побудови внутріш-
ньогосподарських відносин?

- який вплив цих механізмів на формування опе-
раційного середовища порту та побудови схем роботи 
портових операторів?

- яка ступінь впливу цих факторів, чи вони ви-
конують провідну, другорядну або допоміжну роль?

6) Дерегуляція та інституціональне реформуван-
ня портового сектору – інституціональні реформи у 
портовій сфері та у багатьох інших секторах еконо-
міки відбуваються у багатьох країнах світу. Метою 
таких змін є підвищення ефективності роботи портів 
та підвищення якості портових послуг шляхом вдо-
сконалення роботи портового менеджменту. Основні 
напрями цього реформування:
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- децентралізація портової системи та надання 

фінансової та операційної автономії окремим портам, 
зводячи політичний вплив та тиск на процес при-
йняття рішень керівництвом відповідного морського 
порту до мінімуму;

- відокремлення управлінських та контролюю-
чих функцій;

- комерціалізація управлінських функцій, яка 
підтримується та здійснюється шляхом впроваджен-
ня комерційної системи обліку та звітності, оціню-
вання та капіталізації портових активів;

- покращення доступу до довгострокового капі-
талу, як то комерційні позики, забезпечені активами 
позики, проектне фінансування тощо;

- перетворення портового управлінського апара-
ту у акціонерні товариства з умови утримання май-
нових прав лише державою.

При цьому усі ці функції розподілені за компе-
тенціями різних установ: національного, локального 
державного рівнів, рівня компетенції портової вла-
ди, як представника державних інтересів, порто-
вих операторів терміналів та інших постачальників 
портових послуг. У таблиці 2 наведені найбільш по-
ширеніше розподілення портові функції між цими 
установами. Також важливо відмітити, що ступінь 
повноважень кожної з цих установ різниться у за-
лежності від:

- історичного або інституціонального аспекту 
країни, в якій цей порт розташований;

- інституціональної структури самого порту.
Цілком вочевидь, що побудова внутрішнього еко-

номічного механізму господарювання та вимірюван-
ня портової ефективності напряму залежить від цих 
аспектів, організаційного, функціонального, опера-
ційного, інституціонального, на що вказують резуль-
тати досліджень різних науковців та фахівців тран-
спорту [5; 6; 7; 8; 9]. Але, на нашу думку, існують 
деякі особливості, які слід відокремити.

По-перше, і вітчизняні, і зарубіжні вчені у якості 
предмету своїх досліджень зазвичай обирають порти, 
які у більшості своїй є успішними організаціями. Та-
кий незначний діапазон вибірки, причина якого у від-
сутності або недостатності статистичної бази, усклад-
нює отримання адекватних результатів та формування 
істинної картини залежностей сформованих внутріш-
ніх механізмів господарювання та їх ефективності від 
вказаних критеріїв. Залишаються без відповіді питан-
ня: чи обґрунтовується та виправдовується різниця 
між ефективністю роботи більш та менш ефективних 
портів саме інституціональною структурою та формою 
власності; чи стає портова діяльність більш ефектив-
ною у разі інституціональної трансформації порту та 
збільшення приватної участі?

По-друге, зрозуміло, що різноманіття портових 
структур не сприяє побудові єдиної уніфікованої ін-
ституційної структури порту та єдиної схеми її ефек-
тивного функціонування. Навпаки, наявність такої 
кількості варіантів дезінтегрує та створює розпоро-
шення у разі бажання використати їх в якості вхідно-
го параметру при побудові моделі визначення ефек-
тивності роботи порту. Крім того, інституціональні 
особливості порту, такі як децентралізація корпора-
тивної структури та автономія портової влади, не за-
вжди синонімічні стратегічному інституційному роз-
витку та управлінню активами через різні механізми 
на рівні операторів портових контейнерних терміна-
лів. Тому дуже складно чітко визначити джерела по-
гіршення або поліпшення ситуації щодо ефективнос-
ті роботи портового підприємства. Чи це трапилося 
завдяки тому факту, що портовий менеджмент став 

більш продуктивним через свою автономію на основі 
побудови децентралізованої організаційної структу-
ри? Чи причина цього у відокремленні функцій по 
оперуванню портовими терміналами від державних 
установ та покладання їх на більш спеціалізовані 
підприємства та організації?

По-третє, аналізуючи вплив форми власності у 
порту та його організаційної структури на порто-
ву внутрішню господарську діяльність та загальну 
ефективність, ними не розглядаються регіональні 
ринки та структура виробництва, наприклад, наяв-
ність та інтенсивність ринкової конкуренції, існуван-
ня вантажної бази, розташування виробництв, кіль-
кість мешканців у певному регіоні. Хоча ці екзогенні 
фактори достатньо важливі для створення середови-
ща, яке може виступати стимулом та підтримувати 
або, навпаки, стримувати портові співтовариства до 
підвищення продуктивності своєї праці. І хоча у сво-
їх дослідженнях автори часто приділяють увагу пи-
танням міжпортової конкуренції як фактора, який 
формує ринкову структуру у регіоні, тим не менш 
зворотний процес, коли процеси всередині порту, 
трансформація його інституціональної побудови та 
вплив, прямий та зворотний, на усі зовнішні проце-
си, ними практично не розглянутий.

Та, нарешті, більше дослідників сфокусовані на 
визначенні найбільш прийнятного внутрішньогос-
подарчого механізму та ефективного його функціо-
нування виходячи із продуктивності портової інф-
раструктури, ніж розглядаючи значення у цьому 
механізмі інституційного фактору.

Попре усі перелічені фактори та у додаток до них, 
слід увагу приділити і тим, які формують зовнішнє 
середовище – макроекономічні фактори – функціо-
нування портів у глобальному контексті. Тобто мова 
йде про стан загальносвітової господарської системи, 
обсяги торгівлі, стан товарних ринків, ринків праці, 
демографічну ситуацію у країні та певному регіоні 
тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Діяльність 
та роль портів у розвитку міжнародного поділу праці 
та світової торгівлі важко переоцінити. Від ефектив-
ності їх функціонування залежать темпи та форми 
розвитку міжнародного, національного та регіональ-
ного поділу праці, ефекти міжнародної спеціалізації 
і кооперування виробництва, ефективність відтворю-
вальних процесів як окремих фірм, так і цілих дер-
жав та їх об’єднань, що у своєму підсумку не може 
не відобразитися на формуванні передумов та факто-
рів, які впливають на вибір та ефективність внутріш-
нього господарського механізму морського порту. 
У статті визначені, систематизовані та обґрунтовані 
основні з цих факторів, а саме: технологічні зміни, 
глобалізація, перманентна інтеграція різних видів 
транспорту та їх послуг, зростання участі приватного 
сектору, зростання значення здійснення стратегічно-
го менеджменту, дерегуляція та інституціональне ре-
формування портового сектору. Авторами доведено, 
що побудова внутрішнього економічного механізму 
господарювання та вимірювання портової ефектив-
ності напряму залежить від цих аспектів, а також 
обґрунтовані деякі особливості, які чинять вплив та 
призводять до необхідності корегування отриманих 
результатів.
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У статті обґрунтовано потребу та цілі стимулювання інноваційної активності суб’єктів національної економіки. Розгляну-
то форми стимулювання інноваційної активності, методи та інструменти державного стимулювання інноваційної активності 
суб’єктів господарювання. Проаналізовано зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної активності, запропонова-
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В статье обоснована необходимость и цели стимулирования инновационной активности субъектов национальной экономики. 
Рассмотрены формы стимулирования инновационной активности, методы и инструменты государственного стимулирования 
инновационной активности субъектов хозяйствования. Проанализирован зарубежный опыт налогового стимулирования инно-
вационной активности, предложены практические рекомендации по стимулированию инновационной деятельности в Украине.
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Mischuk O.V. PROMOTING INNOVATION ACTIVITY OF BUSINESS NATIONAL ECONOMY IN THE WORLD EXPERIENCE
The article substantiates the need and objectives of national economy’s innovative activity stimulation. The forms, methods and instru-

ments of state stimulation of economic entities’ innovative activity were examined. The foreign experience of tax stimulation for economic 
entities’ innovative activities was analyzed and the practical recommendations to stimulate innovative activity in Ukraine were proposed.

Keywords: innovation, innovation activity, innovation activity stimulation, tax stimulation, innovative environment.

Постановка проблеми. Потреба стійкого економічно-
го зростання, підвищення ролі інновацій в його забезпе-
ченні є пріоритетним завданням інноваційної політики 
держави. Адже досвід розвинених країн свідчить, що їх 
економічне зростання базується, перш за все, на вико-
ристанні наукових знань і технологій, при цьому сфера 
досліджень і розробок отримує значну за масштабами і 
різноманітну за формами державну підтримку, включа-
ючи безпосередню участь державних структур в органі-
зації і фінансуванні наукових досліджень [1].

Щодо вітчизняного ринку інновацій, то ново-
введення, впроваджувані українськими підприєм-
ствами, орієнтовані на незначне вдосконалення вже 
наявної продукції та технологій її виробництва. Від-
ставання підприємств України за інноваційною ді-
яльністю від компаній провідних країн світу не 
дозволяє їм забезпечити високу конкурентоспромож-
ність, а значить і стійке економічне зростання [4]. 

Основними проблемами при цьому є непередбачува-
ність економічних результатів від наукових дослі-
джень та складність отримання прибутків навіть від 
комерційно ефективних проектів при існуючих сис-
темах захисту авторських прав, а також недоскона-
лість системи стимулювання інноваційної активності 
суб’єктів національної економіки [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня стимулювання інноваційної діяльності та іннова-
ційної активності суб’єктів національної економіки 
розглядаються у працях М. Парфенової, Ю. Зайце-
ва, В. Карюка, З. Шмігельської. Теоретичні та прак-
тичні аспекти вивчення проблеми податкового сти-
мулювання інноваційної активності знайшли своє 
відображення у працях В. Коваленко, М. Мельника,  
Т. Блискавки та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сти-
мулювання інноваційної активності суб’єктів націо-
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нальної економіки є складним завданням, оскільки 
потребує підвищення розумової активності, реаліза-
ції нестандартних рішень, створення та підтримання 
творчої атмосфери, пошуку джерел фінансування ін-
новаційного процесу, диверсифікації форм, методів 
та інструментів його стимулювання, а також сприят-
ливого інноваційного середовища. Основні цілі сти-
мулювання інноваційної активності варто визначити 
наступні: підвищення якості проектів та науково-тех-
нічного рівня інновацій, забезпечення економічної 
ефективності інноваційних робіт та скорочення ци-
клу «дослідження-розробка-впровадження», мотиву-
вання працівників до підвищення професійних знань 
та зростання продуктивності праці [3, c. 366]. Зазна-
чимо, що якість інноваційного середовища в Україні 
покращується дуже повільно, про що свідчать дані 
звіту Всесвітнього економічного форуму про глобаль-
ну конкурентоспроможність у 2012-2013 рр.

Україна за підіндексом «Інновації» в рейтингу у 
2012-2013 рр. зайняла 71 місце. Найбільший вплив 
на підвищення значення цього рейтингу у 2012-
2013 рр. порівняно з попереднім періодом мала зміна 
таких його складових, як: якість науково-дослідних 
інститутів (+8 позицій), державні закупівлі новітніх 
технологій і продукції (+15 позицій), наявність вче-
них та інженерів (+26 позицій), кількість патентів, 
отриманих у США на 1 млн населення (+20 позицій).

За показником «інноваційна спроможність» Укра-
їна змістилася вниз на 16 позицій, оскільки вітчиз-
няні підприємства надають перевагу використанню 
іноземних технологій шляхом отримання ліцензій, 
ніж власним розробкам та дослідженням.

За підіндексом «Технологічна готовність» рей-
тинг України у 2012-2013 рр. підвищився до 81-го 
місця проти 82-го у 2011-2012 рр. Варто відзначити, 
що у 2012-2013 рр. майже всі показники підіндексу 
покращилися. Зокрема, такі: «рівень освоєння тех-
нологій» (+2 позиції), «іноземні інвестиції та транс-
фер технологій» (+15 позицій), «Інтернет-користува-
чі» (+4 позиції). 

Покращення окремих позицій України у міжнарод-
них рейтингах засвідчує цілеспрямованість державної 
політики та її орієнтацію на підтримку цілісності інно-
ваційного процесу [5]. Водночас існує потреба пошуку 
та удосконалення форм стимулювання інноваційної ак-
тивності суб’єктів національної економіки.

Форми стимулювання інноваційної активності ви-
значаються характером задіяних у ньому суб’єктів –  
тих, хто здійснює інноваційну діяльність (інноваторів) 
і тих, хто її стимулює. Так, на думку М. Парфенової, 
доцільно виокремити три основних форми стимулю-
вання інноваційної активності: державну, недержав-
ну і змішану (з частковою участю держави) (табл. 1).

Водночас кожна форма стимулювання інновацій-
ної активності суб’єктів реалізується за допомогою 
відповідних методів та інструментів.

Одним із найбільш поширених методів стимулю-
вання інноваційної активності суб’єктів національної 
економіки з боку держави є податкове стимулюван-
ня. Варто відзначити, що стимулюючу та регулюючу 
функцію податків активно почали використовувати-
ся в країнах Заходу ще в 50-60-х рр. минулого сто-
ліття з метою прискорення процесів оновлення осно-
вних фондів, зростання обсягу витрат на проведення 
НДДКР та активного впровадження у виробництво 
інноваційної продукції.

Переваги податкових інструментів обумовили той 
факт, що сьогодні вони є невід’ємними складовими 
податкових систем більшості країн світу. Показово, 
що 26 з 34 країн – членів ОЕСР пропонують для бізне-

Таблиця 1
Форми стимулювання інноваційної активності 

суб’єктів господарювання

Форми 
стимулювання 

Суб’єкти, які здійснюють 
стимулювання 

Державна 

Органи державної законодавчої та ви-
конавчої влади та органи місцевого 
самоврядування; 
Державні фонди підтримки наукової, 
науково-технічної та інноваційної ді-
яльності;
Некомерційні організації з 100-від-
сотковою участю держави та інші 
суб’єкти.

Недержавна

Недержавні фонди підтримки науко-
вої, науково-технічної та інноваційної 
діяльності, створені юридичними або 
фізичними особами;
Міжнародні фонди підтримки наукової 
та науково-технічної діяльності;
Бізнес-структури, наукові організації, 
наукові центри тощо.

Змішана

Фонди підтримки наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності з 
часткової участю держави;
Інші суб’єкти інноваційної інфраструк-
тури. 

Джерело: [6, с. 49]

су податкові стимули для здійснення НДДКР. Серед 
країн, що не входять до організації, таку практику 
активно застосовують Бразилія, Китай, Індія, Росій-
ська Федерація, Сінгапур та Південно-Африканська 
Республіка та інші [10]. Кожна програма податкового 
стимулювання повинна містити п’ять характеристик:

- великі обсяги фінансування, щоб мати вплив на 
інвестиційні рішення;

- прогнозованість, щоб надати можливість здій-
снення довгострокового інвестиційного планування;

- простота, щоб забезпечити розуміння програми 
компаніями;

- низький адміністративний тягар, щоб заохотити 
навіть малі компанії претендувати на ресурси;

- чіткий цільовий профіль, щоб концентрува-
ти кошти там, де вони матимуть найбільший ефект 
[1, с. 301].

Важливим напрямом використання стимулюючих 
функцій податкової системи у розвинених країнах є 
практика звільнення від оподаткування коштів під-
приємств, спрямованих на підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів, витрати на соціальне за-
безпечення (пенсійне, медичне страхування, оздо-
ровлення тощо) з прирівнюванням їх до інвестицій у 
людський капітал, а також вилучення з бази оподат-
кування прибутковим податком з громадян (в обу-
мовлених межах) витрат на отримання середньої і 
і вищої освіти, охорону здоров’я, інвестицій у від-
криття власної справи. Такі податкові пільги в де-
яких країнах називають «податковими витратами», 
тобто витратами, які свідомо несе податкова система, 
недоодержуючи певні види надходжень в ім’я досяг-
нення спеціально визначених державою економічних 
і соціальних цілей [2, с. 15-16].

Так, для прикладу, уряд США бере на себе фі-
нансування тих напрямів НДДКР, які слугують сус-
пільним інтересам, але не приносять швидкої ко-
мерційної віддачі. Основними видами пільг з метою 
стимулювання інноваційних проектів, а відтак і ін-
новаційної активності суб’єктів у США є:

- вилучення витрат на НДДКР, пов’язаних з осно-
вною виробничою і торговою діяльністю, із суми до-
ходу, який оподатковується;

- пільгове оподаткування венчурних фірм та фірм, 
що здійснюють НДДКР;
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- відсутній податок на оренду венчурних фірм;
- пільговий режим амортизаційних відрахувань;
- не підлягає оподаткуванню юридична форма ри-

зикового капіталу;
- інвестиційний податковий кредит;
- зменшення податку на прибуток для організацій 

з цінними паперами венчурних структур;
- гарантоване повернення приватного капіталу, 

який вкладається у венчурний бізнес, Адміністраці-
єю у справах малого бізнесу (АМБ);

- надання АМБ субсидій венчурному бізнесу на 
розширення зовнішньоекономічної діяльності або на 
різні види управлінської допомоги;

- обов’язкове виділення федеральними відомства-
ми коштів зі свого бюджету на фінансування венчур-
ного бізнесу;

- обов’язкове залучення венчурних фірм до вико-
нання крупних інноваційних проектів згідно із зако-
нодавством США [9, с. 125-127].

В Японії визначальна роль у координації науково-
дослідних робіт, формуванні інноваційної політики, 
в реалізації програм розвитку НДДКР, заохоченні 
приватного сектору теж належить державі. Основні 
учасники інноваційного інвестування в країні – це 
фінансово-промислові групи, корпоративний сектор, 
який здійснює фінансування близько 2/3 інновацій. 
У цій країні найбільша кількість заявок на отриман-
ня патентів. Зазначимо, що корпораціям дозволя-
ється самостійно встановлювати систему заохочення 
НДДКР. Серед основних пільг пропонується: 

- пільговий податок на прибуток венчурних під-
приємств;

- податкова знижка на приватні інвестиції в 
НДДКР;

- отримання субсидій з державних фондів;
- пільгові кредити венчурним фондам;
- гарантоване повернення коштів, які були вкла-

дені у венчурний бізнес урядовими організаціями.
Канада, яка належить до числа лідерів за рівнем 

економічного розвитку і якості життя пропонує такі 
пільги для стимулювання інноваційної активності 
суб’єктів: субсидії на реалізацію проектів промисло-
вих досліджень; зменшення суми корпоративного по-
датку; податковий кредит [9, с. 125-127]. Зазначимо, 
що у цій країні головна роль у формуванні людсько-

го капіталу належить національній системі освіти, 
витрати на яку складають 6-7% ВВП.

Крім податкового, поза увагою не варто залиша-
ти бюджетне, кредитне, митне стимулювання інно-
ваційної активності, стимулювання процесів стра-
хування та відтворювальних процесів, на меті яких 
формування мотивів інноваційної діяльності. Всі ме-
тоди стимулювання інноваційної активності можна 
об’єднати у дві групи: економічні та організаційно-
правові (табл. 2).

Проаналізовані у таблиці 2 методи та інструменти 
стимулювання інноваційної активності суб’єктам гос-
подарювання варто використовувати в поєднанні, що 
дозволить мотивувати та активізувати їх інноваційну 
діяльність. Адже в нинішній нестабільній економічній 
ситуації саме держава повинна допомогти суб’єктам в 
підвищенні їх інноваційної активності, освоєнні нау-
кових і технічних досягнень, оновленні матеріальної 
бази, щоб підвищити ефективність виробництва і та-
ким чином сприяти зростанню конкурентоспромож-
ності вітчизняних суб’єктів на світовому ринку.

Стимулювання та підтримка інноваційної актив-
ності суб’єктів національної економіки повинна від-
буватися в рамках функціонування інституту від-
повідальності. Феномен відповідальності як з боку 
інноваторів, так і з боку держави включає в себе де-
кілька значень – зобов’язання до відповіді, розум-
ність, точність, визначеність, залежність, надійність 
[7, с. 175]. Цей інститут повинен:

- сприяти взаємодії держави і суспільства у на-
прямку формування інноваційної економіки;

- розширити інструменти інноваційного констру-
ювання через стимули, мотиви, певні заходи, обме-
ження формального і неформального характеру;

- виробити передавальний механізм в рамках ін-
новаційної політики;

- утвердити принцип довіри до влади в суспільстві 
та забезпечити конкурентоспроможність національ-
ної економіки через формування потреби у інтелек-
туальному і людському капіталі;

- сформувати концепцію культури інноваційної 
політики.

Активне використання досягнень НТП вимагати-
ме не тільки значних ресурсних затрат, а й підви-
щення інноваційної культури в суспільстві, яке має 

Таблиця 2
Методи та інструменти державного стимулювання інноваційної активності суб’єктів господарювання

Методи стимулювання інноваційної активності Інструменти стимулювання інноваційної активності

Е
к
он

ом
іч

н
і 
м

ет
од

и Прямі
Бюджетне стимулювання

Субсидії на підтримку наукових заходів; гранти; державні 
цільові програми в сфері інновацій; внески у міжнародні 
інноваційні організації.

Кредитне стимулювання Інноваційний кредит; інноваційний лізинг; факторинг.

Побічні

Податкове стимулювання
Інвестиційний податковий кредит; податкові пільги; подат-
кові ставки; порядок і строки сплати податків; розстрочка 
податкового платежу.

Стимулювання відтворювальних 
процесів

Амортизаційні пільги; спосіб нарахування амортизації; кое-
фіцієнти амортизації.

Стимулювання процесів страхування Страховий тариф, страхові внески.

Митне стимулювання Мито, митні збори, митна вартість.

О
р
га

н
із

ац
ій

н
о-

п
р
ав

ов
і 
м

ет
од

и

Законодавче забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів, в т.ч. спрощена процедура реєстрації.

Участь держави у просуванні інноваційної продукції на зовнішній ринок.

Формування і розміщення державного замовлення і закупівлі інноваційної продукції для державних потреб.

Забезпечення захисту інтелектуальної власності учасників інноваційної діяльності.

Сприяння в організації конференцій, симпозіумів, презентацій, семінарів тощо.

Сприяння у підготовці, перепідготовці і підвищення кваліфікації кадрів, задіяних в здійсненні інноваційної ді-
яльності.

Інформаційна підтримка інноваційної діяльності.

Джерело: [6, с. 51]
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бути забезпеченим як у суб’єктів інноваційної діяль-
ності, так і у пересічних громадян через активіза-
цію просвітницької діяльності, стимулювання вина-
хідництва та підвищення загального рівня освіти в 
державі [8, с. 11-12].

Висновки з даного дослідження. Отже, стимулю-
вання інноваційної активності суб’єктів національної 
економіки потребує дієвої системи, яка в себе буде 
включати форми, методи та інструменти. Водночас 
при формуванні ефективної системи стимулювання 
інноваційної активності суб’єктів, комерціалізації 
науково-технологічних розробок необхідно викорис-
тати досвід розвинених країн США, Канади, Японії 
та максимально застосовувати податкові пільги, зо-
крема зниження ставки податку, поєднання податко-
вого кредиту з податковими канікулами, повернення 
раніше сплаченого податку, різні форми податкових 
амністій, звільнення від оподаткування цільових без-
відплатних надходжень (грантів), одержуваних дер-
жавними науковими і освітніми установами, тощо. 
Податкові пільги є тими державними інвестиціями, 
які з часом дадуть свій позитивний ефект не тільки 
у сплаті податків за рахунок розширення податкової 
бази, а й у загальному економічному зростанні.
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економіки. Розглянуто основні проблеми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері. Виділено основні 
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В статье рассмотрено современное состояние инновационно-инвестиционного развития аграрной сферы Украины как одно-

го из ведущих секторов экономики. Рассмотрены основные проблемы инвестиционного обеспечения инновационной деятель-
ности в аграрной сфере. Выделены основные аспекты, которые необходимо решить для ускорения инновационно-инвестицион-
ного развития в агропромышленном комплексе государства.
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The article discusses the current state of innovation and investment development of the agrarian sector of Ukraine as one of the 

leading sectors of the economy. The basic problems of investment support innovation in the agricultural sector. The basic aspects of 
the solution of which will lead to the acceleration of innovation and investment in the development of the agricultural sector of the state.
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Постановка проблеми. Інвестиції є найважли-
вішим фактором, що визначає темпи економічного 
розвитку агропромислового виробництва. Вони ви-
ступають в якості матеріальної основи розширеного 

відтворення в АПК, фінансового джерела інновацій. 
Саме тому вивчення та обґрунтування науково-тео-
ретичних основ розвитку інвестиційно-інноваційної 
системи стає сьогодні важливим фактором розвитку 
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всієї аграрної сфери країни, її економічного зростан-
ня і, отже, є досить актуальним і значущим дослі-
дженням для практики.

Аналіз останніх досліджень. На науковий світо-
гляд автора в контексті формування інноваційно-ін-
вестиційного забезпечення розвитку аграрної сфери 
найбільш вплинули роботи відомих вчених-аграрни-
ків Кушніра І.В. [5], Гришової І.Ю. [2], Шпикуля-
ка О.Г. [9], Саблука П.Т., Кінаха Н.В. [4] та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження стат-
ті є аналіз інноваційно-інвестиційного забезпечення 
розвитку аграрної сфери та виявлення основних на-
прямів ефективності їх використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвес-
тиційно-інноваційний розвиток в сільському гос-
подарстві представляє собою складний динамічний 
процес, в якому проблеми ефективного використан-
ня інвестиційних ресурсів, пошуку додаткових дже-
рел фінансування, залучення потенційних інвесторів 
тісно пов’язані з формуванням нових знань та ідей 
[3, c. 92-93].

Управління інвестиційною та інноваційною діяль-
ністю стало найважливішою складовою будь-якого 
сільськогосподарського підприємства, орієнтовано-
го на стратегічний успіх у жорстких конкурентних 
умовах ринкової економіки. Таким чином, тісний 
взаємозв’язок інвестицій та інновацій на підприєм-
стві не дозволяє розглядати ці процеси відокремлено 
один від одного, так як вони представляють собою са-
мостійну сферу економічної діяльності підприємства, 
пов’язану з фінансуванням та управлінням процесами 
оновлення всіх елементів функціонування суб’єктів 
господарювання в ринковій економіці [4, c. 63-64].

В умовах глобалізації і високої конкуренції на 
світовому ринку продовольчих товарів Україна, за-
вдяки перевагам природно-ресурсного потенціалу, 
спроможна забезпечити достатньо високі позиції 
щодо вирішення продовольчої, енергетичної та еко-
логічної проблем суспільства. На сьогодні розроблена 
національна стратегія [7, c. 138-140], реалізація якої 
покликана подолати проблеми інноваційного розви-
тку аграрного сектору економіки, що включають:

- низьку конкурентоспроможність і високу собі-
вартість національного виробництва на внутрішньо-
му та зовнішньому ринках;

- нестачу конкурентних та інноваційних техно-
логій, адаптованих до потреб і економічних можли-
востей виробництва;

- низький рівень інноваційності і повільні темпи 
техніко-технологічної модернізації в аграрному сек-
торі та, як наслідок, низьку продуктивність праці;

- незадовільну якість сільськогосподарської си-
ровини та харчових продуктів. 

Разом з тим держава, з одного боку, не створює 
умов для схильності аграрних підприємств до ризи-
ку на передконкурентних стадіях інноваційної діяль-
ності, з іншого боку – намагається діяти практично 
самостійно на конкурентній стадії. Підсумком такої 
політики є інституціональна слабкість інноваційно-
інвестиційної діяльності: відсутність інститутів або 
недостатній рівень їх впливу, що не дозволяє зни-
зити ризики і забезпечити необхідні зв’язки між 
компонентами інноваційної діяльності; виникнення 
системних дефектів дії інституціональних факторів, 
погіршення інвестиційного клімату, десинхронізація 
інвестиційних потоків в процесі фінансового забез-
печення реалізації як державних, так і приватних 
інноваційних проектів.

Аналіз стану аграрного сектору економіки свід-
чить про наявність і інших перешкод на шляху інно-

ваційно-інвестиційного розвитку галузі. Так, надто 
повільними темпами відбувається залучення земель 
сільськогосподарського призначення у економічний 
оборот, що обмежує можливості довгострокового ін-
вестування сільгоспвиробництва та стоїть на перепо-
ні застосування економічних методів регулювання з 
використанням земельних майнових прав. Стоять на 
заваді інноваційному оновленню недостатній розви-
ток інфраструктури аграрного ринку, недосконалість 
каналів та умов просування сільськогосподарської 
продукції і продовольства на міжнародні ринки, за-
старілість інформаційно-аналітичного забезпечення 
та його невідповідність системі аграрного менедж-
менту [2, с. 15-16].

Ситуація, що склалася в останні роки в укра-
їнській економіці, ставить перед підприємствами 
аграрно-промислового комплексу завдання з реалі-
зації нових ідей насамперед у сферах, пов’язаних з 
підвищенням інвестиційної та інноваційної актив-
ності. Науково-дослідні організації та підприємства 
аграрно-промислового комплексу проводять наукові 
дослідження і розробки нової продукції з метою ди-
версифікації виробництва, модернізації, створення 
високих технологій і сучасного виробничого потен-
ціалу. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовніш-
ньої конкуренції інвестиції та інновації стають най-
важливішим елементом управління на підприємстві. 
Нові ідеї і продукти, прогресивні технології та ор-
ганізаційні рішення все в більшій мірі визначають 
успіх підприємницької діяльності, забезпечують ви-
живання і фінансову стабілізацію підприємств [1].

Розвиток аграрного виробництва України в умо-
вах реформування її економіки значною мірою ви-
значається темпами і пропорціями інвестицій для 
впровадження найновітніших і екологічно чистих 
технологій рослинництва, тваринництва та перероб-
ної сфери. Завдяки цьому відбувається інтенсифі-
кація економічного процесу, що, у свою чергу, роз-
ширює можливості прискорення науково-технічного 
прогресу, продуктивного використання робочої сили, 
фінансових і матеріальних ресурсів тощо.

В аграрному виробництві регіону інвестиції мож-
на класифікувати за основними напрямами вкладен-
ня реальних і фінансових інвестиції. За допомогою 
реальних інвестицій аграрне виробництво має мож-
ливість розвивати не тільки виробничу, а й невироб-
ничу інфраструктуру села.

Фінансові інвестиції, як правило, вкладають в 
аграрному виробництві в грошові інструменти, акти-
ви інших організацій, підприємств-виробників, а та-
кож у цінні папери суб’єктів господарювання.

Частка реальних інвестицій займає у структурі 
залученого капіталу близько 60%. Інвестиції на роз-
виток виробництва направляються на реконструк-
цію і технічне переоснащення виробничого процесу 
(придбання технічного обладнання, необхідного для 
виробництва аграрної продукції, розробка науково-
технічних комплексів, які дозволять збільшити і по-
ліпшити якість виробленої аграрної продукції, від-
будова основних засобів, зайнятих у виробничому 
циклі аграрних підприємств); розширення і дивер-
сифікацію аграрного виробництва в різних регіонах 
України (виявлення нових напрямів і форм розви-
тку аграрного виробництва, розробка нових видів ви-
робництва продукції, напрямів роботи аграрних під-
приємств). Особливе місце належить інвестиціям на 
розвиток невиробничої сфери. Соціальна інфраструк-
тура села відіграє чи не головну роль у підвищенні 
значення аграрної галузі економіки як для України 
в цілому, так і для регіону зокрема [8, c. 124-125].
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спрямовуються насамперед на: заміну застарілого і 
зношеного обладнання; впровадження нової техноло-
гії і застосування сучасної техніки та обладнання; 
розширення виробництва сільськогосподарської про-
дукції; розвиток нових видів виробництв.

Формування інвестицій у сільському господарстві 
здійснюється на економічній основі з урахуванням 
швидкості повернення вкладених коштів. А це мож-
ливо лише за умови збільшення виробництва високо-
якісної продукції та зниження її собівартості.

У наші дні інвестування в реальний сектор еконо-
міки в більшій мірі має бути спрямоване на вкладен-
ня коштів в інновацію. Інновація характеризується 
результативністю вкладення коштів у розвиток еко-
номіки, які забезпечують впровадження принципо-
во нових видів техніки і технології для виробництва 
конкурентоспроможної на внутрішньому та світово-
му ринку продукції (див. табл. 1) [5]. Інноваційна 
діяльність є одним з необхідних компонентів посту-
пального розвитку суспільства і виступає як найваж-
ливіша сторона науково-технічного прогресу.

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності 

Рік
Загальна 

сума 
витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів

інші 
джерела

 млн грн
2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

Сьогодні наукову і науково-технічну діяльність 
в аграрній сфері здійснює 161 установа (в 2011 р. 
ця цифра складала 168 установ, а в 2000 р. – 186). 
У той же час інноваційною діяльністю в промисло-
вості займалися 1679 підприємств. Обсяг науково-
технічних робіт, виконаних власними силами під-
приємств і організацій сфери АПК у 2012 р. склав 
лише 574,5 млн грн, що становить 4% від загальної 
суми інноваційних витрат 14,3 млрд грн. Слід зазна-
чити, що у 2013 р. значно зросли обсяги залучення 
кредитних ресурсів на ці цілі, а частка бюджетного 
фінансування ледве перевищує 1 відсоток [6].

Визначальною умовою залучення інвестицій в 
Україну є якість податкової системи та рівень подат-
кового навантаження. Податкова система України є 
однією з найбільш ускладнених та громіздких, що 
не придає їй інвестиційної привабливості. На сьогод-
нішній час в Україні не існує пільг у сфері валютно-
го і митного регулювання та справляння податків, 

зборів (обов’язкових платежів) підприємствам з іно-
земними інвестиціями, їх дочірнім підприємствам, 
а також філіям, відділенням, іншим відокремленим 
підрозділам, включаючи постійні представництва не-
резидентів.

При проведенні дослідження було виявлено, що 
на даному етапі розвитку інвестування в аграрний 
сектор країни найтісніший зв’язок інвестицій спо-
стерігається з кредитуванням сільського господар-
ства. Державна підтримка має компенсаційний ха-
рактер, тому не впливає на залучення додаткових 
коштів в аграрний сектор.

Висновки з проведеного дослідження. Вирішити 
ці проблеми можливо за умови визначення відповід-
ності інвестицій перспективним інноваціям, тісної 
взаємодії інвестиційних та інноваційних процесів на 
підприємствах аграрного виробництва. Такий підхід 
обумовлює необхідність розгляду інвестицій та інно-
вацій, як єдиної інвестиційно-інноваційної системи, 
від успішного розвитку і функціонування якої за-
лежить рівень економічного зростання і стабілізації 
розвитку АПК.

При дослідженні інноваційно-інвестиційних про-
цесів сільського господарства в країні було виявлено 
негативно впливаючі фактори на стан залучення ін-
вестицій та впровадження інновацій, до яких мож-
ливо віднести: низький рівень державної підтримки 
аграрного сектору, яка скоротилась за досліджува-
ний період у 4,5 рази та недостатній обсяг креди-
тування підприємств АПК, який хоч і збільшився 
майже у 1,5 рази, проте не в змозі в повному обсязі 
задовольнити потреби аграрних підприємств. Дер-
жаві потрібно уділити особливу увагу питанням для 
створення, підтримки та розвитку внутрішніх фак-
торів, стимулюючих інноваційний та інвестиційний 
розвиток АПК, для покращення інвестиційного клі-
мату та іміджу України задля підвищення залучення 
іноземних інвестицій в економіку країни.
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У статті розглянуто теоретично-методичні засади іноземного інвестування туристично-рекреаційного комплексу. Проведено 
дослідження причин та мотивів здійснення фінансових вкладень суб’єктами інвестування однієї країни в об’єкти економіки інших 
країн. Досліджено форми та методи іноземного інвестування туристично-рекреаційного комплексу. Визначено основні фактори 
формування інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу.
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В статье рассмотрены теоретико-методические основы иностранного инвестирования туристско-рекреационного комплекса. 
Проведено исследование причин и мотивов совершения финансовых вложений субъектами инвестирования одной страны в объ-
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study of the causes and motives for financial investment by entities of one country investing in objects of other economies is conducted. 
The forms and methods of foreign investment in tourist and recreational complex are studied. The main factors of formation of investment 
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Постановка проблеми. Залучення іноземних ін-
вестицій є засобом забезпечення умов виходу під-
приємств туристично-рекреаційного комплексу з 
економічної кризи, сприяє процесу їх економічно-
го зростання, стимулює впровадження новітніх тех-
нологій, зростання продуктивності праці та в ціло-
му підвищення життєвого рівня населення. Проте, 
досліджено не всі питання теоретичних та мето-
дологічних засад іноземного інвестування турис-
тично-рекреаційного комплексу. Набута практика 
туристично-рекреаційної діяльності випереджує те-
оретичні здобутки. Тому виникає потреба в погли-
бленому дослідженні теоретичних аспектів форм та 
методів іноземного інвестування, а також основних 
факторів формування інвестиційної привабливості 
туристично-рекреаційного комплексу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоре-
тичні аспекти іноземного інвестування знайшли своє 
відображення у працях вітчизняних і зарубіжних на-
уковців, зокрема І.В. Богдан, Є.О. Бойко, М.П. Бон-
даренко, Г.Л. Вербицької, Л.В. Дейнеко, І.О. Ірти-
щевої, Н.А. Навроцької, Т. Панчишин, С.П. Чапран 
та інших. Незважаючи на велику кількість і різно-
плановість досліджень, недостатньо розкритими за-
лишаються питання іноземного інвестування турис-
тично-рекреаційного комплексу. 

Формування цілей статті. Метою роботи є дослі-
дження теоретичних аспектів іноземного інвестуван-
ня туристично-рекреаційного комплексу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Між-
народна співпраця на даний час – основний вектор 
руху для України, таку точку зору відстоюють не 
лише провідні вчені, але і підприємці малого та се-
реднього бізнесу. Для економіки України дуже важ-
ливим є залучення іноземних інвестицій, як одного 

з найефективніших механізмів розвитку та діяльнос-
ті вітчизняних підприємств. Необхідність залучення 
іноземних інвестицій передбачена зниженням інвес-
тиційної активності вітчизняних підприємств, необ-
хідністю технічної та технологічної модернізації як 
виробництва, так і всієї ринкової інфраструктури, 
потребами впровадження в усі сфери господарського 
механізму нових методів управління [13]. 

Світовий досвід показує, що країни з перехідною 
економікою не в змозі самостійно швидко і ефектив-
но вирішити проблеми економічного росту без залу-
чення і ефективного використання іноземних інвес-
тицій [9]. З підвищеною інвестиційною активністю 
пов’язується і відомий економічний феномен остан-
нього періоду – бурхливе економічне піднесення «но-
вих індустріальних країн» Азії: Південної Кореї, 
Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу. У тому ж контексті 
нині можна говорити вже і про Таїланд. У цих кра-
їнах за відносно стислий термін створено стабільні 
економічні структури з досить великим і динамічним 
експортним потенціалом, здатним швидко адаптува-
тися до кон’юнктури світового ринку, що змінюєть-
ся, перехід до фронтального розвитку сучасних на-
укомістких галузей економіки [5].

Глибокий аналіз дослідження причин та моти-
вів здійснення фінансових вкладень суб’єктами ін-
вестування однієї країни в об’єкти економіки інших 
країн був проведений Джоном Даннінгом [14], який 
показав, що фірми зацікавлені у таких інвестиціях 
лише в тому випадку, коли вони отримуючи перева-
ги, пов’язані з прямим доступом до існуючих ринків, 
природних ресурсів, сировини та дешевої робочої 
сили, мають позитивне співвідношення з витратами 
інвестування, пов’язаними з транспортуванням та 
комунікаціями, подоланням тарифних і нетарифних 
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бар’єрів. Ґрунтуючись на цій логіці, він виділив чо-
тири основних спонукальних мотиви прямих інозем-
них інвестицій: 

a) підприємства, що шукають ресурси та прагнуть 
отримати доступ до природних або специфічних ре-
сурсів, кваліфікованої або малокваліфікованої робо-
чої силі і технологічного потенціалу за цінами ниж-
че, ніж у їх власній країні;

б) підприємства, що шукають ринок збуту та заці-
кавлені в його розширенні для свого асортименту това-
рів і послуг за рахунок внутрішнього ринку країни в 
яку здійснюється інвестування, а також у перспективі 
можливості експорту на суміжні ринки інших країн;

в) фірми, для яких пріоритетом є підвищення 
ефективності, які хочуть використати економію від 
глобалізації виробничого масштабу і отримати ви-
граш за рахунок мінімізації витрат, та за рахунок 
конструктивного використання якісної фізичної інф-
раструктури і людського капіталу;

г) інвестиційні підприємства, які шукають стра-
тегічні активи, прагнуть придбати фонди та капітал 
іноземних фірм для досягнення своїх довгострокових 
стратегічних цілей і підвищення міжнародної конку-
рентоспроможності.

У даний час прямі іноземні інвестиції розвива-
ються швидше, ніж внутрішні інвестиції та зовніш-
ня торгівля, темпи їх зростання випереджують тем-
пи зростання світового ВВП [6]. Вони стали головним 
чинником глобалізації світової економіки. Феномен 
прямих іноземних інвестицій спонукає уряди біль-
шості провідних економік світу враховувати їхні за-
гальні тенденції, механізми, поведінку та мотивацію 
учасників цього ринку. Основним і вагомим факто-
ром активізації міжнародних інвестиційних процесів 
у світі нині є процеси транс націоналізації та глоба-
лізації, що обумовлюють формування інвестиційних 
потоків між різними країнами [11]. 

Ми вважаємо, що іноземні інвестиції є одним із 
найважливіших засобів виходу країни з кризи, вони 
відіграють важливу стабілізаційну роль в досягненні 
реальних структурних зрушень в економіці, техноло-
гічного переозброєння, підвищення якісних показни-
ків господарської діяльності на мікро- та макрорівнях. 
Світовий досвід свідчить, що ті країни які спромо-
глися залучити значні обсяги інвестиційних надхо-
джень від інших країн, досягли найвищих темпів 
соціально-економічного розвитку, найбільш успішно 
розв’язують завдання геоекономічного порядку.

Активне залучення іноземних інвестицій сприяє 
впровадженню ефективних форм державного управ-
ління в країнах-реципієнтах, спрямованих на підви-
щення ефективності процесів суспільного відтворен-
ня [10]. Виділення цієї функції пов’язане з тим, що 
з прискоренням переходу людства від індустріальної 
стадії розвитку до постіндустріальної завдання еко-
номічного зростання (навіть на основі використання 
інтенсивних факторів) поступово заміщаються за-
вданнями створення так званого «сталого суспіль-
ства». Про те, що іноземні інвестиції вже почали 
реально виконувати цю функцію, свідчать ті факти, 
що країни дедалі частіше залучають із-за кордону ін-
вестиції не просто для підвищення темпів зростання 
національної економіки, а для створення найбільш 
прогресивних видів очисних споруд, розробки най-
більш передових технологій утилізації відходів, очи-
щення повітряних і водних басейнів тощо. Цю ж 
функцію, очевидно, виконують й іноземні інвестиції, 
що надходять на цілі розвитку культури й освіти, 
збереження національних парків, заповідників, під-
тримки пам’ятників архітектури тощо [1].

Так, Панчишин Т. [12] найвагоміші інвестиційні 
проекти об’єднує у три групи: 

– інвестиції, що спрямовані на робочу силу – ці 
проекти роблять ставку на робочу силу і є на 100% 
орієнтовані на експорт; 

– інвестиції, що спрямовані на ресурси – ці про-
екти ПІІ прагнуть використовувати природні і лісові 
ресурси, що наявні у регіоні. Ці проекти розрахову-
ють як на внутрішній, так і на зовнішні ринки; 

– інвестиції, що спрямовані на внутрішній ринок –  
ці проекти зазвичай обслуговують внутрішній ринок 
або найближчі країни. Ці проекти реалізуються пе-
реважно через злиття та придбання існуючих оди-
ниць іноземними інвесторами.

Відповідно до чинного законодавства іноземні ін-
вестиції на території України можуть здійснюватися 
у вигляді [7]:

• іноземної валюти, що визнається конвертова-
ною Національним банком України; 

• валюти України – при реінвестиціях в об’єкт 
первинного інвестування чи в будь-які інші об’єкти 
інвестування відповідно до законодавства України за 
умови сплати податку на прибуток;

• будь-якого рухомого і нерухомого майна та 
пов’язаних із ним майнових прав; 

• акцій, облігацій, інших цінних паперів, а та-
кож корпоративних прав (прав власності на частку 
(пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної 
відповідно до законодавства України або законодав-
ства інших країн), виражених у конвертованій ва-
люті;

• грошових вимог та права на вимоги виконання 
договірних зобов’язань, які гарантовані першоклас-
ними банками і мають вартість у конвертованій ва-
люті, підтверджену згідно із законами (процедурами) 
країни-інвестора або міжнародними торговельними 
звичаями; 

• будь-яких прав інтелектуальної власності, вар-
тість яких у конвертованій валюті підтверджена згід-
но із законами (процедурами) країни-інвестора або 
міжнародними торговельними звичаями, а також 
підтверджена експертною оцінкою в Україні, зокре-
ма легалізовані на території України авторські пра-
ва, права на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; 

• прав на здійснення господарської діяльнос-
ті, зокрема права на користування надрами та ви-
користання природних ресурсів, наданих відповідно 
до законодавства або договорів, вартість яких у кон-
вертованій валюті підтверджена згідно із законами 
(процедурами) країни-інвестора або міжнародними 
торговельними звичаями;

• інших цінностей відповідно до законодавства 
України.

На сьогодні відомі позитивні наслідки прямого 
іноземного інвестування як для країн-донорів, так і 
для країн-реципієнтів [2]. Це і відновлення на основі 
«Плану Маршала» економіки ФРН, здійснення тех-
нологічного прориву Тайванем та Південною Кореєю, 
пожвавлення умов економічного зростання постсоціа-
лістичних країн Центральної та Східної Європи. Дея-
кі країни, наприклад, Аргентина, Бразилія, Гонконг, 
Малайзія, Сінгапур разом із прямими іноземними ін-
вестиціями придбали передові виробничі технології, 
засвоїли сучасну технологію менеджменту, пройшли 
прискорений курс індустріалізації й досягли досить 
високого рівня економічного розвитку [11].

Сучасна динаміка розвитку туристично-рекреа-
ційної сфери та економічні здобутки від діяльнос-
ті перетворює її на один із найвагоміших секторів 
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світової економіки з точки зору динаміки економіч-
них процесів, поліпшення соціальної складової, збе-
реження довкілля та відновлення культурної спад-
щини. Наявні національні туристично-рекреаційні 
ресурси дають змогу розглядати Україну як вагому 
туристично-рекреаційну дестинацію Європи та кон-
статувати її потужний конкурентний потенціал. Про-
те статистичні дані Всесвітньої туристичної організа-
ції (ЮНВТО) вражають невідповідністю економічних 
надходжень від туристично-рекреаційної діяльності 
та обсягом залученого туристично-рекреаційного по-
току. Це дозволяє припустити, що туристично-ре-
креаційний потенціал України розкрито не повною 
мірою, показовою є вага туристично-рекреаційного 
сфери України на рівні 2% ВВП країни. Сучасні під-
ходи до розвитку галузі неефективні та потребують 
комплексного аналізу поточного стану, дослідження 
перешкод для розвитку та шляхів їхнього подолання 
з метою генерації якісно нової стратегії розвитку ту-
ристично-рекреаційного сектору в економічних умо-
вах сьогодення [4].

Світова практика переконує, що без широкого 
залучення іноземного капіталу в туристично-рекре-
аційний комплекс неможливо провести його струк-
турну перебудову, скоротити технічну та техноло-
гічну відсталість, домогтися конкурентоздатності на 
світовому ринку [3]. Крім того, продуктивне вико-
ристання іноземних інвестицій є органічною части-
ною світового процесу руху капіталу та реалізується 
переважно за рахунок капіталів приватних інвесто-
рів, зацікавлених в одержанні вищого рівня прибут-
ку на вкладені кошти [8].

Іноземні інвестиції в ринкових умовах є вирі-
шальною умовою і важливим чинником планування 
розвитку виробничої, комерційної та інноваційної 
діяльності туристично-рекреаційного комплексу. На-
очне зображення форм та методів іноземного інвесту-
вання туристично-рекреаційного комплексу зображе-
но на рисунку 1.

Іноземне інвестування туристично-рекреаційного 
комплексу

форми

прямі іноземні 
інвестиції

портфельні 
іноземні інвестиції

методи

через розвиток 
контрактних форм 

співробітництва

злиття і придбання 
підприємств

створення власних 
філій, дочірніх 

компаній, спільних 
підприємств

Рис. 1. Форми та методи іноземного інвестування 
туристично-рекреаційного комплексу*

*Джерело: побудовано автором

З метою впорядкування інвестування туристич-
но-рекреаційного комплексу і досягнення позитивно-
го економічного і соціального ефекту за обмежених 

фінансових ресурсах необхідно розглядати інвести-
ційну політику туристично-рекреаційного комплексу 
як цілісну систему економічних відносин, яка перед-
бачає вирішення таких завдань, як створення спри-
ятливого інвестиційного клімату туристично-рекре-
аційного комплексу, формування фінансової бази, 
державне регулювання інвестиційної діяльності під-
приємств туристично-рекреаційного комплексу. 

Вивчення та аналіз сукупності взаємодіючих фак-
торів формування інвестиційної привабливості ту-
ристично-рекреаційного комплексу (рис. 2.) дасть 
змогу здійснити аналіз стану інвестиційної прива-
бливості даного комплексу в Україні, що дозволить 
максимізувати соціально-економічний ефект функці-
онування економіки України в цілому.
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Рис. 2. Основні фактори формування  
інвестиційної привабливості  

туристично-рекреаційного комплексу*
*Джерело: авторська розробка

Головною метою туристично-рекреаційної страте-
гії держави повинно бути створення високоефективно-
го конкурентоспроможного туристично-рекреаційного 
комплексу, що забезпечує широкі можливості для об-
слуговування українських і іноземних громадян, а та-
кож значний внесок в регіональний розвиток. 

Висновки. Вплив туристично-рекреаційного сек-
тору у світі важко недооцінити, оскільки саме він 
робить великий внесок у зміцнення контактів і вста-
новлення добрих відносин між країнами, поліпшен-
ня порозуміння між народами, виступає чинником 
зміцнення авторитету держави на міжнародній аре-
ні, вироблення її ідентичності та іміджу, формує 
національну гідність, удосконалює особистість та 
суспільство, стимулює розвиток світової торгівлі, гу-
манітарних сфер, міжнародного співробітництва, від-
родження культурної спадщини та традицій, залучає 
інвестиції, розвиває інфраструктуру, сільське гос-
подарство тощо. Саме тому, розроблення механізму 
обґрунтування та прийняття управлінських рішень 
з питань регіонального розвитку туристично-рекре-
аційного комплексу шляхом удосконалення форм та 
методів координування напрямів іноземного інвесту-
вання є особливо актуальними для нашої країни в 
умовах виходу з кризи. 
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Постановка проблеми. Аналіз робіт вітчизня-
них науковців з кластерної проблематики свідчить 
про існуючі можливості кластеризації в економі-
ці України. Стримуючим чинником для реалізації 
кластерних ініціатив є недосконалість існуючого 
законодавства та відсутність скоординованої клас-
терної політики, яка б враховувала особливості ре-
гіонів України, можливості існуючого економічного 
потенціалу та труднощі реалізації кластерних про-
ектів. Через відсутність в Україні базових теоретич-
них розробок з питань формування інституційного 
забезпечення кластерів не простежується чіткості та 
повноти стратегії й тактики розвитку вітчизняних 
кластерних структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут-
тєвий вклад в розвиток кластерної концепції вне-
сли дослідження українських вчених С. Соколенка,  
Д. Стеченка, Н. Волкової, Є. Безвушко, М. Войнарен-
ка, О. Ляха, В. Чужикова. Перспективи формування 
кластерів в окремих галузях економіки України ви-
світлені в роботах Є. Попова, О. Меха, В. Горохова, 
Г. Лозової та інших. Крім окремих іноземних авто-
рів, такі міжнародні організації, як OECD, UNIDO, 
UNCTAD, Світовий банк, Європейська комісія, які 
використовують кластерну стратегію як інструмент 
економічного розвитку країни/регіону/галузі, у сво-
їх аналітичних оглядах регулярно оприлюднюють 
дані щодо конкрентих кластерних структур, узагаль-
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нюють існуючий досвід, пропонують рекомендації 
щодо оптимізації діяльності кластерів. Незважаючи 
на значний внесок українських науковців, методо-
логія формування інституціонального забезпечення 
розвитку кластерів в умовах сучасної української 
економіки та аналіз практики її здійснення все ще 
залишаються невисвітленими.

Постановка завдання. Мета статті полягає у ви-
значенні особливостей зарубіжної практики щодо 
інституційного забезпечення діяльності кластерів, 
аналізі вітчизняної урядової політики підтримки 
кластерних проектів та формулюванні пропозицій 
щодо інституційних перетворень як передумови фор-
мування та розвитку кластерів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд 
робіт вітчизняних та зарубіжних авторів дозволяє 
зробити висновок, що економічна категорія «клас-
тер» залишається дискусійною. Різноманітність іс-
нуючих визначень поняття «кластер» пояснюється 
тим, що вчені досліджують доволі неоднорідні струк-
тури, які відрізняються за сферою діяльності, скла-
дом і структурою, розміром, ефективністю, триваліс-
тю реалізації кластерного проекту тощо. Крім того, 
межі кластерів постійно змінюються з появою нових 
фірм і галузей, зростання або спаду існуючих галу-
зей, а також з розвитком технологій і ринку, ство-
ренням нових зв’язків. Все це, а також регіональ-
ні особливості формування цих структур пояснюють 
різницю у визначеннях поняття «кластер» (табл. 1). 

Таблиця 1
Підходи різних авторів  

до визначення поняття «кластер»

Автор Визначення

М. Портер 

сконцентровані за географічними озна-
ками групи взаємопов’язаних компаній, 
спеціалізованих постачальників, поста-
чальників послуг; фірм у споріднених 
галузях, а також пов’язаних з їхньою 
діяльністю організацій (наприклад, уні-
верситетів, агенцій по стандартизації, 
а також торгових об’єднань) у певних 
галузях, що конкурують, але при цьому 
ведуть спільну роботу 

Л.Е. Янг

група компаній, розташованих поряд; в 
окремих випадках такі скупчення утво-
рюють групи компаній, що належать до 
однієї і тієї ж галузі. Характерні ознаки: 
розташування поблизу університетів, 
утворення, як правило, з малих компаній 
та попередній досвід роботи працівників 
на багатьох підприємствах

E. Джуліані, 
К. Петробелі 

обмежені територіально асамблеї, у яких 
фірми в рамках певних галузей промис-
ловості та секторів приймають участь у 
взаємопов’язаних економічних трансак-
ціях по певними виробничим ланцюгам, 
які полегшені, але не обов’язково визна-
чені просторовою близькістю

А. Гарі
відносини між покупцем та постачальни-
ком, конкурентом та кооператором, які 
разом розподіляють ресурси 

C. Розенфельд 

географічна органічна концентрація по-
дібних, пов’язаних або підтримуючих 
фірм, які використовують активні канали 
для трансакцій, комунікацій та діало-
гу, які використовують спільну інфра-
структуру, ринки праці та послуг, і які 
стикаються з загальними можливостями 
та загрозами

Д. Пауер

система взаємопов’язаних суб’єктів, які 
взаємодіють та розвиваються всередині 
специфічного соціо-інституційного ото-
чення (середовища)

A. Керрі
мережа компаній, їх споживачів та по-
стачальників матеріалів, обладнання, фі-
нансових ресурсів, освітніх послуг тощо 

Незалежно від підходу дослідники зазначають, 
що факторами формування кластерів є відповідне ін-
ституційне забезпечення як юридичне закріплення 
норм, правил гри, створення організаційних струк-
тур господарювання та інфраструктури, сформо-
ваних державою, організаціями і суспільством. Це 
стосується як спопонтанного формування, яке є на-
слідком випадкового скупчення ключових ресурсів 
та економічних суб’єктів, так і ініціативного форму-
вання, коли урядова структура (схема top-down) або 
група компаній (схема bottom-up) [1] намагається на-
дати певну форму, завершеність існуючій географіч-
ній концентрації компаній або створити сприятливі 
умови для кластерів.

Проте є думка, що сучасна економічна теорія не 
має відповіді, чому окремі об’єкти (фірми) локалізу-
валися в одному місці, що об’єднало їх, який ефект 
може бути від подібного скупчення [2]. Відповідно, і 
практично неможливо провести аналіз та визначити 
сприятливість середовища для створення кластеру, а 
відтак і спланувати певні дії в межах кластерної ініці-
ативи. Вважаємо цю тезу хибною, про що свідчать те-
оретичні дослідження та успішно реалізовані урядові 
програми з формування кластерів у багатьох країнах.

Процес кластеризації визначається ринкови-
ми умовами, але ініціативи підприємств щодо 
об’єднання у кластер можуть бути підтримані че-
рез сприяння мережевому процесу та забезпечення 
дружнього інституційного оточення. Інституційні 
перетворення, тобто формування системи соціально-
економічних відносин шляхом створення економіч-
них, правових і соціальних інститутів віднесемо до 
зовнішніх чинників, які визначають середовище для 
створення кластерів у країні. Інституційні перетво-
рення передбачають не лише державну кластерну по-
літику, а і створення сильної освітньої та наукової 
бази, сильну підприємницьку та мережеву культуру, 
доступ до фінансових джерел, доступ до спеціалізо-
ваних послуг, громадську та міжнародну підтримку 
кластерного проекту.

Перший проект кластеризації в Україні був здій-
снений у 1999 році. «Поділля Перший» На сьогодні 
кластери функціонують у Полтавській, Рівненській, 
Одеській, Житомирській, Київській, Чернігівській, 
Вінницькій, Івано-Франківській областях, АРК. Од-
нак вчені стверджують, що потенціал кластеризації 
в Україні не відповідає кількості створених класте-
рів. Саме аналіз зарубіжного досвіду дозволяє визна-
чити вітчизняні алгоритми підтримки кластерних 
ініціатив, які просто не будуть існувати без відповід-
ного інституційного забезпечення. 

Таблиця 2
Ініціативи на федеральному рівні 

зі створення умов для розвитку кластерів у РФ

Назва Розробник

Програма соціально-еконо-
мічного розвитку Росій-
ської Федерації на серед-
ньострокову перспективу 
(2006-2008 рр.)

Уряд РФ

Стратегія соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів 
Російської Федерації

Міністерство регіонального 
розвитку РФ

Проект «Концепції розви-
тку територіальних вироб-
ничих кластерів»

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі РФ

Проект «Концепції клас-
терної політики»

Академія народного гос-
подарства при Уряді РФ 
і консалтингова компанія 
Bauman Innovation 
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Інституційне забезпечення розвитку кластерів 
умовно можна поділити на юридичну та організацій-
ну складову. Юридична складова передбачає не лише 
нормативні акти, але і програми, концепції, проек-
ти, які б створювали концептуальне підгрунтя для 
розвитку кластерів (табл. 2).

В ЄС Саміт в Лісабоні в 2000 р. затвердив 
обов’язковість формування країнами ЄС національ-
них програм кластеризації. На цьому ж саміті було 
створено ERA (Європейський дослідницький простір) 
і затверджена Програма розвитку Регіональних Інно-
ваційних Систем» (RIS). Саміт в Брюсселі у лютому 
2007р. схвалює «Маніфест кластеризації Європи», 
саміт в Стокгольмі 21 січня 2008р. оголошує «Єв-
ропейський кластерний меморандум», що є планом 
дій Європи із забезпечення зростання конкурентоз-
датності [3].

Суб’єктивним стримуючим чинником для реалі-
зації кластерних ініціатив в Україні залишається 
юридична складова забезпечення, якій бракує комп-
лексності та узгодженості. Наприклад, законодавче 
забезпечення поки що обмежується постановами та 
розпорядженнями Кабміну України (табл. 3).

Організаційна складова – це інфраструктура, що 
складається з вже існуючих та спеціально створених 
для задоволення потреб кластеру організацій (табл. 4).

У регіоні Венето (Італія), який є центром нано-
технологічного кластеру, функціонують відповід-
ні структури, які опікуються успішним розвитком 
кластеру, зокрема:

1) CIVEN – асоціація, яка була заснована універ-
ситетами регіону з метою стимулювання прикладних 
досліджень і освіти у нанотехнологічному секторі;

2) Veneto Nanotech, яка займається розподілом дер-
жавних фондів між підприємствами і дослідженнями;

3) ECSIN – лабораторія, що вивчає вплив нано-
технологій на навколишнє середовище, здоров’я і 
суспільство.

Сильна наукова інфраструктура є умовою розвитку 
цього високотехнологічного кластеру. Ядром кластеру 

Таблиця 3
Нормативно-правові акти щодо регулювання та сприяння створенню кластерів в Україні

Нормативно-правовий 
акт Назва Завдання і заходи

Постанова Кабінету 
Міністрів України

«Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розви-
тку на період до 2015 року» від 
21.07.2006 р. № 1001

Серед пріоритетних напрямів розвитку регіонів на період 
до 2015 року – створення науково-виробничих кластерів у 
Київській та Львівській обл., м. Києві

Постанова Кабінету 
Міністрів України

Про затвердження Державної 
цільової економічної програми 
«Створення в Україні інновацій-
ної інфраструктури» на 2009-2013 
роки від 14.05.2008 р. N447

Створення за участю місцевих органів виконавчої влади 
25 інноваційно-технологічних кластерів, які б включали 
науково-дослідні організації, малі та середні підприємства, 
центри трансферу технологій. Розпорядниками коштів 
(28,7 млн грн) є МОН, НАН, Мінпромполітики, Мінпаливе-
нерго, Мінагрополітики, Рада Міністрів АРК, Київська та 
Севастопольська міськдержадміністрації

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України

Про затвердження плану заходів з 
виконання у 2008 році Національ-
ної програми сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні 
від 22 лютого 2008 р. № 319-р

Поширення позитивного досвіду створення промислових та 
територіально-галузевих виробничих систем (кластерів) у 
регионах, що дасть розвиток малого підприємництва в різ-
них галузях економіки, створення робочих місць, коопера-
ція суб’єктів господарювання. Відповідальні Держпідпри-
ємництво, Мінпромполітики, Мінекономіки, центральні та 
місцеві органи виконавчої влади

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України

Про затвердження плану захо-
дів, спрямованих на реалізацію 
пріоритетів діяльності Кабінету 
Міністрів України у 2008 році від 
27 лютого 2008 р. № 383-р

Всебічна підтримка наукової і науково-технічної діяльності 
Створення інноваційних екоінноваційних кластерів, інших 
складових національної інноваційної системи

Постанова Верховної 
Ради України

Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: «Національна 
інноваційна система України: про-
блеми формування та реалізації»

Протягом 2007-I півріччя 2008 рр. започаткувати пілотні 
проекти щодо створення інноваційно орієнтованих консор-
ціумів, що об’єднують провідні вітчизняні технічні універ-
ситети, наукові установи, підприємства, фінансові установи 
з наступним формуванням на цій основі стійких інновацій-
них кластерів.

Таблиця 4
Організації, які складають інфраструктуру 

біотехнологічного кластеру в Массачусетсі [4]

Назва організації Коротка характеристика

Massachusetts 
Biotechnology 
Council

торгова асоціація, що представляє 
біотехнологічні фірми

Massachusetts 
Department 
of Economic 
Development

відіграє ключову роль в діловому і 
торговому розвитку, покращуючи 
діловий клімат (податкові кредити 
на науково-технічну діяльність, ін-
вестиційні податкові кредити)

Massachusetts 
Technology 
Collaborative

заснована державою незалежна 
установа, мета якої – заохочувати 
підприємства, що активно впрова-
джують нові технології

Массачусетський 
технологічний 
інститут

лідируючий центр для біотехноло-
гічних досліджень і комерціаліза-
ції; технологічний парк і інкубатор

MIT Technology 
Licensing Office

ідентифікує технології, що підхо-
дять для start-up, представляє тех-
нологію потенційним інвесторам 

Whitehead Institute 
of Biomedical 
Research

незалежна дослідницька і освітня 
установа

MIT 
Entrepreneurship 
Centre

центр, мета якого – навчити вче-
них підприємництву

може бути певний університет або кілька науково-до-
слідних установ, або учасники для координації діяль-
ності створюють спеціальну організацію.

Австрія, Австралія, Канада, Фінляндія, Франція, 
Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Іспанія, Порту-
галія, Великобританія і США мають спеціальні уста-
нови. На рівні ЄС Європейська комісія займається 
підтримкою розвитку кластерів по всій Європі. Ко-
місія постійно збирає, оновлює та розповсюджує ін-
формацію про розвиток кластерів, залучає представ-
ників політичних і ділових кругів для визначення 
шляхів розвитку системи кластерів в ЄС. В росій-
ських та білоруських розробках пропонується систе-
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ма управління процесом кластеризації, яка включає 
представників держорганів і підприємств (табл. 5).

Кожна країна має власну модель, відповідно, і 
підходи до інституційного забезпечення (табл. 6).

Висновки з проведеного дослідження. Однією з 
основних проблем у розвитку кластерів в Україні є 
відсутність відповідного інституційного забезпечення. 

Узагальнення зарубіжного досвіду свідчить, що немає 
єдиного підходу до кластерного розвитку, тобто і ба-
чення інституційного забезпечення. Однак аналіз іно-
земних кластерних програм та діючих проектів свід-
чить, що в основному є загальна кластерна концепція, 
згідно з якою формуються економічні, правові і соці-
альні інститути, які визначають середовище для ство-

Таблиця 5
Структури з управління та сприяння розвитку кластерів Білорусі та Росії [5]

Назва структури Характеристика

Білорусь

комісія з конкурен-
тоспроможності і 
кластерів при Мі-
ністерстві еконо-
міки

взаємодія з урядом, загальнодержавними і місцевими органами управління по питаннях розробки 
законодавчої бази кластерів; збір інформації про організацію кластерів, їх аналіз; пропозиції за 
проектом національної кластерної стратегії

регіональні комісії 
з кластерів

організаційна підтримка процесів внесення змін в законодавство, направлених на розвиток 
кластерів в регіоні; оцінка діяльності по створенню кластерів і підвищенню їх конкурентоспро-
можності з урахуванням економічних і політичних умов, що змінюються; сприяння в подоланні 
адміністративних і бюрократичних бар’єрів розвитку кластерів в регіоні

промислова асоці-
ація

досягнення загальних цілей учасників об’єднання, забезпечення якісних взаємозв’язки і комуні-
кації між трьома основними групами: кластером (його членами); органами державного регулю-
вання кластеризації; зовнішніми структурами (іноземними інвесторами і міжнародними організа-
ціями)

Росія

Робоча група по 
сприянню розвитку 
кластерів

робоча група, що постійно діє, до складу якої включаються представники органів виконавчої вла-
ди області, для реалізації кластерної політики в області і організації роботи координаційних рад з 
розвитку конкретних кластерів

Координаційна 
рада з розвитку 
кластера

дорадчий орган, в який входять представники учасників кластера, органів виконавчої влади об-
ласті і органів місцевого самоврядування муніципальних утворень області, для узгодження прі-
оритетів, стратегії і програми розвитку кластера і його учасників, включаючи набір кластерних 
проектів і визначення заходів по їх державній підтримці

Організація спри-
яння розвитку 
кластера

об’єднання учасників кластера, яке може існувати у формі некомерційного партнерства, для ве-
дення операційної діяльності по формуванню і розвитку кластера та об’єднання зусиль і ресурсів 
його учасників для розробки стратегії і програми розвитку кластера і кластерних проектів його 
учасників

Таблиця 6
Структури, які опікуються розвитком кластеру в австралійській та американській моделях [6]

Країна Фінансування Організації

Австралія

Міністерство торгівлі і 
промисловості 
та компанії в рівних 
пропорціях 

Спеціально створена адміністративна організація для фінансування кластерного 
проекту; управляється Радою директорів і до складу якої входять в першу чергу 
представники бізнесу, уряду, учбових і наукових установ і громадських організа-
цій

Cluster Facilitators Group (CFG) – Група сприяння кластеру або Комітет сприяння 
кластеру (КСК)
Завдання на початковому етапі:
• розробка стратегії і плану розвитку кластера з врахуванням інтересів всіх учас-
ників;
• моніторинг і оцінка кон’юнктури і тенденцій на внутрішньому і міжнародних 
ринках;
• вирішення поточних проблем;
• здійснення керівництва і координації діяльності всіх структур кластера;
• створення надійних і міцних каналів зв’язку між всіма структурами кластера;
• створення корпоративної культури кластеру.
У Південній Австралії діє програма, яка використовує шестикроковий механізм 
для КСК за моделлю консалтингової фірми «Collaborative Economics»:
1. ініціація проекту;
2. проектне дослідження: підготовка базового документа по кластеру (економічної 
довідки) і випуск бюлетеня;
3. організаційні збори;
4. перші збори: обговорення повістки, стратегії (концепції), переговорний процес і 
затвердження робочих груп, які будуть розробляти бізнес-план для кластера;
5. другі збори: презентація чорнового варіанту бізнес-плану;
6. треті збори: остаточний варіант бізнес-плану з термінами виконання і джерела-
ми фінансування;
7. офіційна заява про створення кластера.

США
мінімальне 
фінансування з боку 
держави

Фірма-посередник наймається приватними компаніями, учбовими закладами або 
науково-дослідними установами; основні завдання: створення асоціації кластера, а 
також розробка стратегії процесу створення кластера і бізнес-плану

Асоціація кластера отримує доступ до фондів, що виділяються на створення сайту 
в Інтернеті і на організацію форумів по формуванню кластера; представляє інтер-
еси добровільних членів кластера, надає їм спеціальні послуги і допомагає створю-
вати горизонтальні і вертикальні зв’язки. 

Комітет сприяння кластеру (Рада кластера) створюється асоціацією, що завер-
шує процес створення кластеру; мета – координація діяльності фірм і оперативне 
управління спільними проектами
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рення кластерів у країні або регіоні. В Україні відсут-
ня така концепція, відповідно, стратегія та тактика 
Державного комітету з питань регуляторної політики 
та підприємництва, галузевих об’єднання, окремих 
облрад та регіональних ТПП є неузгодженою. Інститу-
ційні перетворення мають починатися з розроблення 
певного бачення (концепції), і лише потім втілювати-
ся в юридичне закріплення правил, створення органі-
заційних структур та інфраструктури.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ  
У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

У статті розглянуто особливості розвитку ринку освітніх послуг в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Виділено ключові 
завдання держави, які сприятимуть формуванню ринку освітніх послуг в країнах з трансформаційною економікою. Проаналізо-
вано зарубіжний досвід регулювання ринку освітніх послуг. Визначено, що ефективне регулювання ринку освітніх послуг повинно 
передбачати досягнення таких результатів: фінансова ефективність сфери вищої освіти, забезпечення її доступності та якості.

Ключові слова: ринок освітніх послуг, державне регулювання ринку освітніх послуг, вища освіта, фінансування вищої освіти, 
доступність вищої освіти.

Подзигун С.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ 
ИНОСТРАННОГО ОПЫТА
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В умовах ринкових перетворень Україна опини-
лася перед необхідністю створення ефективного і ді-
євого ринку освітніх послуг та реалізації потенціа-
лу висококваліфікованих фахівців. Розвиток ринку 
освітніх послуг – необхідна умова інноваційних змін 
та забезпечення конкурентоспроможності країни на 
основі ефективного використання інтелектуальних 
ресурсів. З початком формування ринку освітніх по-
слуг в Україні набули актуальності питання стосовно 
ступеня участі держави у сфері освіти. 

Постановка проблеми. Процес інтелектуалізації 
економіки, який набуває все більшого поширення у 

світі, зумовлює підвищення ролі системи вищої осві-
ти у зростанні економіки. Фактично рівень її розви-
тку та якості стає одним із головних чинників, що 
визначає загальний рівень конкурентоспроможності 
економіки країни. Отримані під час навчання знання 
та навички стають основою інтелектуального потен-
ціалу економіки, визначальним фактором створення 
інновацій. Саме університетська наука в більшості 
високорозвинених країн є головною ланкою системи 
створення знань.

За таких умов більш значною стає інноваційна 
функція вищої освіти. Володіючи унікальним інно-
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ваційним потенціалом, вища школа повинна стати 
рушійною силою переходу країни на інноваційний 
шлях розвитку, формування інноваційної культури 
нації. Тому дослідження процесів удосконалення й 
інтеграції вузівської науки в інноваційну систему ре-
гіону з метою прискорення його соціально-економіч-
ного розвитку є не тільки актуальною необхідністю, 
але і завданням важливого державного значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певну 
увагу проблемам державного регулювання освітньої 
сфери у загальному контексті розвитку економіки 
знань приділяли відомі вчені Г. Беккер, Е. Боуен, 
Е. Денісон, Дж. Кендрік, Я. Мінсер, Т. Шульц. В ро-
ботах вітчизняних вчених Л.І. Антошкіної, Т.М. Бо-
голіб, А.І. Бутенко, В.А. Вісящева, В.М. Гейця, 
О.А. Грішнової, Б.М. Данилишина, Г.А. Дмитренка, 
Т.А. Заєць, С.М. Злупка, І.С. Каленюк, О.А. Кратта, 
В.Г. Кременя, В.І. Куценко, Л.К. Семів, О.П. Соло-
губ, Д.М. Стеченка, Л.А. Янковської та інших ви-
світлені окремі організаційно-економічні проблеми 
функціонування системи вищої освіти. Проте рин-
кові умови функціонування вищої освіти вимагають 
напрацювання нових механізмів регуляторної діяль-
ності держави у сфері її управління.

Метою статті є виявлення проблем і факторів, що 
визначають перспективи функціонування вищих на-
вчальних закладів в умовах глобалізації та інновацій-
ного розвитку України у контексті зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогодні освіта є стратегічним ресурсом покращен-
ня добробуту людей, відтворює і нарощує інтелек-
туальний, духовний та економічний потенціал сус-
пільства, забезпечує національні інтереси, зміцнює 
авторитет і конкурентоспроможність держави на 
міжнародній арені. Як основа розвитку особистості, 
освіта виконує світоглядно-ціннісні та утилітарно-
адаптивні функції відносно окремого індивіда. 

Сучасні постіндустріальні економічні системи не 
можуть функціонувати і розвиватися без інновацій-
но-інтелектуального ресурсу. Інституцією, що забез-
печує економіку цим необхідним та стратегічним 
ресурсом є освітній комплекс суспільства. Теоретик 
«нового індустріального суспільства» Дж. Гелбрейт 
наголошує, що «індустріальна система, в межах якої 
навчені та освічені кадри перетворились у вирішаль-
ний фактор виробництва, потребує високорозвиненої 
системи освіти» [5, с. 54].

Ще одна проблема з якою зіткнулися спочатку на 
Заході, а тепер, у зв’язку із ринковою трансформаці-
єю економіки, і в Україні – це пошук оптимальних 
шляхів подолання суперечності між обсягами інфор-
мації, продиктованої суспільством та можливостями 
її засвоєння традиційними методами. Особливої го-
строти цій проблемі додає те, що у сучасному світі 
панування інформаційних технологій знання пере-
творюється на основний засіб людської діяльності. 
Саме ця проблема значною мірою зумовила інтегра-
ційні тенденції у світі, в першу чергу – появу Бо-
лонського процесу, адже спільна проблема вимагає 
спільних рішень [4, c. 130].

Характер освіти як суспільного блага зумовлює 
те, що держава не лише регулює цю сферу, підтри-
муючи і забезпечуючи розвиток, а цілеспрямовано 
формує структуру останньої та визначає стратегії 
розвитку і функціонування [6, с. 12]. Досягнення ви-
щезазначених цілей у сфері освіти здійснюються дер-
жавою через виконання відповідних функцій, струк-
турованих наcтупним чином:

1. Формування стратегії розвитку національної 
освіти, інституціоналізація виробничих відносин в 

сфері освіти через законодавство, моніторинг та ніве-
лювання невизначеності в умовах апробації.

2. Регулювання діяльності освітнього комплексу, 
що передбачає управління як самим процесом на-
вчання, так і організаційно-економічним контролем 
роботи закладів освіти.

Регулювання ринку освітніх послуг повинно пе-
редбачати досягнення таких результатів: фінансової 
ефективності сфери вищої освіти, забезпечення її до-
ступності та якості. Досягнення фінансової ефектив-
ності сфери вищої освіти є важливим та актуальним 
завданням для більшості розвинених країн та країн 
з трансформаційною економікою.

За останні 30 років в світі сформувалися принци-
пово різні моделі фінансування вищої освіти. Пер-
ша з них – орієнтація на створення вільного ринку 
у сфері вищої освіти. Теоретичною базою цієї моде-
лі є неолібералізм, основа якого закладена в працях 
М. Фрідмена, Ф. Чаба та Ф. Хайєка. Така модель 
фінансування вищої освіти популярна в США, Япо-
нії, Австралії, Південній Кореї, Новій Зеландії та 
країнах Південної Африки. Наприклад, на початку 
ХХІ століття бюджетне фінансування вищої освіти 
в США покривало 42,5% загальних витрат ВНЗ, у 
тому числі 12,4% – за рахунок федерального бюдже-
ту, 27,5% – за рахунок бюджетів штатів, 2,6% – за 
рахунок місцевих бюджетів. Державні навчальні за-
клади отримують від адміністрації штату до 50% усіх 
фінансових надходжень, а приватні ВНЗ не мають 
майже ніякої підтримки. Прихильники цієї моделі 
асоціюють ВНЗ з автономним підприємством, яке діє 
на ринку так само, як і будь-яке інше підприємство. 
Однак поряд з підвищенням автономії неолібералізм 
вимагає посилення контролю з боку владних струк-
тур за використанням бюджетних засобів. Для такої 
моделі фінансування властива фінансова підтримка 
через стипендії, гранти для найобдарованіших, а не 
найбідніших студентів. Ця модель є відкритою для 
приватизації системи освіти [3].

Друга модель фінансування вищої школи – мо-
дель формування суспільного ринку у сфері вищої 
освіти. Теоретичною базою цієї моделі є концепція 
«гуманного капіталізму» (активної держави), розро-
блена Дж. Шумпетером, Дж. Гідденсом та Х. Майе-
ром. Така модель фінансування використовується в 
Канаді та деяких країнах Західної Європи (Велико-
британії, Іспанії, Італії) і характеризується рівнова-
гою між активною допомогою держави та особистою 
відповідальністю в навчанні та кар’єрі. Ця модель 
націлена на часткове використання ринкових від-
носин у сфері вищої освіти й передбачає поступове 
скорочення державного фінансування (не в абсолют-
ному вираженні, а в розрахунку на одного студен-
та) з одночасним збільшенням частки приватного фі-
нансування, у першу чергу за рахунок споживачів 
[1, c. 45].

Наприклад, у Великобританії на початок ХХІ сто-
ліття склалася така структура фінансування ВНЗ: 
67% їхніх доходів формується за рахунок держав-
ного фінансування й 33% – за рахунок приватних 
джерел (кошти окремих громадян, кошти приватних 
фірм, доходи від платних послуг). Така модель є від-
критою для часткової приватизації ВНЗ, а також для 
спільного управління діяльністю вищої школи всіма 
зацікавленими учасниками [2; 3].

Третя модель – антиринкова модель, орієнтована 
на блокування ринкових відносин у сфері вищої осві-
ти. Теоретична база цієї моделі розроблена дослід-
ницьким інститутом профспілок Європи (Брюссель) 
та дослідницьким центром профспілок працівників 
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освіти Німеччини (Франкфурт). Така модель засто-
совується в більшості країн Західної Європи (Німеч-
чині, Норвегії, Данії, Франції, Швеції, Фінляндії 
тощо). Позиція прихильників цієї моделі така: для 
подальшого розвитку «суспільства добробуту» дер-
жава повинна взяти на себе всю відповідальність за 
фінансування вищої освіти. Модель є закритою для 
будь-якої приватизації навчальних закладів. Так, 
абсолютна більшість ВНЗ Німеччини – державні, 
й навчання в них для студентів безкоштовне. При 
цьому більше 30% студентів отримують матеріальну 
допомогу або з федерального бюджету (33% всіх ко-
штів), або з бюджетів земель (44,6%), або від громад 
(22,4%) [3].

Якщо говорити про Україну, то, на нашу думку, 
тут реалізується модель фінансування, яка орієнто-
вана на створення вільного ринку у сфері вищої осві-
ти. Це відповідає класичній моделі неолібералізму, 
яка передбачає поступове скорочення витрат на вищу 
освіту з паралельним упровадженням ринкових ме-
ханізмів. Сьогодні у нашій країні відбувається ско-
рочення державних витрат у відносному розрахунку 
із зануренням вищої школи в ринкове середовище. 
В умовах низького платоспроможного попиту обме-
жена частка населення спроможна платити за спо-
живання освітніх послуг на платній основі. На наш 
погляд, вирішення проблеми платності освітніх по-
слуг має відбуватись на основі використання різних 
джерел покриття витрат: приватних, державних, фі-
нансових засобів підприємств та організацій, а також 
надання студентам кредитів чи грантів на навчання.

Основні напрями розвитку систем вищої освіти в 
розвинених країнах багато в чому визначалися дво-
ма головними тенденціями: централізацією управлін-
ня й диверсифікованістю типів ВНЗ і їхніх навчаль-
них програм, що супроводжувалася децентралізацією 
управління на регіональних і муніципальному рів-
нях. Централізація в загальнонаціональному масш-
табі була обумовлена зростанням ролі вищої освіти в 
забезпеченні конкурентоспроможності країн на сві-
тових ринках, зростанням витрат на вищу освіту й 
необхідністю у зв’язку з цим жорсткого контролю за 
витратою державою коштів, а також підвищеними ви-
могами до якості навчання й наукових досліджень.

Централізація управління вищою освітою зна-
йшла своє конкретне вираження в розробці загально-
національної політики в цій сфері, стратегії розвитку 
університетів і інших вищих навчальних закладів, 
установленні пріоритетів при розподілі фінансових 
ресурсів, здійсненні державних програм надання до-
помоги студентам. Ці завдання вирішувалися цен-
тральними органами державного управління у сфері 
вищої освіти: у США – міністерством освіти, в Японії –  
міністерством освіти, науки й культури, у Велико-
британії – міністерством освіти й науки, у Франції –  
міністерством національної освіти, у ФРН – феде-
ральним міністерством науки й освіти. 

Регіональні органи управління включають плани 
розвитку вищої освіти в плани економічного розви-
тку регіонів. У багатьох країнах у сфері освіти функ-
ціонують координуючі органи – у США, наприклад, 
координаційні ради в ряді штатів, у ФРН – постій-
на конференція міністрів земель, у Франції – націо-
нальна рада вищої освіти й наукових досліджень, у 
Великобританії – комітет віце-канцлерів і ректорів 
університетів і т.д. Державний контроль при цьому 
є одним з методів управління, а автономія ВНЗ – од-
нією з функцій управління.

Політика уряду Великобританії, відповідно, пе-
редбачає, що: 

• університети повинні менше залежати від дер-
жавного фінансування, більше покладатися на різні 
джерела доходів;

• асигнування держави на оплату праці виклада-
чів і науково-дослідну діяльність повинні розмежову-
ватися. Працю викладачів варто оплачувати залежно 
від числа студентів і рівня навчання, а науково-до-
слідну роботу фінансувати тільки в університетах, 
які мають досить великий науковий потенціал;

• плата за навчання диференціюється в залежнос-
ті не тільки від статусу університету, але й програм 
навчання; 

• оплата праці викладачів також повинна дифе-
ренціюватися; 

• університети фінансуються державою за контр-
актами, утому числі на виконання наукових робіт і 
надання послуг; 

• університети знаходять додаткові джерела до-
ходів і здійснюють програми безперервної освіти;

• система стипендій повинна замінятися систе-
мою позик [5, c. 146-152].

У Франції державні університети із правової 
точки зору також є автономними. Відносини уні-
верситету з державою регулюються угодами (контр-
актами), які університети складають з органами дер-
жавного управління. У цих договорах фіксуються 
зобов’язання університетів перед державою віднос-
но розвитку вищої освіти й наукових досліджень і 
зобов’язання держави перед університетами по фі-
нансуванню й відкриттю викладацьких вакансій. 

Державна система освіти у Франції централізова-
на й регламентована законодавчими актами, декре-
тами й інструкціями органів державного управління. 
Структура і функції ВНЗ, навчальні плани і програ-
ми, незважаючи на оголошену університетську авто-
номію, значною мірою визначаються саме інструк-
ціями міністерства національної освіти, дирекцією 
вищої освіти, яка вирішує багато оперативних пи-
тань у діяльності ВНЗ, дирекцією персоналу вищої 
освіти, яка вирішує кадрові питання, адміністратив-
ними й фінансовими службами [3].

Австрія нещодавно запровадила новий принцип роз-
поділу прав і відповідальності міністерства освіти і уні-
верситетів. Міністерство проводить дослідження ринку 
спеціальностей і фахівців, які потрібні зараз і будуть 
потрібні країні в майбутньому, замовляє і фінансує 
підготовку таких спеціалістів. При цьому університет 
бере на себе відповідальність за спосіб підготовки, за 
розробку потрібних програм і курсів. Міністерство не 
може директивно впливати на цей процес. І хоча деякі 
австрійські університети з побоюванням дивляться на 
збільшення відповідальності і обсягу роботи, до яких 
призводить автономія, німецькі університети вже ви-
явили зацікавленість у такій моделі. 

Аналіз проблеми університетської автономії й 
академічних свобод свідчить, що й у розвинених кра-
їнах ця проблема вимагає додаткових обґрунтувань. 
Тим більше що останнім часом з’явилися нові факто-
ри, що ускладнили пошук оптимальних рішень, які 
задовольняли б державу, академічне співтовариство, 
суспільство в цілому. Найважливішим з цих факто-
рів є тенденція до масовості вищої освіти. В цих умо-
вах держава, зацікавлена в зміцненні позицій країни 
у світі, не може повністю відмовитися від втручання 
у справи вищої школи. Світовий досвід підтверджує, 
що хоча використання ринкових відносин змушує 
комерційні організації у сфері освіти діяти відпові-
дально, за допомогою одних лише ринкових принци-
пів виявити й повно реалізувати потреби суспільства 
в підготовці фахівців неможливо.
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Незважаючи на позитивні зрушення у розвитку 
освіти в ході її модернізації, у цій сфері зберігаються 
численні проблеми, які не дозволяють говорити про те, 
що вжиті заходи задовольняють суспільство. Серед на-
зрілих проблем сфери освіти України слід виділити:

- нерозвиненість безперервної професійної освіти 
як механізму забезпечення поточних та перспектив-
них потреб суспільства, що динамічно розвивається, 
й економіки в професійних кадрах необхідної квалі-
фікації;

- неефективність системи фінансово-економічних 
механізмів ресурсного забезпечення освітньої діяль-
ності на всіх рівнях освіти;

- відсутність механізмів зосередження ресурсів на 
найбільш пріоритетних напрямах розвитку освіти;

- недостатня інтеграція освіти і науки;
- низький рівень залучення української освіти у 

світовий освітній простір.
Висновки з проведеного дослідження. На сьогодні 

в Україні сформовано всі основні елементи ринку по-
слуг вищої освіти, які необхідні для його ефективно-
го функціонування. Разом з тим існують проблеми, 
що уповільнюють розвиток даного ринку. Для їх ви-
рішення потрібно здійснити наступні заходи:

- підвищити конкурентоздатність освітніх послуг 
вітчизняних ВНЗ, для чого провести аналіз їхньої 
якості з точки зору потреб регіонів, держави та сві-
тової спільноти у сфері професійної підготовки;

- реформувати сучасну мережу освітніх закладів 
із тим, щоб вона відповідала потребам економіки ре-
гіонів, інтеграції освіти і науки та інноваційним тех-
нологіям навчання;

- забезпечити рівний доступ до освітніх послуг 
вищої школи усім категоріям громадян, незалежно 
від рівня їх доходів, віку, здібностей та соціального 
статусу;

- посилити співпрацю між ВНЗ та підприємниць-
кими структурами щодо мотивації роботодавців до 

співробітництва з вищими навчальними закладами, 
участі у розробці стандартів вищої освіти, надання 
баз для проходження практики студентами та пер-
шого робочого місця випускникам;

- удосконалити роботу із залучення до навчан-
ня іноземних студентів, оскільки збільшення їхньої 
кількості прямо впливає на фінансове становище на-
вчального закладу, його престиж, оцінку ефектив-
ності його діяльності;

- удосконалити фінансування вищої освіти, збіль-
шивши частку бюджетного фінансування тих на-
прямів підготовки, які є визначальними для регіо-
нального розвитку та потреб інноваційного розвитку 
економіки, а також диверсифікувати джерела фінан-
сування.

Запропоновані та інші заходи вдосконалення 
функціонування ринку послуг вищої освіти потребу-
ють більш детального вивчення, кожен з них може 
бути предметом окремого дослідження.
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ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ  
ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

Статтю присвячено дослідженню поняття ринку інвестицій та окремих положень теорії економічної рівноваги. Визначено 
основні складові ринку інвестицій, умови досягнення рівноваги попиту і пропозиції на ринку та особливості його формування для 
України за сучасних нестабільних умов функціонування. Значну увагу приділено питанням забезпечення реалізації інвестиційно-
го потенціалу домашніх господарств на ринку інвестицій. Обґрунтовано класифікацію інвестиційних продуктів та їхнє наповнення 
для забезпечення конкурентоздатності на ринку інвестицій.

Ключові слова: ринок інвестицій, економічна рівновага, заощадження домогосподарств, інвестиційний продукт, інвестування.

Рамский А.Ю. ПОНЯТИЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 
ИНВЕСТИЦИЙ

Статья посвящена исследованию сущности понятия рынка инвестиций, а также отдельных положений теории экономического 
равновесия. Определены основные составляющие рынка инвестиций, условия достижения равновесия спроса и предложения на 
рынке и особенности его формирования для Украины в современных нестабильных условиях функционирования. Значительное вни-
мание уделено вопросам обеспечения реализации инвестиционного потенциала домашних хозяйств на рынке инвестиций. Обосно-
вана классификация инвестиционных продуктов и их наполнение для формирования конкурентоспособности на рынке инвестиций.

Ключевые слова: рынок инвестиций, экономическое равновесие, сбережения домохозяйств, инвестиционный продукт, ин-
вестирование.
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Постановка проблеми. Визначальним фактором у 
забезпеченні процесів збалансування ресурсів фінансо-
вої системи країни є залучення заощаджень домогос-
подарств на прийнятних для них умовах. Трансфор-
мація заощаджень у інвестиційний потенціал, беручи 
до уваги попередній негативний досвід інвестування, 
факти безкомпенсаційної втрати фінансових ресурсів 
домогосподарств, низький рівень мотиваційної і без-
ризикової привабливості інвестиційних продуктів, 
потребує законодавчого закріплення надання держав-
них гарантій на інвестиційні продукти та формування 
належного й цивілізованого ринку інвестицій.

Встановлення детермінантів функціонування рин-
ку інвестицій в Україні та визначення умов участі на 
ньому домогосподарств позитивно позначатиметься 
на процесах розширеного відтворення ВВП та поси-
лить стабільність економічного розвитку.

Актуалізуються питання обґрунтування кон-
цептуальної основи формування ринку інвестицій 
в частині його спроможності забезпечення реаліза-
ції інвестиційного потенціалу, який формалізується 
саме на ринку інвестицій. Проблемам формування 
інвестиційного ринку присвячені роботи І.О. Блан-
ка, О.В. Богоявленського, Т.Л. Васильєвої, Ю.М. Во-
робйова, Ю.В. Гаврук, І.М. Кобушко, Л.Я. Кузнецо-
вої, С.Р. Москвіна. А.М. Ніколаєвої, К.В. Паливоди, 
О.Б. Трояновської, О.Л. Франченко, В.В. Хохлова, 
В.В.Шеремета, А.М Шульміна та інших. Проте у біль-
шості публікацій надається лише визначення термінів 
«інвестиційний ринок та ринок інвестицій» як фік-
сованого місця здійснення інвестицій або як сукуп-
ності економічних відносин суб’єктів ринку, а також 
структура ринку, що об’єднує значну кількість рин-
ків у різному поєднанні та трактуванні (нерухомості, 
фондового ринку, фінансових послуг, валютного рин-
ку, банківського і страхового ринку, ринку золота та 
інших дорогоцінних металів тощо), загальна характе-
ристика учасників ринку без визначення умов досяг-
нення рівновага попиту та пропозиції на цьому ринку 
у розрізі окремих інвестицій-них продуктів та ін.

Таким чином, актуальним с визначення окремих 
положень теорії економічної рівноваги, підходів до 
формування ринку інвестицій, інвестиційного про-
екту та інвестиційної програми, а також розробка 
пропозицій щодо нормативно-правової регламентації 
інвестування.

Постановка завдання. На основі зазначеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, які поляга-
ють у визначенні сутності поняття ринку інвестицій 
та окремих положень теорій економічної рівноваги; 
класифікації існуючих підходів до формування ін-
вестиційного ринку, встановленні основних складо-
вих ринку інвестицій, умов досягнення рівноваги по-
питу та пропозиції на ринку; виявленні особливостей 
його формування для України за сучасних нестабіль-
них умов функціонування; класифікації інвестицій-
них продуктів та їхнього наповнення для забезпечен-
ня конкурентоздатності на ринку інвестицій.

Виклад основного матеріалу дослідження. У на-
уковій літературі надається визначення термінів «ін-
вестиційний ринок та ринок інвестицій» лише як:

• фіксованого місця здійснення інвестицій або 
як сукупності економічних відносин суб’єктів ринку;

• структури ринку, що об’єднує значну кількість 
ринків у різному поєднанні та трактуванні (нерухо-
мості, фондового ринку, фінансових послуг, валют-
ного ринку, банківського і страхового ринку, ринку 
золота та інших дорогоцінних металів тощо);

• загальної характеристики учасників ринку.
При цьому залишилися поза увагою дослідників 

важливі питання, без яких не може існувати жодний 
ринок, – досягнення економічної рівноваги попиту та 
пропозиції на ринку, а також умови досягнення рівно-
ваги у розрізі окремих інвестиційних продуктів та ін. 

У науковій та навчальній літературі наводяться 
різні підходи до визначення інвестиційного ринку 
та його складових, які можна класифікувати на такі 
групи: 1) територіальний та суб’єктний; 2) об’єктний; 
3) об’єктно-функціональний. 

До першої групи можуть бути віднесені тракту-
вання складових інвестиційного ринку таких ав-
торів: О. Трояновської, Д. Шеферди, Д. Фатрелла  
[1; 2]. О. Трояновська інвестиційний ринок у широ-
кому розумінні визначала як місце, де громадяни та 
організації, які хочуть позичити гроші, зустрічають-
ся із тими, у кого ці гроші є [1]. Д. Шеферда і Д. Фа-
трелл визначали ринок як групу людей (покупців і 
продавців), які мають певні пристосування для тор-
гівлі [2]. При цьому слід зазначити, що П. Самуель-
сон, К. Макконел та С. Брю відмовилися від тери-
торіальної і фізичної локалізації у понятті ринку і 
визначали його як механізм, через який покупці і 
продавці взаємодіють, щоб визначити ціну та кіль-
кість товару [3-5], а також як просто механізм або 
пристосування, що здійснює контакт між покупцями 
та пред’явниками попиту і продавцями, або поста-
чальниками товару чи послуг [3]. 

До другої групи можуть бути віднесені підходи 
І. Кобушко та С. Москвіна, за якими інвестиційний 
ринок включає:

1) ринок основних фондів, у тому числі ринок зем-
лі; ринок будівель (житла, виробничих приміщень, 
офісних приміщень); ринок обладнання і тощо; 

2) ринок нематеріальних активів, у тому числі 
ринок об’єктів інтелектуальної власності; 

3) ринки фінансових інструментів, у тому числі 
ринок цінних паперів, що підлягають обігу; ринок 
інструментів грошового обігу; ринок цінних паперів 
ІСІ; ринок деривативів; 

4) ринок корпоративних прав [6-7]. І. Кобушко 
вводить такі класифікаційні ознаки: а) за компонент-
ною структурою фінансового капіталу (фінансову час-
тину інвестиційного ринку за типом інвестиційних 
активів: ринок класичних фінансових інструментів 
(передбачає обіг інструментів передачі власності), ри-
нок змішаних (гібридних) фінансових інструментів 
(передбачає обіг інструментів з ознаками як переда-
чі власності, так і передачі боргу), у тому числі ри-
нок привілейованих акцій, конвертованих облігацій, 
форвардних і ф’ючерсних деривативів, ринок кор-
поративних прав із зобов’язаннями обов’язкової ви-
плати доходу); б) за ступенем участі інвестицій у від-
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творювальному процесі (ринок первинних інвестицій, 
ринок реінвестицій); в) за інституційним устроєм ін-
вестиційного ринку до фінансових посередників на-
лежать: банківські установи, небанківські установи – 
інститути спільного інвестування, довірчі товариства, 
страхові компанії та пенсійні фонди, арбітражні ке-
руючі активами пенсійних фондів, кредитні спілки; 
лізингові компанії, ломбарди [6].

До третьої групи класифікації підходів до визна-
чення інвестиційного ринку можуть бути віднесені 
підходи В. Шеремета, І. Бланка, О. Богоявленського, 
А. Шульміна та інших [8-10]. В. Шеремет інвести-
ційний ринок визначав як ринок нерухомості, ринок 
прямих капіталовкладень, ринок інших інструмен-
тів реального інвестування, фондовий ринок, грошо-
вий ринок, ринок інтелектуальних інвестицій, ринок 
науково-технічних інновацій [8; 10]. І. Бланк інвес-
тиційний ринок представляє як сукупність ринку 
об’єктів реального інвестування (ринок нерухомості, 
ринок капітальних товарів, ринок об’єктів іннова-
ційного інвестування, ринок інших об’єктів реаль-
ного інвестування, ринок послуг у сфері реального 
інвестування) та ринку фінансових інструментів ін-
вестування (ринок цінних паперів, ринок грошових 
інструментів інвестування, ринок золота, ринок по-
слуг у сфері фінансового інвестування) [9; 10]. Інші 
автори фондовий ринок, поряд з валютним та кре-
дитним ринком, визначають складовими фінансового 
ринку [5; 11]. При цьому підході придбання інвести-
ційних продуктів може відбуватися лише на фондо-
вому ринку. 

Наведене вище перемежування понять не дає чіт-

кого розуміння сутності ринку інвестицій та не ство-
рює умови для мінімізації ризиків інвестування. 

Таким чином, пропонуємо новий підхід до трак-
тування цього терміну – товарний та інституційно-
секторальний. В основу цього підходу взято інвес-
тиційний продукт, який формується на зазначених 
вище ринках, але формалізується і набуває якостей 
товару лише на ринку інвестицій. Регламентація та-
кого ринку передбачатиме формування системи еко-
номічних і правових відносин, пов’язаних з купів-
лею та продажем інвестиційного продукту (рис. 1).  
Таким чином, в інституційних секторах загально-
державного управління, фінансових корпорацій, не-
фінансових корпорацій та домогосподарств форму-
ються можливі інвестиційні продукти та відповідні 
інвестиційні програми до них (як певне наповнення 
для забезпечення конкурентоздатності на ринку ін-
вестицій, зокрема: їхня доходність, умови страхуван-
ня або компенсацій втрат чи можливих ризиків, інші 
умови), які у своїй сукупності в момент реалізації 
збільшують обсяг позикових ресурсів, зобов’язань 
(для продавця) та обсяг монетарних активів (для по-
купця). Одночасно суб’єкти цих секторів економіки 
формують попит на такі інвестиційні продукти. 

Наведений підхід надасть можливість прозоро 
формувати загальний реєстр інвестиційних продук-
тів із визначеним рівнем дохідності, ризикованості, 
компенсаційного забезпечення, та у розрізі міжсек-
торальних прямих інвестицій та фінансових посеред-
ників (інститути спільного інвестування, пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди, венчурні фонди 
тощо), фінансових інститутів (страхові компанії, не-

державні пенсійні фонди тощо), 
а також наблизять покупця з 
продавцем продукту, що приско-
рить реалізацію інвестиційного 
потенціалу, надходження фінан-
сових ресурсів до продавця та 
в цілому забезпечить міжсекто-
ральні канали системи інвести-
ційними ресурсами.

Про необхідність здійснення 
заходів із зниження ризиків та 
поліпшення мотиваційної скла-
дової говорять як теоретики, так 
і практики. В. Лебедь, О. Гайда-
мака і Ф. Миколяш відмічають 
про необхідність зниження депо-
зитного ризику шляхом страху-
вання депозитних вкладів, фор-
мування депозитного портфеля 
домогосподарств [12].

У процесі інвестування (при-
дбання інвестиційних продуктів 
(інвестиційних програм)) можуть 
виникати ризики внутрішнього і 
зовнішнього інфляційного тиску, 
ризики доларизації, екологічно-
економічні ризики, ризики кре-
дитної експансії тощо. 

Слід брати до уваги те, що 
фінансові ресурси домогоспо-
дарств за належних умов їхньої 
концентрації є важливим по-
тенціалом, який сприяє стабі-
лізації економічного зростання 
та забезпеченню рівноваги у фі-
нансовій системі. 

Т. Кізима зазначала, що за 
сучасних економічних умов до-

Сектор загальнодержавного управління
Інвестиційні 
продукти та 
інвестиційні 
програми:
1) облігації 
внутрішньої 
державної позики
(ОВДП);
2) депозити;
3) акції банків;
4) права 
страхування;
5) пенсійні 
програми;
6) акції публічних 
акціонерних 
товариств;
7) корпоративні 
облігації;
8) товарні борги 
підприємств;
9) борги за 
кредитами;
10) об’єкти 
нерухомості;
11) житлові 
об’єкти; земельні 
ділянки;
12) частка у 
державних 
інвестпроектах  
(на умовах 
співфінансування)
тощо

Фінансові 
комерційні 

посередники

1) фінансові 
активи;

2) нефінансові 
активи

1) облігації внутрішньої 
державної позики;
2) інші фінансові 

зобов’язання

Фінансові 
комерційні 

посередники

Сектор фінансових корпорацій

1) фінансові зобов’язання 
(акції, депозити, права 
страхування, пенсійні 
права); 2) інші пасиви

1) фінансові активи 
(кредити, цінні папери, 

зокрема  ОВДП);
2) нефінансові активи

Фінансові 
комерційні 

посередники

Фінансові 
комерційні 

посередники

1) акції; 2) корпоративні 
облігації; 3) товарні борги; 

4) право участі в 
інвестиційних проектах;
5) об’єкти нерухомості 

(житлові об’єкти); 6) інші

Сектор нефінансових корпорацій

фінансові активи 
(фінансові інвестиції); 

нефінансові активи 
(капітальні інвестиції, 
основні засоби, запаси 

тощо)

Сектор домашніх господарств

фінансові 
зобов’язання 

(кредити, зокрема 
іпотека)

1) заощадження; 
2) надходження від труд.

мігрантів; 3) інші фінансові 
ресурси

Попит = Пропозиції
на ринку інвестицій Перевищення попиту чи пропозиції 

(ринкові розриви)

Рис. 1. Складові ринку інвестицій за товарним  
та інституційно-секторальним підходами

Джерело: складено автором
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могосподарства стають дедалі активнішими заощад-
никами та потенційними інвесторами української 
економіки, вкладаючи тимчасово вільні кошти у 
різні фінансові інструменти [13]. Ю. Воробйовим об-
ґрунтовано доцільність посилення інвестиційної ак-
тивності населення та забезпечення гарантованого 
захисту їхніх заощаджень; акумуляції коштів на-
селення у рамках систем соціального та пенсійно-
го страхування та їх спрямування на довгостроко-
ве кредитування інвестиційної діяльності тощо [14]. 
О. Товстиженко та Т. Міхєєнко виявили, що голо-
вним джерелом інвестицій в економічно розвинених 
країнах є індивідуальні заощадження. Для того щоб 
мати вагомий вплив на розвиток економіки, такі за-
ощадження мають становити значну частку ВВП (бе-
ручи до уваги зарубіжний досвід – не менше, ніж 
12% ВВП) [15]. В Україні цей показник є значно 
меншим. А. Кузнецова зазначала, що незважаючи на 
важливість коштів домогосподарств, вони недостат-
ньо ефективно використовуються [16]. Також зазна-
чається, що у сучасних умовах діє низка факторів 
економічного, психологічного і політичного характе-
ру, які не стимулюють вкладення заощаджень домо-
господарств і населення у фінансування інвестицій-
но-інноваційної діяльності. 

При цьому важливим аспектом для домогоспо-
дарств, які можуть бути агентами ринку інвестицій, 
буде необхідність застосування адекватних інстру-
ментів стратегічного ринкового управління. Д. Аа-
кер зазначає, що найбільш раціональними рішен-
нями можуть бути альтернативні, які передбачають 
очікування появи найбільш очікуваних та прийнят-
них можливостей [17]. Стратегічне ринкове управ-
ління дозволяє: передбачити можливості та загрози, 
оцінити стан та тенденції змін у зовнішньому еко-
номічному середовищі, визначити найефективніші 
і безпечні варіанти інвестування ресурсів, зокрема 
альтернативні види інвестиційних продуктів. 

Партнерство та цивілізована взаємодія держав-
ного та ринкового регуляторів ринку інвестицій, а 
також регламент прав та обов’язків агентів ринку 
мають бути побудовані на основі теоретико-методо-
логічного забезпечення. 

 При формуванні концептуальної основи побу-
дови інвестиційного ринку за товарним та інститу-
ційно-секторальним підходом важливого значення 
набувають дослідження теорії економічної рівноваги. 

Проблемами досягнення економічної рівноваги 
на ринку займалися (в основному) зарубіжні вчені 
(П. Самуельсон, С.Дж. Хікс, К.Дж. Ерроу, Ж. Де-
бре, С. Стоун, М. Аллі, В. Гамільтон, А. Маршалл та 
інші), беручи за основу різні напрями, зокрема еко-
номічної статики чи динамічний процес економічної 
рівноваги, інституційний підхід тощо. В. Гамільтон 
визначив «інституційний підхід», який, з огляду на 
положення корисності та продуктивності, передбачає 
необхідність проведення домовленості суб’єктів ін-
ституційних секторів для досягнення певного рівня 
цінності об’єкту. Теорія оцінки цінності на ринку ви-
пливає з класичного вчення про організацію вироб-
ництва та підприємництва на принципах вільної кон-
куренції [18-20]. А. Маршалл, вирішуючи проблеми 
статики і динаміки економічної рівноваги, зазначав, 
що статика в дійсності представляє собою розділ ди-
наміки, і таким чином всі положення, що відносять-
ся до економічного спокою, який і становить головну 
гіпотезу стаціонарного стану, є лише тимчасовими, 
використовуваними тільки для ілюстрації приват-
них кроків у ході аргументації і відкидає в бік, коли 
ця задача вирішена [21]. Дослідження Дж. Думіні-

ла були спрямовані на ринкові механізми досягнен-
ня рівноваги функціонування домогосподарства че-
рез збалансування їхніх активів та зобов’язань [22].  
П. Каррілло застосовано стаціонарну модель рівнова-
ги на ринку житла. Основними показниками цієї мо-
делі визначено різну (унікальну) поведінку покупців 
і продавців у процесі пошуку, неоднорідності у мо-
тивації для торгівлі, трансакційні витрати, торгові 
механізми з оголошення ціни і переговорів, а також 
наявність екзогенного підходу у рекламній техноло-
гії, яка індукує ендогенні відповідності [23].

С. Стоун досліджував проблеми кратності рівнова-
ги, економічної пастки «поганої» рівноваги, побудо-
ви логікоекономічних моделей, передбачення ризи-
ків ринків для досягнення конкурентної рівноваги, 
асиметричності інформації на ринку тощо. С. Стоун 
зазначав про необхідність дослідження ролі держа-
ви в економіці, зокрема, як розробляти стратегії, які 
поєднують проблеми для економічної ефективності, 
соціальної справедливості, особистої відповідальнос-
ті і ліберальних цінностей [24]. Рівновага на ринку 
забезпечується через існування двох факторів: «до-
статності інвестиційних можливостей» та «оголо-
шення норми прибутку на вкладений капітал», яка 
може спонукати до придбання фінансових активів та 
іншого інвестування [25].

Процес наближення до економічної рівноваги 
ускладнюється через зростання рівня нестабільнос-
ті розвитку та впливу національних і світових рин-
ків в умовах поширення глобалізації. Таким чином, 
беручи за концептуальну основу теорію економічної 
рівноваги, що більш повно визначає можливість та 
інструменти досягнення рівності попиту та пропози-
ції на ринку інвестицій, слід враховувати суттєвий 
рівень невизначеності функціонування, потенційні 
ризики та запроваджувати критерії їх попереджен-
ня, ідентифікації, оцінки та мінімізації впливу на 
інвестування суб’єктів ринку.

І. Розмаінський зазначав, що невизначеність яв-
ляє собою проблему складної економічної системи, 
«Складного суспільства». Під «складністю» він мав 
на увазі два аспекти: застосування у виробництві ак-
тивів тривалого користування, внаслідок чого вироб-
нича і господарська діяльність виявляється «розтяг-
нутою» в часі; високий рівень спеціалізації людей 
і, відповідно, велику глибину поділу праці, внаслі-
док чого люди виявляються тісно взаємопов’язаними 
між собою. Саме сукупність цих двох властивостей і 
являє собою фундаментальну характеристику склад-
ної економічної системи [26]. 

Це свідчить про необхідність перегляду та мо-
дернізації ключових аспектів економічної системи. 
Зокрема, потребують перегляду підходи банкоцен-
тризму на фінансовому ринку, оскільки за існуючим 
підходом не відбувається активізації інших інститу-
ційних секторів економіки. В. Хохлов обґрунтував 
положення, що активність банківської системи не 
стимулювала приплив коштів на депозити домашніх 
господарств, але перешкодила надмірному відтоку 
коштів з банківської сфери. Загальноекономічний 
фактор підтримав сукупні депозити домашніх госпо-
дарств на середньому рівні, але ніяк не позначився 
на активності самих приватних вкладників [27].

При цьому слід зазначити про недооцінку ролі 
держави за ліберальної моделі економічного розвитку 
в умовах нестабільності функціонування. У науковій 
літературі вчені акцентують увагу на застосуванні 
тих чи інших важелів та інструментів державного 
регулювання в економіці [28; 29]. І. Палка, визна-
чаючи основу сучасної політики державного регулю-
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вання інвестиційної діяльності, обґрунтував необхід-
ність застосовувати інструменти опосередкованого та 
регулятивного впливу на суб’єкти інвестиційної ді-
яльності. Основною загальною засадою формування 
інвестиційної політики нині має стати забезпечення 
повного виконання програм і комплексів заходів із 
залучення інвестицій, стабілізація законодавства і 
забезпечення впевненості інвесторів у дієвості дер-
жавної діяльності у сфері сприяння інвестиціям [30]. 
Д. Лібенсон зазначав, що домогосподарства, які здій-
снюють інвестування на фондовому ринку, все біль-
шу увагу приділяють питанням політичного клімату. 
Політична складова впливає на зміну в інвестицій-
них планах. Також тривалий економічний спад був 
одним із факторів, що найбільше вплинув на інвести-
ційні плани (у 5% опитаних респондентів) [31]. 

Регламентація здійснення інвестицій відбуваєть-
ся за нормами законів України, зокрема Закону «Про 
інвестиційну діяльність», та має створити норматив-
но-правове забезпечення державних гарантій, прозо-
рості та простоти виходу на ринок і придбання інвес-
тиційного продукту; максимальне гарантування на 
рівні продавця інвестиційного продукту та мініміза-
ція ризиків домогосподарства, як покупця цього про-
дукту тощо. З цією метою пропонується внести зміни 
до нормативно-правових актів з питань інвестування, 
оскільки у Законі України «Про інвестиційну діяль-
ність» передбачено, що регулювання умов інвести-
ційної діяльності здійснюється лише шляхом: подан-
ня фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, 
субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих 
регіонів, галузей, виробництв; державних норм та 
стандартів; заходів щодо розвитку та захисту еконо-
мічної конкуренції; роздержавлення і приватизації 
власності; визначення умов користування землею, 
водою та іншими природними ресурсами; політики 
ціноутворення; проведення державної експертизи ін-
вестиційних проектів; інших заходів. Проте основна 
норма щодо забезпечення гарантійності інвестицій 
домогосподарств відсутня. Стаття 18 «Гарантії прав 
суб’єктів інвестиційної діяльності» та стаття 19 «За-
хист інвестицій» не містять чіткого регламенту щодо 
відшкодування інвесторам (домогосподарствам) суми 
інвестованих коштів. Регламентація ринку інвести-
цій передбачатиме формування системи економіч-
них і правових відносин, пов’язаних з купівлею та 
продажем інвестиційного продукту. В інституційно-
му секторі загальнодержавного управління, секторі 
фінансових корпорацій, реальному секторі економі-
ки (секторі нефінансових корпорацій) формуються 
можливі інвестиційні продукти та відповідні інвес-
тиційні програми, які у своїй сукупності в момент 
реалізації збільшують обсяг позикових ресурсів, 
зобов’язань (для продавця) та обсяг монетарних ак-
тивів (для покупця). 

Висновки з проведеного дослідження. Підводячи 
підсумок, слід зазначити, що багатьма авторами під-
тримується доцільність формування ринку інвести-
цій. Модель такого ринку ґрунтується на концепції 
економічної рівноваги та передбачає збалансування 
інтересів учасників ринку, пов’язаних із ліквідністю 
фінансів домогосподарств, гарантійною забезпеченіс-
тю та прийнятною дохідністю інвестицій для досяг-
нення рівноваги попиту та пропозиції на інвестицій-
ний продукт.

В економічній літературі підходи до визначення 
інвестиційного ринку та його складових класифі-
ковано у три групи: територіальний та суб’єктний; 
об’єктний; об’єктно-функціональний. На відміну 
від існуючих запропоновано новий підхід до трак-

тування цього терміну – товарний та інституційно-
секторальний, в основу якого взято інвестиційний 
продукт, що формується на фондовому, страховому, 
інших ринках, але формалізується і набуває якостей 
товару лише на ринку інвестицій. 
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РОЛЬ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

У статті йдеться про підходи до концепції маркетингу. Розглядається еволюція теорій концепції маркетингу, тенденції розви-
тку сучасної концепції маркетингу відносин та визначено її роль в умовах економічної кризи.
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Рега М.Г. РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье говорится о современных подходах к концепции маркетинга. Рассматривается эволюция теорий концеп-

ции маркетинга, тенденции развития современной концепции маркетинга отношений и определена ее роль в условиях 
экономического кризиса.
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Rega M.G. ROLE OF MODERN MARKETING CONCEPTS WITH THE ECONOMIC CRISIS
The article refers to the modern approach to the concept of marketing. The evolution teorіy marketing concept, the development trend 

of the modern concept of relationship marketing and defined its role in the economic crisis.
Keywords: concept of marketing, relationship marketing, marketing consumer.

Постановка проблеми. Маркетинг на сучасно-
му етапі – це багатоаспектне поняття, багатоплано-
ве явище. Маркетинг розглядається як концепція, 
ринкова філософія бізнесу, самостійний вид під-
приємницької діяльності, одна з систем управління 
підприємством, стратегія і тактика мислення та дій 
суб’єктів ринкових відносин, одна з найдинамічні-
ших сфер економічної діяльності, вид професійної 
діяльності, комплекс конкретних функцій, методо-
логія ринкової діяльності, що визначає стратегію і 
тактику функціонування підприємства в умовах кон-
куренції, наука про ринок, ринкову діяльність.

Маркетинг базується на постійному та система-
тичному аналізі потреб ринку, який дозволяє під-
приємству розробити ефективні товарні та цінові 
стратегії, спрямовані на конкретні сегменти спожи-
вачів, що, у свою чергу, надає підприємству певних 
конкурентних переваг.

Однак на сьогодні поширюється твердження про 
кризу маркетингу, спричинену глобалізаційними 
процесами, посиленням конкуренції, прискоренням 
науково-технічного прогресу, зміною споживача, 
його поведінки та стилю життя, зниження ефектив-

ності традиційних маркетингових комунікацій та ін-
шим. І це твердження має своє підкріплення. Світ 
змінився, змінилися умови і можливості маркетин-
гової діяльності. Тепер система маркетингу повинна 
стати більш гнучкою і динамічною.

Маркетинг є керованим соціальним процесом, що 
визначає функціонування ринку як місця, де об’єкт 
може отримати потрібний товар. Сьогодні марке-
тинг означає будь-яку економічну діяльність, голо-
вна мета якої – просування товару, його напрям від 
цього, хто робить тому, хто купує. Отже, над ринком 
відбувається товарний, але й інформаційному обміну 
між виробником і споживачем.

Головною метою маркетингу є пробудити попит 
на визначений товар у споживачів. І тому застосову-
ються різні кошти та рішення. У цьому діяльність 
його компанії повинна перевірятися з урахуванням 
умов та розвитку ринку, настроєм покупців і прогно-
зами у майбутнє. Основна мета маркетингу – робити 
те, що потрібно покупцю. Тобто суть маркетингу ви-
значається від орієнтації потреби споживача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До ана-
лізу концепцій маркетингу останнім часом еконо-
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місти звертаються дуже рідко. Вважається, що кла-
сичний аналіз, здійснений Ф. Котлером, вичерпав 
проблему [5].

За Ф. Котлером, фірма може обрати будь-який 
шлях для збільшення обсягів збуту товарів, що відо-
бражає один з п’яти підходів до організації марке-
тингової діяльності, а саме:

- концепція удосконалення виробництва;
- концепція удосконалення товару;
- концепція збуту;
- концепція маркетингу;
- концепція соціально-етичного маркетингу.
Концепція удосконалення виробництва. Як ви-

дно з назви, визначальним фактором орієнтації фір-
ми у ринковому просторі виступає виробництво. Спо-
живачі надають перевагу дешевим і доступним для 
придбання товарам. А висока ефективність виробни-
цтва дає змогу підтримувати низькі витрати і таким 
чином забезпечувати низькі ціни.

Концепція удосконалення товару на пріоритет-
не місце ставить товар. Діяльність підприємства зо-
рієнтована на його постійне вдосконалення та роз-
робку достатньої кількості модифікацій.

Дана концепція передбачає, що споживачі від-
дають перевагу товарам із найвищою якістю та на-
дійними експлуатаційними характеристиками. 
Приділяючи увагу насамперед якості товарів, під-
приємство-виробник має на увазі, що споживачі за-
цікавлені у придбанні цих товарів, знають про на-
явність виробів конкурентів і роблять свій вибір, 
орієнтуючись на високу якість і погоджуючися пла-
тити за неї вищу ціну.

Концепція збуту ґрунтується на самому процесі 
збуту. Дана концепція ґрунтується та тому що спо-
живачі не купуватимуть товари підприємства в до-
статній кількості, якщо воно не докладатиме зна-
чних зусиль у сфері збуту товарів.

Ця концепція можлива за умов недостатньої обі-
знаності покупця, щодо властивостей товару, коли 
на поведінку споживача впливають різними засоба-
ми: рекламою, переконливими методами продажу, 
демонстраціями товару, спеціальними знижками.

Концепція маркетингу передбачає, що запору-
кою досягнення цілей підприємства є визначення 
потреб споживачів і задоволення цих потреб ефек-
тивнішими і продуктивнішими – порівняно з конку-
рентами – методами.

Запроваджуючи цю концепцію, підприємства орі-
єнтуються передусім на задоволення потреб певної 
групи споживачів, для чого постійно проводять мар-
кетинги ринку, аналіз і контроль маркетингової ді-
яльності.

Концепція соціально-етичного маркетингу. Пе-
редбачає визначення потреб споживачів та їх задово-
лення ефективніше, ніж конкуренти, з урахуванням 
інтересів усіх членів суспільства.

Ця концепція виникла під впливом багатьох зо-
внішніх факторів, зокрема погіршення якості до-
вкілля, обмеженості природних ресурсів, стрімкого 
приросту населення тощо.

Постановка завдання. Розв’язку завдання фор-
мування ринкового попиту широких прошарків 
населення забезпечує виробнича концепція мар-
кетингової діяльності. Вона орієнтувала фірми на 
удосконалення процесу виробництва та зниження 
витрат виробництва та цін на продукцію. Збільшен-
ня попиту досягалося двома шляхами – зростанням 
заробітної плати найманих працівників і зниженням 
цін. В результаті була досягнута мета значного при-
скорення зростання потреб та попиту споживачів. З 

погляду макроекономіки маркетинг дає змогу фор-
мувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефек-
тивнішому використанню ресурсів економіки завдя-
ки прискоренню товарообігу та зменшенню товарних 
запасів, наявності маркетингової інформації про роз-
міщення ресурсів. З погляду мікроекономіки марке-
тинг створює умови, які сприяють пристосуванню 
підприємства до вимог ринку.

Своєчасна і вдала орієнтація виробництва спри-
яли успішному вирішенню цих завдань. Та прак-
тика висунула перед виробництвом і маркетингом, 
що формувався, нові проблеми. Внаслідок зосеред-
ження виробників на внутрішніх якостях товару по-
купці отримували «голий» товар, хоча потребували 
товар із зовнішнім доповненням, з певними послуга-
ми та вигодами: упаковкою, доставкою, гарантіями, 
можливостями ремонту тощо. Формується потреба 
у комплексному задоволенні запитів. Оскільки вну-
трішні можливості виробництва, пов’язані з масовим 
випуском продукції, в основному були вичерпані, 
увага зосереджувалася на резервах збуту.

Збутова концепція, що поширилася у 40-50-х 
роках ХХ ст., орієнтувалася на активний збут ви-
роблених товарів. Вона здійснила прорив до потреб 
споживачів на новому рівні – розвивалося сервісне 
обслуговування, поширювались засоби стимулюван-
ня збуту. На цьому етапі набувають розповсюджен-
ня переважно виробничі послуги – упаковка, ремонт, 
гарантії якості продукції. Інтенсифікація зусиль у 
сфері реалізації продукції поступовопризводить до 
нав’язування її покупцеві. Цінуються торговельні 
працівники, яким властиві винахідливість і наполе-
гливість, вміння продати товар незалежно від того, 
якими методами це досягається.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналі-
зуючи розглянуті концепції, можна зробити висно-
вок, що вони мають загальні характеристики. Вони 
утворюють цикл виробничого маркетингу, який го-
ловну увагу приділяв удосконаленню виробництва і 
його продукту. Тут з’являються елементи майбутньо-
го маркетингу і самі виробники виконують марке-
тингові функції. Маркетологів за професією ще не 
готують. І якщо складні економічні проблеми вирі-
шувалися за допомогою лише елементів маркетингу, 
то якісно новий етап настає тоді, коли з середини 
50-х років минулого століття формується система 
маркетингу. З того часу він швидко розповсюджу-
ється у розвинутих країнах.

Причинами розповсюдження стали такі револю-
ційні зрушення в економіці за активної участі мар-
кетингу:

1. Індивідуалізація потреб у матеріальних благах. 
У 60-70-х роках ХХ ст. населення розвинутих країн 
значною мірою задовольнило свої потреби масово ви-
робленими у конвеєрному та поточному виробництві 
товарами. Утворилося суспільство масового спожи-
вання. В цих умовах розвивається індивідуалізація 
потреб у речових товарах. Вивчення та задоволення 
індивідуальних потреб забезпечує  маркетинг.

2. Розвиток потреб у послугах і у сфері послуг. 
Задоволення потреб людей у матеріальних благах 
спричинило необхідність задоволення нематері-
альних потреб – побутових, культурних, духовних 
тощо. Засобами їх задоволення є послуги. Виявлен-
ню та якнайповнішому задоволенню потреб у послу-
гах теж слугує маркетинг.

3. Значне загострення конкуренції виробників.  
З середини ХХ ст. сукупна пропозиція перевищи-
ла сукупний попит, що призвело до посилення кон-
куренції виробників. Для успіху в конкурентній 
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боротьбі фірми вивчають потреби споживачів і на-
магаються їх краще задовольнити. Концепція рин-
кового маркетингу (50-70-ті роки ХХ ст.) основну 
увагу приділяє споживачам продукції фірми, всебіч-
ному вивченню існуючих у них потреб та найповні-
шому їх задоволенню. Широко застосовуються такі 
маркетингові інструменти: дослідження ринку, його 
сегментація, розробка маркетингової, товарної, ці-
нової, збутової політик, політики просування. Про-
те з часом позитивна сторона цієї концепції почала 
перетворюватися на негативну. Йдеться про те, що 
в концепції ринкового (поточного, тактичного) мар-
кетингу переважає пристосування до умов ринку, 
пасивне відображення існуючих на ньому потреб (їх 
«фотографування»). А умовою подальшого успішно-
го розвитку виробництва і ринку ставав маркетин-
говий вплив на формування потреб споживачів. Це 
завдання мала вирішити наступна концепція.

Концепція стратегічного маркетингу (70-80-ті 
роки ХХ ст.) полягає в активному впливі з боку фір-
ми на ринок шляхом передбачення майбутніх потреб 
і підготовки виробництва до їх задоволення, а також 
шляхом формування нових потреб і попиту покуп-
ців, використовуючи маркетингові засоби: рекламу, 
стимулювання продажу тощо. Отже, головне завдан-
ня стратегічного маркетингу – прогнозування трива-
лого успішного перебування на ринку та активний 
вплив на нього. У процесі реалізації цієї концепції 
система елементів маркетингу поповнилася чималою 
кількістю стратегій і відповідних матриць.

Концепція соціально-етичного маркетингу (80-
90-ті роки ХХ ст.) передбачає виявлення індивіду-
альних і суспільних потреб споживачів та їх задово-
лення з дотриманням моральних норм, підвищення 
добробуту окремого споживача і суспільства в ціло-
му. На відміну від виробничого маркетингу прин-
цип соціального такий: спочатку вивчимо потреби в 
товарах, а потім – виробимо. За таких умов відбу-
вається активний вплив маркетингу не лише на ри-
нок, а й на виробництво – маркетинг робить внесок 
у структурну перебудову економіки. На цьому етапі 
готуються професіонали-маркетологи, які створюють 
систему маркетингу, напрацьовують його механізми, 
інструменти. Тут в основному завершується форму-
вання системи маркетингу і створюються умови для 
розвитку цієї системи на новому рівні. Соціальний 
маркетинг і його завершальна концепція започатко-
вують новий цикл маркетингу.

Концепція соціально-етичного маркетингу набли-
зила виробників до реалізації назрілої потреби не 
просто у повазі до споживачів та дотримання їхніх 
прав, а й у створенні партнерських, дружніх відно-
син з ними. Якщо на вихідному рівні маркетинго-
вої діяльності існував маркетинг виробника, то піс-
ля суттєвих змін і створення системи маркетингу 
новий, вищий рівень є маркетингом споживача. Він 
передбачає активну взаємодію маркетологів з покуп-
цями, клієнтами. Конкретніше розглянемо його за-
вдання та зміст, аналізуючи вихідну концепцію но-
вого циклу.

Концепція маркетингу взаємовідносин (90-ті роки 
і по наш час) спрямована на створення довірчих, вза-
ємовигідних відносин з клієнтами та іншими парт-
нерами (постачальниками, посередниками) на дов-
гострокову перспективу. Йдеться про формування 
прихильності, лояльності покупців та їхніх дітей до 
фірми на роки. Маркетингова концепція взаємовід-
носин виразила умови ефективного розвитку еконо-
міки на сучасному етапі. У різних галузях та сферах 
української економіки до маркетингу відбувалося 

неоднаковими темпами. Раніше за всіх технологію 
маркетингу почали використовувати фірми, що за-
ймаються експортом та імпортом. Більший розвиток 
він отримав у фірмах, які працюють на сегментах 
високоякісної продукції ринків одягу, побутової тех-
ніки, комп’ютерів, автомобілів тощо.

Маркетинговий підхід став широко впроваджува-
тися у сферу фінансових і туристичних послуг, він 
є необхідним на підприємствах досить ризикованого 
венчурного бізнесу, у тому числі малого. Елементи 
маркетингу в останній час прагнуть застосовувати на 
одних з перших по обороту, асортименту та прибут-
ковості споживчих ринках України – продовольчому 
та книжковому. Застосування маркетингу значно за-
лежить від форми власності та специфіки організації 
управління конкретним підприємством. Приватні, 
орендні, акціонерні організації реагують на вимоги 
ринку, володіють більшими можливостями самостій-
ного прийняття рішень по взаємозв’язаним елемен-
там комплексу маркетингу.

В залежності від рівня залучення організацій в 
маркетингову діяльність можна виділити три рівня 
використання концепції маркетингу:

- діяльність організації в цілому переорієнтована 
на маркетинг як концепцію ринкового управління, 
що передбачає не просто створення служб маркетин-
гу, але й зміну всієї філософії управління; 

- в організації використовуються окремі комп-
лекси (групи взаємопов’язаних методів та засобів) 
маркетингової діяльності (розробка та виробництво 
продукції на основі вивчення попиту та кон’юнктури 
ринку, післяпродажне обслуговування тощо); 

- в організації ізольовано реалізуються окремі 
елементи маркетингу (реклама, стимулювання про-
даж, ціноутворення з врахуванням попиту тощо).

Для нашої країни в існуючих умовах більш реаль-
ним є використання груп взаємопов’язаних методів 
та засобів маркетингової діяльності, а також окре-
мих елементів маркетингу. Розвитку маркетингу від-
носин сприяють і такі зрушення в кризовий період, 
як скорочення дорогої безадресної реклами на теле-
баченні, у друкованій пресі, поширення інтернет-ре-
клами, адже вона має таку перевагу, як інтерактив-
ність – можливість спілкування зі споживачами.

Поглибленню відносин довіри сприяє поширен-
ня особистого продажу (персоніфікованого, або ді-
рект-маркетингу) – продажу товарів представниками 
фірми конкретним, наперед визначеним покупцям. 
У цій формі покупець придбає не лише товар, а й 
порадника в особі торговельного агента, що сприяє 
встановленню довірчих, дружніх відносин.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, на сьогодні проблематичною є пропозиція уні-
версальної схеми організації роботи на ринку на 
основі принципів маркетингу. Вид і сфера діяльності, 
структура організації та галузеві особливості перед-
бачають вибір своєї специфічної моделі маркетингу 
у кожному конкретному випадку. Разом з тим базо-
ві принципи маркетингової концепції, орієнтація на 
комплексне стратегічне управління виробничо-збуто-
вою діяльністю з досягненням максимального кінце-
вого ефекту залишаться незмінними і можуть бути з 
успіхом використані українськими підприємствами 
для розширення своїх операцій на ринку.

Отже, використання маркетингу як ефективного 
механізму управління підприємством повинне ста-
ти стратегією його розвитку на сучасному етапі ста-
новлення економіки України. Маркетинг вступив у 
третій цикл свого розвитку – маркетинг споживача, 
започаткований сучасною концепцією маркетингу 
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відносин. Концепції маркетингу цього циклу роз-
різнятимуться ступенем залучення споживачів до 
маркетингової діяльності фірм. Аналіз проблем ан-
тикризового маркетингу засвідчив, що уявлення про 
маркетингові заходи як основу антикризового плану 
підприємства можна вважати перебільшеними. Про-
те ці заходи залишаються важливим напрямом анти-
кризового регулювання виробництва.
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Постановка проблеми. Сьогодення підприємни-
цтва в Україні спонукає практиків і теоретиків до 
пошуку і реалізації нових, більш ефективних шляхів 
подолання кризи, спричиненої як зовнішніми, так 
і внутрішніми факторами. Метою дослідження є об-
ґрунтування методологічних та методично-практич-
них засад запровадження стратегії і тактики анти-
кризового управління підприємством, а також огляд 
та класифікація найбільш вживаних антикризових 
стратегій і тактик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорети-
ко-методологічні засади антикризового менеджменту 
в цілому і стратегічного антикризового управління 
зокрема були досліджені зарубіжними та вітчизня-
ними науковцями: С. Фінком, Р. Хітом, Р. Кохом, 
С. Бутом, Я. Мітроффом, Б. Паттерсоном, І.А. Блан-
ком, Л.О. Лігоненко, В.О. Василенко, О.М. Скібіць-
ким та багатьма іншими.

Постановка завдання. Для обґрунтування методо-
логічних та методично-практичних засад стратегії і 
тактики антикризового управління необхідно вико-
нати наступні завдання: 

• визначити сутність, мету та особливості страте-
гічного антикризового управління;

• розглянути типи стратегій за рівнями управ-
ління;

• розглянути види криз залежно від рівня та 
глибини розвитку, причини та місця виникнення; 

• дослідити взаємозв’язок рангу антикризової 
стратегії в ієрархії стратегій підприємства залежно 
від виду ідентифікованої на підприємстві кризи;

• систематизувати антикризові стратегії за спіль-
ними ознаками;

• визначено види тактик у антикризовому управ-
лінні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стра-
тегія антикризового управління підприємством –  
сукупність дій і послідовність прийнятих управлін-
ських рішень, що дозволяють оцінити, проаналізу-
вати і виробити необхідну систему впливу на оздо-
ровлення підприємства з метою запобігання його 
банкрутства або мінімізації наслідків кризи. Мож-
на стверджувати, що в центрі антикризової страте-
гії управління може бути будь-яка мета: виживання, 
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забезпечення (підтримка) конкурентоспроможності, 
задоволення потреби клієнтів, оптимальне викорис-
тання своїх сильних сторін для досягнення переваг 
над конкурентами тощо [1]. Але, на наш погляд, 
головна мета антикризового управління – стабіліза-
ція діяльності всіх підсистем організації, усунення 
суперечностей елементів мікроекономічної системи 
між собою та із зовнішнім оточенням до відновлення 
рівноваги економічної системи (організації), віднов-
лення її життєздатності.

Особливістю антикризового стратегічного управ-
ління як винятково ефективного управлінського ін-
струменту є те, що воно дає можливість застосувати 
негайні та дійові механізми для зміни внутрішнього 
середовища організації та його взаємодії з зовнішнім 
середовищем на підставі заздалегідь розроблених ан-
тикризових інструментів.

Головна перевага стратегічного менеджменту – це 
швидкість ухвалення рішень нижніми рівнями управ-
ління, минаючи вищі ланки (виключення тривалих по-
годжувальних процедур). Саме ця якість стратегічного 
антикризового управління доволі вагома в антикризо-
вому менеджменті, який вимагає миттєвого прийняття 
рішень на різних рівнях управлінської ієрархії в умо-
вах підвищеної мінливості середовища [2].

Виходячи з наведеного вище, підкреслимо, що ан-
тикризова стратегія – це складна і потенційно міцна 
зброя, за допомогою якої сучасне підприємство може 
протистояти умовам, що змінюються [3].

Стратегія компонується рівнево, тобто вона має 
ієрархічну будову. За рівнями управління, на яких 
розробляються стратегії, їх поділяють на: корпора-
тивну (портфельну), ділову (бізнесову, конкурентну), 
функціональну та операційну відповідно. Стратегія 
нижнього рівня підтримує та доповнює стратегію ви-
щого рівня і робить свій внесок у досягнення цілей 
на вищому рівні.

Усвідомлення управлінцями і персоналом рангу 
антикризової стратегії в ієрархії стратегій підпри-
ємства, а саме значущості та вагомості антикризової 
стратегії для виведення підприємства з кризи, спри-
ятиме прискоренню реалізації антикризових заходів, 
зменшить опір змінам та стрес загрози банкрутства. 
Тому нами було досліджено взаємозв’язок рангу ан-
тикризової стратегії в ієрархії стратегій підприєм-
ства залежно від ідентифікації на підприємстві ло-
кальної, системної чи стратегічної кризи.

Відповідно до поставленої мети, нами розглянуто 
загальноприйняті типи стратегій за рівнями управ-
ління: корпоративну, ділову, функціональну, опера-
ційну [3]. Для дослідження взаємозалежності рангу 
антикризової стратегії та типу кризи на підприєм-
стві, нами відзначено відповідні вагомі характерні 
ознаки для різних типів стратегії та видів криз.

Корпоративна стратегія визначає загальний на-
прям діяльності підприємства – це стратегії зростан-
ня, стабілізації або скорочення, призначені для до-
сягнення цілей на загальному корпоративному рівні. 
В аспекті нашого дослідження необхідно відзначи-
ти, що корпоративна стратегія за широтою охоплен-
ня об’єкта управління є глобальною, за тривалістю 
– довгостроковою, та комплексною за здійсненням 
процесу змін на підприємстві. Діловими є стратегії 
для кожного окремого виду діяльності суб’єкта під-
приємницької діяльності, у мультибізнесовому, ди-
версифікованому підприємстві.

Функціональна стратегія визначає діяльність по 
бізнес-процесам: фінансова стратегія, управління 
персоналом, стратегія маркетингу та інше. Вирі-
шальними ознаками для нашого дослідження є те, 

що функціональні стратегії є локальними за широ-
тою охоплення об’єкту та концентрованими за ха-
рактером спрямованості на об’єкт управління.

Операційна стратегія визначає принципи управ-
ління окремими ланками організаційної структури; 
це вузька стратегія для основних структурних оди-
ниць: цехів, торговельних регіональних представни-
ків та філій, тощо. Основними ознаками цих стра-
тегій є те, що вони є короткотермінові, локальні та 
невідкладні відносно здійснення процесу змін.

Для досягнення поставленої мети необхідно від-
значити, що об’єктом антикризового управління є 
підприємство, що перебуває в кризовому стані. В ас-
пекті нашого подальшого дослідження пропонується 
скористатися класифікацією криз на підприємстві, 
побудовану на основі застосування комплексного 
критерію. Таким чином, залежно від рівня та глиби-
ни розвитку, причини та місця виникнення розгля-
даються такі види криз: локальна криза, системна 
криза, стратегічна криза [4].

Локальна криза охоплює певну підсистему під-
приємства, а її результати значною мірою відбива-
ються на роботі всього підприємства. Серед локаль-
них основними є: криза збуту, криза постачання, 
локальна фінансова криза (ліквідності, прибутковос-
ті, тощо), криза управління персоналом, виробничо-
технологічна криза, або криза окремого підрозділу, 
відділу підприємства. У разі застосування вчасних та 
адекватних антикризових заходів таку кризу мож-
на ліквідувати. Якщо таких заходів не було вжито, 
локальна криза може перерости в системну кризу. 
Антикризова стратегія при ідентифікації локальної 
кризи визначає невідкладні механізми змін на об’єкт 
управління, є короткотерміновою, локальною за ши-
ротою охоплення об’єкту, концентрованою за харак-
тером спрямованості, відповідно нашому ранжуван-
ню ієрархії стратегій на підприємстві, набуває ознак 
операційної або функціональної стратегії залежно 
від виду підсистеми, в який ідентифіковано кризу.

В умовах системної або стратегічної криз (органі-
заційної, глибокої фінансової кризи або фінансової 
катастрофи) відбувається крайнє загострення вну-
трішньовиробничих і соціально-економічних відно-
син, а також відносин організації із зовнішньоеконо-
мічним середовищем. Відмінністю між цими двома 
видами криз є те, що при системній кризі підпри-
ємство при незмінних місії, цілях, напрямках діяль-
ності та виробничого потенціалу, обравши ефективну 
антикризову стратегію, має можливість стабілізува-
ти свою діяльність. А при ідентифікації стратегіч-
ної кризи на підприємстві застосовують антикризову 
стратегію, що передбачає проведення організаційно-
економічних, правових, виробничо-технічних захо-
дів, спрямованих на зміну його структури, системи 
управління, форм власності, організаційно-правових 
форм, які здатні відновити прибутковість, конкурен-
тоспроможність та ефективність виробництва [5]. Ан-
тикризова стратегія при ідентифікації системної або 
стратегічної кризи охоплює оперативні, тактичні та 
стратегічні механізми стабілізації. За широтою охо-
плення об’єкту вищезазначена стратегія є глобаль-
ною, за тривалістю дій довгостроковою, за здійснен-
ням процесу змін на підприємстві – комплексною, 
тому нами запропоновано визначити її як корпора-
тивну в ієрархії стратегій підприємства.

Викладене вище вказує, що вирішальне значення 
в антикризовому управлінні має стратегія. Антикри-
зова стратегія буде ефективною, якщо:

• Буде диференційована за видами криз, 
• Буде враховано глибину протікання кризи, 
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• Буде враховано причини розвитку кризи,
• Буде враховано стадію життєвого розвитку 

кризи.
Виходячи з типів антикризового менеджменту, 

відповідно до етапу перебування підприємства в кри-
зовому стані, існують різні стратегії антикризового 
управління:

• попередження кризи, підготовки до її появи;
• вичікування зрілості кризи для успішного ви-

рішення проблем її подолання;
• протидії кризовим явищам, уповільнення її 

процесів;
• стабілізації ситуацій за допомогою використан-

ня резервів, додаткових ресурсів;
• розрахованого ризику;
• послідовного виведення з кризи;
• передбачення і створення умов усунення на-

слідків кризи [6].
Стратегія поведінки на підприємства на ринку, ха-

рактер та тактика управління, зумовлюють категори-
зацію за наступними типами антикризових стратегій:

• Стратегію виживання, яка передбачає еволю-
ційний розвиток підприємства з урахуванням стано-
вища що склалося. Тобто плавне з мінімальними пе-
ребудовами, але надійне поліпшення показників, аж 
до виходу зі стану кризи.

• Стратегію прориву, що забезпечує істотне по-
ліпшення всіх аспектів діяльності підприємства за 
мінімально короткий час і передбачає орієнтацію на 
лідируюче положення на ринку.

За базисністю, визначенням головного напряму 
управління компанією видами антикризових страте-
гій є:

• стратегія стабілізації;
• стратегія скорочення;
• стратегія реструктуризації.
Антикризові стратегії стабілізації за темпами ви-

робництва, інвестування та реалізації проектів поді-
ляють на наступні:

• пауза (навмисне призупинення збільшення 
збуту);

• обережне просування (просування розпочатих 
програм в очікуванні успіху);

• без змін (заморожування ситуації, припинення 
перспективних інвестицій);

• зняття прибутку (припинення поточних інвес-
тицій в продукт).

Стратегії виживання (скорочення), за способами 
реалізації поділяються на:

• стратегії розвороту;
• стратегія відокремлення;
• стратегія ліквідації.
Стратегія скорочення за характером підходів до 

скорочення виділяють наступні:
• скорочення витрат – близька до стратегії ско-

рочення організаційних форм, тому що основною 
ідеєю має пошук можливостей і вжиття заходів для 
скорочення витрат підприємства.

• «збирання врожаю» – припускає відмову від дов-
гострокової перспективи існування певного бізнесу за-
для одержання максимальних доходів за короткий пе-
ріод, тобто розуміння, що бізнес приноситиме швидкі 
й порівняно великі гроші, але короткий період. 

• скорочення організаційної структури підпри-
ємства, коли підприємство закриває чи продає один 
зі своїх підрозділів з метою довгострокової зміни 
меж діяльності.

• ліквідації, що є граничним випадком стратегії 
скорочення і здійснюється тоді, коли підприємство 
не може продовжувати діяльність. 

Реструктуризація суб’єкта господарювання – це 
проведення організаційно-економічних, правових, 
виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну 
його структури, система управління, форм власності, 
організаційно-правових форм, які здатні відновити 
прибутковість, конкурентоспроможність та ефектив-
ність виробництва [5].

Розрізняють оперативну реструктуризацію (реструк-
туризація матеріальних активів і боргових зобов’язань, 
в ході якої впроваджуються нові схеми поставок мате-
ріально-технічних ресурсів, збуту продукції, збільшен-
ня обсягів продажів, скорочення залученого капіта-
лу, оптимізуються виробничі процеси та організаційні 
структури тощо) і стратегічну реструктуризацію (роз-
робка і впровадження принципово нових форм організа-
ції виробництва і якісно нових видів продукції, корінна 
перебудова технологічних процесів, стратегії закупівель 
і збуту та ін.). Реструктуризація як стратегія – це, від-
повідно, стратегічна реструктуризація [2].

Законодавством України встановлено, що реорга-
нізація юридичної особи є однією з форм припинення 
його діяльності.

Реорганізація – це майнові трансформації окре-
мих господарюючих суб’єктів, супроводжувані пе-
ретворенням їх організаційно-правового статусу, з 
метою більш ефективного здійснення господарської 
діяльності. З позицій фінансового менеджменту, ре-
організація підприємств є формою інтеграції чи ди-
версифікації їх капіталу з метою більш ефективного 
його використання в господарському процесі. Осно-
вні форми реорганізації підприємства, передбачені 
законодавством, це: злиття, приєднання, поділ, ви-
ділення, перетворення [7; 8; 9].

Саме реорганізація є однією із форм утворення 
суб’єкта господарювання (ст. 56 ГК України). Це 
пов’язано з тим, що внаслідок реорганізації, на від-
міну від ліквідації, припиняється, власне, лише сам 
суб’єкт господарювання як такий, а от його діяль-
ність триває, але вже не в колишній (яка існувала до 
реорганізації), а в новій організаційно-правовій фор-
мі суб’єкта господарювання.

За характером поведінки на ринку антикризові 
стратегії є:

• Захисні.
• Наступальні.
Відповідно до розташування на матриці АДЛ (Ар-

тура Д. Літла) на позиції «Слабка» видами антикри-
зових стратегій є:

• Вихід з галузі.
• Зсув.
• Оновлення продукції.
• Вихід з ринку.
Вибір стратегічного напряму виходу з кризи дає 

можливість перейти до визначення з тактичними за-
ходами. Тактика і стратегія антикризового управлін-
ня повинні бути взаємопов’язані. Тактика являє со-
бою конкретні короткострокові стратегії. Політика 
представляє загальні орієнтири для дій і прийняття 
рішень. Процедури наказують дії, які повинні бути 
зроблені в конкретній ситуації. Правила точно вказу-
ють, що потрібно робити в конкретній ситуації [10].

Відповідно до нової стратегії визначають нову 
концепцію фінансового, виробничого і кадрового 
оздоровлення. Відповідно до цієї концепції розробля-
ють фінансову, маркетингову, технічну й інвестицій-
ну програми, що сприяють знайденню шляхів вихо-
ду з кризової ситуації. 

Якщо оперативні заходи по виходу з економічної 
кризи здійснюються у відриві від стратегічних цілей, 
це може призвести до короткочасного поліпшення 
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фінансового становища, але не дозволить усунути 
глибинні причини кризових явищ.

Існують дві найпоширеніші тактики, що дають 
змогу перебороти кризову ситуацію. Перша назива-
ється захисною, оскільки заснована на заходах збе-
реження, тобто скорочення всіх витрат, пов’язаних 
з виробництвом і збутом, утриманням основних за-
собів і персоналу, що призводить до скорочення ви-
робництва загалом. Така тактика, як правило, засто-
совується при дуже несприятливому збігу зовнішніх 
для підприємства обставин. Захисна тактика під-
приємства обмежується застосуванням відповідних 
оперативних заходів, зокрема скорочення збитків, 
витрат, виявлення внутрішніх резервів, кадрові пе-
рестановки, зміцнення дисципліни [11].

Найефективнішою вважається наступальна так-
тика, для якої характерне застосування не так опе-
ративних, як стратегічних заходів. У цьому разі по-
ряд з ресурсозберігаючими заходами здійснюється 
активний маркетинг, вивчаються і завойовуються 
нові ринки збуту, застосовується політика вищих 
цін, збільшуються витрати на вдосконалення ви-
робництва шляхом його модернізації, відновлення 
основних фондів, впровадження перспективних тех-
нологій. У такому разі змінюється або зміцнюється 
управління підприємством, здійснюються комплек-
сний аналіз і оцінка ситуації за потреби й коригу-
вання основних принципів діяльності підприємства, 
тобто змінюється його стратегія [11].

Висновки з проведеного дослідження. Усвідомлен-
ня сучасними управлінцями значущості стратегічного 
антикризового управління та застосування відповід-
них антикризових тактик і заходів призведе до при-
скорення подолання кризового стану підприємствами 

України. Теоретико-методологічна база антикризових 
стратегій різних форм і видів в достатній мірі широка і 
розвинена для її практичного застосування. Нами було 
систематизовано антикризові стратегії для полегшення 
визначення необхідної стратегії, зважаючи на ідентифі-
ковану глибину, масштаб та вид кризи. У подальших 
дослідженнях ми плануємо розглянути інструменти ан-
тикризових стратегій у різних стратегіях і тактиках.
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Постановка проблеми. Головними складовими 
енергетичної безпеки держави є: достатній рівень 
енергозабезпечення та енергоефективності; енерге-
тична незалежність; диверсифікація імпорту енер-
гоносіїв – газу, нафти для АЕС; ефективне вико-
ристання енерготранзитного потенціалу; екологічна 
прийнятність паливно-енергетичного виробництва.

Згідно з загальноприйнятими світовими стандар-
тами енергетичної безпеки, постачання енергоносіїв 
з одного джерела не повинно перевищувати для кра-
їни 25%. Лише за такої умови держава може розви-
ватися як енергетично незалежна. У вирішенні цієї 
проблеми велике значення має досвід країн Західної 
Європи, до переважної більшості яких енергоносії 
надходять із 5-8 джерел. США отримують енергоно-
сії з 60 країн світу.

Протягом усіх років незалежності енергетична 
безпека України залишається вразливою і негаранто-
ваною, оскільки наша держава енергетично залежна 
від Росії: на 80% по нафті та на 75% по газу.

Останні роки довели необхідність пошуку альтер-
нативних джерел енергопостачання для нашої дер-
жави, оскільки енергетичний фактор може бути ви-
користаний як суттєвий важіль впливу не тільки на 
економічний, але й на політичний суверенітет Украї-
ни. Періодичні «газові кризи» у відносинах з Росією 
продемонстрували, що для України завдання дивер-
сифікації постачання енергоносіїв було і залишаєть-
ся першочерговим [1, c. 9].

За умов сучасних енергетичних криз, проблема 
формування енергетичної незалежності держави по-
стає особливо гостро, що створює науковий інтерес 
до дослідження даної проблеми та пошуку шляхів її 
вирішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
танням енергетичної безпеки країни та пошуку аль-
тернативних шляхів забезпечення суспільства до-
статньою кількістю енергоресурсів присвячені праці 
таких вчених, як: Є. Бобров, Г. Бондаренко, Н. Воро-
пай, М. Крупка, В. Кухар, Л. Малюта, А. Мельник, 
І. Михасюк, Б. Синякевич та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
значення сутності енергетичної безпеки та формуван-
ня заходів державного управління енергетичною без-
пекою на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Забез-
печення енергетичної безпеки є одним з найбільш 
важливих питань, які визначають можливість стало-
го розвитку суспільства у країнах світу, в тому чис-
лі і в Україні. Проблема забезпечення енергетичної 
безпеки стоїть у центрі уваги енергетичної політики 
майже для всіх країн світу.

Як визначає Н.В. Семенюк, енергетична безпека 
держави – це стан готовності паливно-енергетично-
го комплексу країни щодо максимально надійного, 
технічно безпечного, екологічно прийнятного, еконо-
мічно ефективного та обґрунтовано достатнього енер-
гозабезпечення економіки держави й населення, а 
також щодо гарантованого забезпечення можливості 
керівництва держави у формуванні і здійсненні полі-

тики захисту національних інтересів у сфері енерге-
тики без зовнішнього і внутрішнього тиску [2, с. 48]. 

Наявність гострих економічних, соціальних та 
екологічних проблем у розвитку регіонів України і 
держави в цілому дозволяє стверджувати про нена-
лежний рівень забезпечення енергетичної безпеки. 
Міністерством економіки України розроблено Мето-
дику розрахунку рівня економічної безпеки, яка базу-
ється на комплексному аналізі індикаторів з виявлен-
ням потенційно важливих загроз і застосовується для 
інтегральної оцінки рівня безпеки в цілому по еконо-
міці та за окремими сферами діяльності (табл. 1).

Таблиця 1
Індикатори та їх порогові значення  

стану енергетичної безпеки 

Індикатор, одиниця виміру Порогове 
значення

Фактичне 
значення

Енергоємність ВВП, кг 
умовного палива/грн 0,2 – 0,5 0,63

Ступінь забезпечення 
паливно-енергетичними 
ресурсами, %

не менше 100 100

Частка власних джерел у 
балансі паливних ресурсів 
держави, %

не менше 50 50

Частка імпорту палива з 
однієї країни в загальному 
його обсязі, %

не більше 30 80

Обсяг видобутку вугілля, 
млн т 70-100 61,7

Українська економіка є однією з найбільш енерго-
ємних у світі: на виробництво одиниці ВВП витрача-
ється у 3-5 разів більше енергії, ніж у країнах Євро-
пи. Енергоємність ВВП в Україні становить близько  
0,63 кг умовного палива/грн, що є критичною межею по-
рогового значення. Результатом високої енергоємності є 
надмірне споживання енергоресурсів та постійне збіль-
шення імпорту вуглеводнів в Україну, а її причиною –  
надмірне споживання у галузях економіки [3, c. 34]. 

Отже, на основі досліджених показників можливо 
констатувати низький рівень енергетичної безпеки 
держави, що потребує формування системи держав-
них заходів управлінського характеру з метою підви-
щення рівня енергетичної безпеки.

Одним із найбільш доцільних способів розв’язання 
проблеми енергетичної безпеки, формування енерго-
незалежної економіки є створення власної енерге-
тичної бази з рахунок використання альтернативних 
джерел енергії.

За даними Міжнародного енергетичного агент-
ства, основним первинним джерелом енергії до 
2035 року залишиться викопане паливо: кам’яне ву-
гілля, нафта та газ. За прогнозами Агентства, частка 
нафти у світовому енергетичному балансі первинних 
енергоносіїв залишиться найбільшою (табл. 2). Част-
ка твердого палива буде зменшуватися, а частка газу 
як первинного джерела енергії буде збільшуватися. 
За прогнозом, частка відновлювальних видів енергії 
також буде зростати.

Таблиця 2
Частка джерел енергії у загальному споживанні енергії у світі, у %*

Види ресурсів 1990 2000 2010 2010 2030 2030 до 1990, %

Тверде паливо 27,8 18,5 15,8 13,8 15,5 - 44,24

Нафта 38,3 38,4 36,9 35,5 33,8 - 11,74

Газ 16,7 22,8 25,5 28,1 27,3 63,47

Ядерна енергія 12,7 14,4 13,7 12,1 11,1 - 12,60

Відновлювальні види енергії 4,4 5,8 7,9 10,4 12,2 177,27
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рочення споживання викопаних та збільшення спо-
живання відновлювальних джерел енергетичних 
ресурсів, що підтверджується даними табл. 2. Єв-
ропейська комісія у новій енергетичній стратегії до 
2020 року визначає наступні пріоритети у забезпе-
ченні енергетичної безпеки: вдосконалення техноло-
гій розвідки, видобутку та споживання викопаного 
палива; запровадження технологій енергозбережен-
ня та енергоефективності; інтеграція інфраструктури 
енергетичного ринку; визначення енергетичної полі-
тики; розвиток технологій використання альтерна-
тивних джерел та захист прав споживачів. Особлива 
увага приділяється знаходженню, розробці техноло-
гій використання та впровадженню альтернативних 
джерел енергії і розширення їх частки у енергоспо-
живанні регіонів, країн та світу [4].

З метою визначення можливих напрямів розви-
тку виробництва біопалива в Україні необхідно роз-
глянути такі важливі аспекти:

– наявний природно-ресурсний потенціал та його 
структуру;

– наявні технології виготовлення біопалива;
– фінансово-економічні можливості впроваджен-

ня та розвитку технологій виробництва біопалива;
– екологічну складову процесу виготовлення біо-

палива для територіальної одиниці.
Розглядати питання визначення пріоритетних на-

прямів виробництва біопалива в Україні доцільно 
за визначеними вище аспектами та у тому самому 
порядку. Кожен регіон України має власні природ-
ні ресурси, частина яких аналогічна ресурсам, наяв-
ним у інших регіонах нашої країни, а частина є уні-
кальною лише для даної місцевості. Таким чином, 
очевидно, що із загальної сукупності технологій ви-
робництва біопалива можна виділити дві групи. По-
перше, це технології, що через свою ресурсну орі-
єнтованість можуть бути впроваджені у переважній 
більшості регіонів країни без значної відмінності у 
вартості отримання ресурсів за умови рівності інших 
факторів. По-друге, технології, що потребують спе-
цифічної ресурсної бази, яку має лише певний регіон 
України. Впровадження виготовлення біопалива за 
цією технологією у регіоні, що не має даних ресур-
сів у достатній кількості, призводить до збільшен-
ня витрат отримання сировини, а відтак, збільшення 
собівартості продукції за інших рівних умов. Серед 
інших умов важливо пам’ятати про роль супутніх 
(побічних) продуктів, про які говорилося вище, адже 
за наявності розвиненої виробничої інфраструкту-
ри альтернативність використання даних продуктів 
може знизити собівартість виробництва, а відтак, 
певною мірою знівелювавши фактор дорогої сирови-
ни у регіоні, де вона є досить дефіцитною.

Більшу увагу актуально приділити другій групі 
технологій, а відтак, напрямкам розвитку виробни-

цтва біопалива, що мають регіональне забарвлення. 
Таким чином, зможемо окреслити можливості роз-
витку даної галузі у конкретних регіонах України 
[5, c. 28].

Як зазначає у своєму дослідженні Лук’янихі- 
на О.А., доцільно розглядати п’ять зон, що мають від-
носно однакові природно-ресурсну базу, а також рі-
вень промислового і соціального розвитку (а відтак, 
інфраструктуру). Дані зони пропонується визначити 
так: Північна зона (Волинська, Рівненська, Житомир-
ська, Київська, Чернігівська, Сумська області); Захід-
на зона (Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Івано-
Франківська, Тернопільська, Хмельницька області); 
Центральна зона (Вінницька, Черкаська, Полтавська, 
Кіровоградська області); Східна зона (Харківська, 
Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька 
області); Південна зона (Одеська, Миколаївська, Хе-
рсонська області та Автономна Республіка Крим).

Розглянемо кожну з виділених нами зон, визна-
чивши можливості розвитку у межах кожної з них 
виробництва біопалива.

Північна зона. Ця територія характеризується на-
явністю значних запасів деревини, адже територіаль-
но відповідає зоні мішаних лісів, а також достатньо 
розвиненим сільським господарством з переважним 
вирощуванням зернових. Окрім того, кожна область 
даної зони є прикордонною, що створює можливості 
виробничої кооперації та реалізації спільних міжна-
родних проектів. Перспективним напрямом виробни-
цтва біопалива на даній території може бути: виго-
товлення палетів, виготовлення етанолу (як на основі 
сировини зі залишків лісового господарства, так і на 
основі перероблення соломи чи озимого ячменю), а 
також виробництво водню. Західна зона. Характери-
зується потужним лісовим потенціалом, який, втім, 
постійно та швидко скорочується. Ресурсів сільсько-
го господарства недостатньо для переорієнтації час-
тини їх для потреб виробництва біопалива. Відтак, 
орієнтуватися варто на деревинну сировину, оскіль-
ки пріоритетними напрямками є виробництво пале-
тів, етанолу та водню.

Центральна зона. Характеризується достатнім 
рівнем сільськогосподарської сировини для виробни-
цтва етанолу та біогазу (з відходів птахоферм). Ви-
робництво біопалива з відходів лісу дуже обмежене.

Східна зона. Обмежені природні ресурси створю-
ють труднощі для широкомасштабного самостійного 
розвитку біопаливної галузі, однак розвинена вироб-
нича інфраструктура здатна забезпечити можливос-
ті для інтеграції та кооперації виробництва біопали-
ва з іншими виробництвами, розвиненими на даній 
території. Перспективним напрямом є видобування 
метану із вугільних шахт з подальшим його вико-
ристанням на підприємствах даного профілю, що та-
кож створює умови для підвищення рівня безпеки 
шахтарів.

Таблиця 3
Пріоритетні напрями виробництва біопалива в Україні [5, c. 29] 

Сировинна база Північна 
зона

Західна 
зона

Центральна 
зона

Східна
зона

Південна 
зона

Відходи та залишки лісового 
господарства та деревообробної 
промисловості

Палети
Етанол
Водень

Палети
Етанол
Водень

Побічні продукти сільського господарство 
(солома) Етанол Етанол

Відходи птахоферм Біогаз Біогаз Біогаз

Ріпак Біодизель Біодизель Біодизель

Шахтний метан Метан

Біомаса водоростей Водень
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Південна зона. Через природні особливості регіо-
ну у контексті розвитку альтернативної енергетики 
потенціал території видається більшим не у сфері ви-
готовлення біологічного палива, а в аспекті розвитку 
нетрадиційних джерел енергії (сонячної, вітрової) 
[5, c. 28]. 

Однією з традиційно аграрних областей України є 
Вінниччина – край високородючих чорноземів, який 
у поєднанні з помірними кліматичними умовами до-
зволяв отримувати найкращі урожаї зернових та ін-
ших стратегічно важливих сільськогосподарських 
культур.

Таблиця 4
Технічно досяжний енергетичний потенціал 

Вінниччини, тис. т у. п. [6]

Енергетичний 
потенціал

Україна 
в цілому, 
млн т.у.п.

Вінниччина, 
млн т.у.п.

Рейтингове 
місце серед 
областей 
України

За побічною 
продукцією 
сільського 
господарства

12,81 0,67 6

Деревної біомаси 1,66 0,06 10

Потенціал 
енергетичних 
культур

12,39 0,55 9

Відходів 
тваринництва 2,46 0,16 1

Біодизелю 
з ріпаку 0,51 0,045 2

Біоетанолу 2,33 0,15 5

Не менше значення відводиться Вінницькій об-
ласті і у розвитку біоенергетики, адже її біопаливний 
потенціал є одним з найбільших серед усіх областей 
нашої держави. Для аналізу можливостей області з 
виробництва біопалива дослідимо її технічно досяж-
ний енергетичний потенціал (табл. 4).

Вінниччина є краєм з великим біопаливним по-
тенціалом. Найбільший потенціал наш регіон має у 
виробництві біопалива з відходів тваринництва, який 
складає 0,16 млн. т.у.п. і є найвищим серед усіх об-
ластей України. За енергетичним потенціалом біоди-
зелю з ріпаку Вінницька область посідає 2 місце і він 
складає 0,045 млн т.у.п. Інший енергетичний потен-
ціал є не менш високим та актуальним для регіону.

Для створення біоенергетичного потенціалу ви-
значальним чинником є земельні ресурси. Загальна 
земельна площа сільськогосподарських угідь Віннич-
чини становить 2016,4тис. га, з них рілля 1727,9 
тис. га [6].

Основними негативними факторами, що суттєво 
гальмують розвиток ринку біопалива в Україні, є такі:

- недостатньо розвинута транспортно-логістична 
інфраструктура аграрного ринку і відповідно ринку 
біоенергетичних ресурсів та відсутність спеціалізова-
них терміналів для обробки великих обсягів біопа-
лива, у результаті чого логістика обходиться дуже 
дорого та знижує потенційну рентабельність біопа-
ливних заводів;

- відсутність новітніх агротехнологій вирощуван-
ня та переробки біомаси;

- нижчі, у порівнянні з ЄС, виробничі потужності 
вітчизняних підприємств з виробництва біопалива;

- недостатність спеціалізованої техніки для оброб-
ки біопаливних вантажопотоків;

- відставання інформаційної інфраструктури: біо-
паливний ринок залишається недостатньо прозорим, 
а потенційні споживачі не освідомленні про свої 
можливості у цій сфері та про переваги біоенергети-
ки як такої;

- фінансові труднощі у фермерів із впроваджен-
ням інноваційних технологій;

- нестача кваліфікованих кадрів [7].
Висновки з проведеного дослідження. З наведе-

ного вище можна визначити, що енергетична без-
пека є однією з основних складових економічної 
на національної безпеки держави. В умовах сучас-
них інтеграційних процесів та зростання попиту на 
енергоносії формування енергетичної безпеки для 
України є одним з пріоритетних напрямів. Осно-
вою енергетичної безпеки є енергетична незалеж-
ність, формування якої можливе лише за рахунок 
створення власної енергетичної бази. Найбільш пер-
спективним напрямом, як свідчить досвід високо-
розвинених країн світу, є альтернативна енергетика 
в цілому та виробництво біопалив зокрема. У про-
цесі розвитку біовиробництва найбільш актуальним 
є здійснення державної підтримки та регулюван-
ня даного процесу на основі регіональних особли-
востей. Серед регіонів, які є найбільш придатними 
для виробництва біопалива різного походження, 
важливе місце посідає Вінницька область, яка має 
значний біоенергетичний потенціал. Проте вико-
ристання даного потенціалу на сьогоднішній день 
є недостатнім, що пояснюється низкою причин. А 
отже, існує нагальна потреба у розробці методів та 
механізмів управління регіоном з урахуванням роз-
витку біоенергетичного комплексу.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день од-
ним з пріоритетних напрямів соціально-економічно-
го розвитку Київського регіону та України в цілому 
визначено питання розширення й реконструкції со-
ціальної інфраструктури сільських територій. Адже 
розвиток соціальної інфраструктури чинить зна-
чний вплив на усі процеси, які відбуваються у сус-
пільстві. Вона не тільки дозволяє безпосередньо по-
ліпшити якість життя селян, а й допоможе досягти 
іншої мети, яка поставлена перед сільським госпо-
дарством. Соціальній інфраструктурі відведена роль 
задоволення загальнолюдських запитів, пов’язаних 
з життєдіяльністю, проживанням у сільській місце-
вості, забезпеченням належних умов праці, відпо-
чинку, культурно-освітнього рівня, споживання ма-
теріальних благ, що в цілому є запорукою добробуту, 
благополуччя, розвитку головної продуктивної сили 
суспільства – людини. Раціональний розвиток соці-
альної інфраструктури – багатоаспектна проблема, 
яка потребує вирішення багатьох питань наукового 
управління. Як відомо, елементи соціальної інфра-
структури більшою мірою розглядаються у відриві 
один від одного, в контексті приватних технічних, 
виробничих, організаційних та економічних завдань. 
Практичний досвід показує, що всі компоненти соці-
альної інфраструктури мають бути предметом єдино-
го, цілісного процесу управління.

Розвиток соціальної інфраструктури регіону до-
зволяє створювати фундамент для підтримки соці-
ально-економічних прав і гарантій населення, допо-
магає забезпечити і зберегти доступність соціальних 
послуг та сприяти максимальному наближенню 
об’єктивних потреб до ресурсних можливостей регіо-
ну. Нині надзвичайно актуальним стає дослідження, 
спрямоване на розроблення стратегії розвитку соці-
альної інфраструктури в регіоні, що сприяє еконо-
мічному зростанню, забезпечує матеріальну основу 
реалізації соціальних програм і підвищення рівня 
життя сільського населення. Усе вищевикладене обу-
мовлює актуальність даної роботи в науковому і при-

кладному значеннях щодо розв’язання значного гос-
подарського завдання, що стосується реформування 
найважливішої сфери життєзабезпечення населення –  
соціальної інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умо-
вах сучасної економіки загальними питаннями роз-
витку соціальної інфраструктури приділяють увагу 
такі науковці, як Л. Г. Богуш [5], Г. Колосюк [3], 
В. І. Куценко [5], Я. Остафійчук [5], В. К. Терещенко 
[7]. Кожний з цих учених зробив свій вагомий внесок 
у дослідження соціальної сфери та інфраструктури.

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
роблення, наукове обґрунтування, впровадження 
стратегічних напрямів, розгляд основних тенденцій 
розвитку об’єктів соціальної інфраструктури сіль-
ської місцевості та висвітлення основних проблем 
розвитку соціальної інфраструктури регіону.

Виклад основного матеріалу досліджень. Нові со-
ціально-економічні умови, що склалися нині на селі, –  
формування агропромислового виробництва на осно-
ві різних форм власності, диференціація послуг, що 
надаються населенню сільськогосподарськими, ко-
мунальними підприємствами або приватними струк-
турами, а також зміна соціальних потреб сільських 
жителів у видах послуг потребують по-новому вирі-
шити соціальні питання на селі.

Серед актуальних проблем особливого значен-
ня набувають ті, що пов’язані з сільською соціаль-
ною інфраструктурою. Саме вона є матеріальною 
та організаційною основою задоволення багатьох 
життєвих потреб населення. Проте кризові процеси 
минулих років в економіці України негативно по-
значилися на формуванні та розвитку об’єктів соці-
ального призначення, зменшилася кількість підпри-
ємств, організацій, закладів та установ у цій сфері.

В економічній літературі виділяють декілька 
підходів до трактування поняття соціальної інфра-
структури, що обумовлює дискусійність і розмитість 
її кордонів. Відповідно, і питання про специфіку 
розвитку соціальної інфраструктури сільських те-
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риторій регіону залишається недостатньо вивченим. 
Теоретичне дослідження соціальної інфраструктури 
дозволило конкретизувати цю категорію і визначи-
ти її як стійку сукупність речових елементів, з яки-
ми взаємодіє регіональний соціальний суб’єкт і які 
створюють умови для раціональної організації всіх 
основних видів діяльності на території регіону: тру-
дової, суспільно-політичної, соціально-культурної та 
соціально-побутової. Тобто соціальна інфраструктура 
– це умови, що забезпечують ефективну життєдіяль-
ність людини не тільки на виробництві, а й у всіх 
сферах регіонального суспільства [1; 2]. Зокрема, не 
можна одні інфраструктурні елементи замінити ін-
шими – вони діють лише в комплексі, взаємодіючи і 
доповнюючи один одного.

Важливо систематизувати концептуальні підходи 
до змісту та класифікації соціальної інфраструктури 
(табл. 1).

Таблиця 1
Систематизація концептуальних підходів 

класифікації елементів соціальної інфраструктури

Класифікаційна 
ознака соціальної 
інфраструктури

Елементи соціальної 
інфраструктури

Рівень організації 
суспільства

- соціальна інфраструктура краї-
ни, регіону, міста, підприємства;

Форма 
інфраструктури

- лінійна (мережа залізничних, 
автомобільних доріг та ін.);
- точкова (школи, театри, ВНЗ і 
т.д.);

Проблемно-цільовий 
принцип

- тимчасова;
- постійна;

Задоволення потреб 
людей

- інфраструктура, пов’язана із 
задоволенням щоденних потреб на-
селення;
- інфраструктура, пов’язана із 
задоволенням потенційних потреб 
населення;

Вид діяльності 
людини

- інфраструктура трудової діяль-
ності;
- суспільно-політична діяльність;
- освіта і культура;
- охорона здоров’я і фізична куль-
тура;
- інші галузі невиробничої сфери;

Функціонально-
цільовий принцип

- суспільно-політична та інтелек-
туально-культурна діяльність;
- відновлення та збереження фі-
зичного здоров’я населення;

Галузевий принцип

- розподіл і обмін;
- надання споживчих послуг;
- охорона здоров’я;
- просвітництво;
- управління та охорона громад-
ського порядку;

Принцип доступ-
ності

- соціальна інфраструктура з без-
перешкодним доступом;
- соціальна інфраструктура з об-
меженим доступом;
- недоступна соціальна інфра-
структура.

Використання запропонованих класифікаційних 
ознак соціальної інфраструктури дозволило виявити 
явні особливості соціальної інфраструктури [1; 2; 3; 5].

- об’єктивний характер і приватна форма гармо-
нізації життя суспільства, адже розвиток суспільно-
го життя вимагає цілеспрямованого регулювання;

- до складу соціальної інфраструктури, крім 
установ та організацій, входять технічна забезпече-
ність, технологічні принципи та їх функціонування;

- соціальну інфраструктури не можна розгляда-
ти у відриві від установок, ціннісних орієнтацій на-
селення, окремих його груп і об’єднань;

- соціальна інфраструктура розв’язує завдання 
соціального розвитку.

Виходячи з наведених особливостей, важливо ви-
значити цільові функції соціальної інфраструктури, 
такі як створення умов для формування прогресив-
них тенденцій у демографічних процесах; відтворен-
ня робочої сили якісно відповідає потребам і рівню 
розвитку виробництва; ефективне використання тру-
дових ресурсів; раціональне використання людсько-
го часу.

Сільська соціальна інфраструктура є частиною со-
ціальної інфраструктури Київського регіону, яку в 
цілому утворюють житлове і комунальне господар-
ство, освіта, культура, охорона здоров’я, служба по-
буту, транспорт і зв’язок у частині, пов’язаній з об-
слуговуванням населення, інші галузі невиробничої 
сфери та торгівля. Кожній з даних галузей прита-
манні власна організаційна структура, форми обслу-
говування населення взагалі та в сільських поселен-
нях, механізм функціонування тощо.

За своїм складом соціальна інфраструктура є ба-
гатогалузевою та багаторівневою системою. Умовно 
вона поділяється на два блоки, в які входять галузі 
соціально-побутового та соціально-культурного при-
значення [6].

Сучасний стан житлово-комунального господар-
ства на сільських територіях Київської області харак-
теризується відсутністю належного матеріального, 
фінансового, кадрового та ресурсного забезпечення, 
необхідного для виконання завдань і повноважень 
місцевого самоврядування у сфері житлово-кому-
нального господарства і як наслідок – кризою у цій 
сфері, яка проявляється насамперед у сферах утри-
мання об’єктів благоустрою, житлового фонду та 
енерго-, тепло-, водопостачання населення.

Тенденція до поліпшення ситуації із введенням 
в експлуатацію житла в сільській місцевості спосте-
рігається починаючи з 2003 р. – 1,4 млн м2, про-
тягом 2004-2006 рр. – 5,5 млн, у 2007 – 2008 рр. – 
5,4 млн м2. У зв’язку з кризовими явищами в 
економіці у 2010 р. скоротився показник введення 
житла в експлуатацію в сільській місцевості і ста-
новив у середньому за рік 3 млн м2 (у міських по-
селеннях 6,3 млн м2), в тому числі 99,9% за кошти 
приватних осіб. Тобто останнім часом у сільській 
місцевості спостерігається тенденція до скорочення 
введення в експлуатацію житла.

Загалом, житловий фонд в селах області порівня-
но з 1990 роком зріс на 8,4%, в той час як в місь-
ких поселеннях – на 26,1%. Це призвело до того, 
що зростання забезпеченості житлом з розрахунку на 
одного жителя в містах відбувається швидшими тем-
пами ніж в селах.

Важливе завдання галузей соціально-побутово-
го призначення полягає у забезпеченні населення 
житлом. Вирішення житлової проблеми – основа со-
ціальної політики відродження українського села, 
оскільки житлові умови безпосередньо впливають на 
демографічну ситуацію, закріплення молоді на селі.

Газифікація сільських населених пунктів є одним 
з пріоритетних завдань відродження села. Економіч-
на роль газифікації полягає не тільки в тому, що 
докорінним чином змінюється сільський побут, а й 
у тому, що вводиться інша система опалення при-
міщень. Однак на сучасному етапі серйозною пробле-
мою залишається газифікація сільських населених 
пунктів. На початок 2010 р. в Київській області було 
газифіковано 96,8% сільських будинків і квартир.

Разом з тим незадовільною є якість комуналь-
них послуг, які надаються селянам. Так, наприклад, 
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електропостачання у випадку аварійної ситуації у 
віддалених сільських населених пунктах зазвичай 
відновлюється через кілька днів.

Торгівля є сферою діяльності соціальної інфра-
структури, що справляє безпосередній вплив на усі 
сфери життя населення, а також, щодо забезпечен-
ня якісного обслуговування мешканців сільських 
територій закладами торговельної сфери. На жаль, 
протягом останніх десятиріч ситуація з торговим об-
слуговуванням сільського населення в Україні зали-
шається складною. Це стосується всіх без винятку 
сільських територій нашої держави.

Загалом, торгове обслуговування сільських тери-
торій Київської області відзначається недостатнім 
рівнем не лише за кількісними, але і за якісними 
показниками. Типовим для деяких сіл є невеликий 
ринок, на якому місцевих жителів майже немає, а 
якщо вони там з’являються, то продають переважно 
фрукти та овочі з підсобного господарства, часом –
молочну продукцію. Основна частина продавців при-
їжджають з наближених містечок. Вони торгують 
продуктами харчування, одягом, взуттям, господар-
чими товарами та інструментами.

В останні роки занепокоєння викликає тенденція 
згортання сільської мережі побуту. Так, на сьогодніш-
ній день побутове обслуговування в селах майже від-
сутнє. А там, де воно є, обмежується переважно послу-
гами перукарень, інколи ремонтом взуття чи пошиттям 
і ремонтом одягу. Така ситуація аж ніяк не відповідає 
сучасним стандартам. Вимогою сьогодення є заклади, 
що надають послуги з ремонту та обслуговування по-
бутової техніки, хімчистки одягу, фото- і поліграфічні 
послуги, доступ до мережі Інтернет тощо.

Система народної освіти в Україні є єдиним комп-
лексом послідовно пов’язаних між собою ланок ви-
ховання і навчання. Першою ланкою системи осві-
ти є дошкільне виховання. Аналіз розвитку мережі 
дитячих садків в сільській місцевості Київської об-
ласті дозволив констатувати факт, що на початок 
2012 року функціонували 261 постійний дошкіль-
ний заклад, якими було охоплено 9,2 тис. дітей. За 
останні дев’ять років дослідження по сільській міс-
цевості Київської області спостерігається зниження 
кількості дитячих дошкільних закладів.

В основному дитячими дошкільними закладами 
забезпечені крупні сільські населені пункти, тоді як 
у малих селах ця проблема залишається невиріше-
ною.

Другою ланкою в системі освіти виступають за-
гальноосвітні школи. У сільській місцевості регіо-
ну у зв’язку з демографічною кризою під загрозою 
опинилася мережа загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Відповідно, постає проблема якості освітніх 
послуг, їх фінансування та працевлаштування педа-
гогічних працівників через скорочення ставок.

Аналіз розвитку мережі загальноосвітніх навчаль-
них закладів у Київській області за 2003-2012 рр. 
свідчить, що мережа цих закладів освіти за остан-
ні дев’ять років зменшилася порівняно з 2003 р. на 
8,7%. Зменшилася також і чисельність учнів, яких 
охоплюють загальноосвітні навчальні заклади, з 
372,6 тис. осіб у 2003 р. до 234,2 тис. осіб у 2012 р.

Ринкові відносини поступово втручаються у сіль-
ську медицину, що виявляється в збільшенні числа 
платних послуг населенню. Таким чином, медичне 
обслуговування не лише на селі, де ситуація критич-
на, а й у містах, не дає можливості кожному гро-
мадянину реалізувати своє, гарантоване статтею 49 
Конституції України, право на охорону здоров’я, ме-
дичну допомогу та медичне страхування [4].

В останні роки особливої актуальності набула 
проблема розвитку сільського зеленого туризму в 
умовах, наближених до природи. Організація від-
починку і туризму на базі сільських поселень може 
мати надзвичайно позитивний вплив на економіку та 
екологію багатьох адміністративних районів України 
за рахунок: використання наявного приватного жит-
лового фонду, фінансових ресурсів сільського насе-
лення для будівництва та пристосування приватного 
житла для прийому туристів, самозайнятості селян 
та забезпечення туристів екологічно чистими про-
дуктами харчування.

На даний час в Україні чітко виділяються регіо-
ни-лідери щодо розвитку сільського туризму. І один 
із таких районів – Переяслав-Хмельницький район 
Київської області з безкрайнім плесом Дніпра та 
славнозвісним комплексом музеїв легендарного Пе-
реяслава.

Комплексність вирішення проблем розвитку соці-
альної інфраструктури сільських територій вимагає 
наступного [6].

У галузі житлово-комунального господарства: 
впровадження ринкових механізмів будівництва 
житла на селі; збереження і раціональне викорис-
тання житлового фонду; поліпшення житлово-побу-
тових умов сімей.

У галузі побутового обслуговування сільського 
населення регіону: надання жителям села широко-
го спектра послуг; посилення впливу сервісу побуто-
вих послуг; часткова компенсація оренди приміщень 
і т.д.

У галузі торгівлі і ресторанного господарства: 
досягнення збалансованості попиту і пропозиції на 
ринку предметів споживання; задоволення попиту 
споживачів при високій якості обслуговування і мі-
німальному рівні витрат; збільшення кількості заго-
тівельних організацій; вдосконалення форм обслуго-
вування споживачів тощо.

У галузі освіти: реконструкція, капітальний ре-
монт і оснащення приміщень дошкільних установ; 
оснащення дитячих садків; збагачення духовності 
окремої особистості; сприяння реалізації програм 
комп’ютеризації сільських шкіл та «Шкільний авто-
бус» тощо.

У галузі охорони здоров’я: оснащення медич-
них кабінетів; забезпечити сільські заклади охорони 
здоров’я сучасною медичною апаратурою, пересувни-
ми стоматологічними кабінетами та іншим сучасним 
устаткуванням.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
запобігання подальшому поглибленню руйнівних 
соціальних процесів на селі передбачає активі-
зацію розробки і поступового втілення в життя 
комплексу нормативно-правових та організацій-
но-економічних заходів, які ґрунтуватимуться на 
реальному попиті та пропозиції соціальних послуг 
на макрорівні, тобто посиленні регулюючого впли-
ву органів місцевого самоврядування на засадах 
органічного поєднання функцій місцевих влад-
них структур та регіональних і загальнодержав-
них органів влади у вирішенні завдань розвитку 
соціальної інфраструктури сільських територій. 
Таким чином, соціальна інфраструктура відіграє 
важливу роль у формуванні сприятливого життє-
вого середовища на селі та забезпеченні сталості 
розвитку сільського господарства в цілому. Роз-
виток соціальної інфраструктури передбачає ство-
рення й фінансову підтримку закладів культури, 
освіти, охорони здоров’я, розбудову житлово-ко-
мунального комплексу тощо.
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Постановка проблеми. Розвиток економіки Укра-
їни характеризується структурними змінами в країні 
як на мікро-, так і на макрорівнях. Зокрема, поряд із 
стрімким розвитком НДДКР проблеми із оновлення 
основних засобів і впровадження новітніх ресурсо- та 
енергоощадних технологій у стратегічних галузях за-
лишаються невирішеними. За підсумками 2012 року 
Україна входить до 50 країн – лідерів світу за рів-
нем інноваційного розвитку, а саме посідає 42 схо-
динку [5]. У той же час за рівнем ВВП із розрахунку 
на одну особу та з урахуванням реальної купівельної 
спроможності Україна на 38 місці серед 177. За рів-
нем номінального ВВП Україна лише на 52 сходин-
ці [8]. Проте за рівнем доходу на душу населення 
Україна на 136 місці. Тобто інтелектуальний капітал 
використовується не в повній мірі, що позначається 
на соціальному забезпеченні населення та розвитку 
економіки країни у всіх галузях загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблематики формування інтелектуально-
го капіталу та інноваційних ресурсів займалися такі 

науковці, як М.Ю. Коденська, Л.І. Курило, В. Семи-
ноженко, О.В. Чала, В.Г. Федоренко, А. Єремєєва, 
А. Пересада та ін.

Постановка завдання. Недостатність фінансуван-
ня інвестицій у розвиток людини, основних складо-
вих людського капіталу – фізичної, інтелектуальної, 
духовної може викликати погіршення інноваційного 
клімату, так як основна мета, яку переслідуватимуть 
працівники, буде забезпечення самих необхідних по-
треб, а не саморозвиток та самоудосконалення. Тому 
потребує поглибленої розробки комплексу заходів 
щодо формування і правильності використання інно-
ваційного ресурсу інтелектуального капіталу людини 
як на рівні організації, так і на загальнодержавному 
рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зви-
чайно, недосконалість механізму залучення іннова-
ційних ресурсів у ринкову систему можна обгрун-
тувати неготовністю бізнес-структур та економіки 
держави до змін, що передбачені при інтеграції до 
європейської та світової економіки. Проте тут ви-
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никає суперечність. За дослідженнями вітчизняних 
науковців, розвиток одного із ключових ресурсів ін-
новацій – людських – залишається на достатньо ви-
сокому рівні (патентність, кваліфікація кадрів, ри-
нок праці, рівень освіченості). На їх погляд, основна 
проблема лежить в площині інституційного, право-
вого та організаційного забезпечення. Саме дані фак-
тори стримують розвиток конкурентного ринку інно-
ваційних продуктів, що в свою чергу унеможливлює 
перетворення інновацій на масові і тим самим ство-
рює складності у їх трансформації на інвестиційні 
ресурси.

Важливішим напрямом формування інноваційних 
ресурсів людського капіталу є підготовка наукових 
кадрів в аспірантурі та докторантурі. За даними Дер-
жавної служби статистики України, у 2013 році під-
готовкою молодих науковців займалися 518 установ 
(на 3 одиниці менше 2012 року), в тому числі 269 на-
уково-дослідних інститутів і 249 вищих навчальних 
закладів. Частка випуску науковців із захистом дис-
ертації становить 26% у 2013 році (рис. 1). Тобто 
із 8320 випускників аспірантури лише 2173 – із за-
хистом дисертації. Із 578 докторантів на момент ви-
пуску захистили роботу лише 188 осіб, що становить 
32,5% від загальної чисельності [8]. Це обумовлено 
рядом об’єктивних і суб’єктивних чинників та по-
требує удосконалення процесу управління науковою 
діяльністю як на рівні наукових установ – перегляд 
умов вступу з врахуванням досвіду практичної ро-
боти на підприємстві та програми підготовки, так і 
на загальнодержавному рівні – гранти, забезпечення 
працевлаштування, контроль за якістю проведення 
захистів, перегляд Вищою атестаційною комісією ви-
мог та умов захисту та ін.

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Аспірантура Докторантура
Випуск, всього 8320 578
У т.ч. із захистом 

дисертації 2173 188

О
сі
б

Рис. 1. Оцінка підготовки науковців  
у 2013 році в Україні

На сучасному етапі розвитку науки спостерігаєть-
ся тенденція концентрації наукових кадрів у вищих 
навчальних закладах, тоді як є необхідність їх залу-
чення у виробничу систему. Так, у 2013 році змен-
шилася кількість підприємств та організацій, що 
займалися розробкою та впровадженням інновацій 
на 59 одиниць, що призвело до зменшення кількос-
ті створених передових технологій на 70 одиниць та 
кількості охоронних документів у створених техно-
логіях: у винахід – на 44 одиницю та промисловий 
зразок – на 169 одиницю [6].

Передумовою формування інноваційних ресурсів 
є інтелектуальний капітал, що є однією із основних 
складових людського капіталу. 

На думку Л.І. Курило, базовим складником, або 
так званим забезпечуючим фактором формування 
інтелектуального капіталу, є людський, уособлений 

людьми з відповідними інтелектуальними здібностя-
ми, навичками, знаннями, які можна розвивати у 
процесі життєдіяльності [1, с. 29].

Рушійною силою формування інтелектуального 
капіталу та інноваційних ресурсів зокрема є знання, 
а у виробництві знань вирішальну роль відіграють 
люди зі своїм інтелектом. Враховуючи те, що вони 
працюють не ізольовано, а в корпоративному серед-
овищі, факторами впливу на процес удосконалення 
знань та навичок є корпоративна культура та умови 
праці й мотивація науковців.

В структурі витрат на проведення наукових та на-
уково-технічних робіт фінансування за рахунок дер-
жавних коштів становить у 2012 році 4709,1 млн грн, 
що становить 44,5% від загальної суми. Це на 4,3% 
більше, ніж у 2011 році, тобто спостерігається певне 
зростання державної підтримки наукової діяльності 
в Україні. Проте фінансування науково-дослідних 
робіт в більшій мірі проводиться науковими устано-
вами самостійно.

У 2012 році витрати організацій на наукові роз-
робки становили 103335,1 млн грн, в т. ч. на фун-
даментальні дослідження 2610,5 млн грн, що біль-
ше 2011 року на 19,5%. У % до ВДВ це становить 
0,73%.

Нарощення інноваційного ресурсу людського ка-
піталу у межах організації відбувається у процесі 
максимального використання знань співробітників, 
здатність їх до добування знань, їх примноження, 
раціонального використання, здатність приносити 
користь підприємству.

Варто зазначити, що якість людського капіталу 
у процесі використання лише підвищується, чого не 
скажеш про технології, техніку, які підлягають по-
стійному зношенню як моральному, так і фізичному.

Ефект від використання інтелектуального капіта-
лу людини в рамках організації залежить від управ-
лінських здібностей керівника та ефективності сис-
теми менеджменту загалом. При правильному та 
кваліфікованому менеджменті сума одержаного при-
бутку від інвестицій в людський капітал може у три 
рази перевищити прибуток від інвестицій у техніку. 
Відповідно, процес формування людського капіталу 
та інтелектуальної її складової потребує як часового, 
так і інвестиційного ресурсу.

Ключовим для формування інтелектуального ка-
піталу та інноваційного ресурсу зокрема є створен-
ня умов для розвитку людини, її умінь, навичок та 
здібностей. Крім інтелектуальної складової, капітал 
людини включає у себе і такі складові, як фізичний 
і духовний ресурс, що потребують постійної підтрим-
ки високого їх рівня [1].

Інтелектуальний капітал, від якості якого зале-
жить рівень інноваційного розвитку не лише органі-
зації, а і економіки країни загалом, у той же час є 
джерелом інвестиційного ресурсу людського капіта-
лу, так як при створенні того чи іншого інноваційно-
го продукту людина інвестує свій час, знання, вмін-
ня, творчий підхід. Новостворений продукт людської 
розумової та творчої діяльності – інновація при залу-
ченні в виробничий процес також має інвестиційний 
характер. Тому формування інтелектуального капі-
талу людини є точкою відліку подальшого розви-
тку інноваційно-інвестиційного процесу в країні та 
умовою якості формування ринку інновацій, ринку 
інвестиційних ресурсів. Аналіз вітчизняного та сві-
тового досвіду інноваційного розвитку економіки по-
казав, що одним із ключових факторів активізації 
даного процесу є підтримка з боку держави (табл. 1).
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Таблиця 1
Аналіз світового досвіду інноваційного розвитку

Країна Заходи Результат 

Фінляндія 

1. Всі університети мають статус дослідних із повною фінансо-
вою та дослідницькою автономією.
2. Наявність агентства з фінансування технологій та інновацій 
TEXES, що координує та розподіляє кошти. щорічний бюджет 
становить майже 600 млн евро.
3. Національний фонд з досліджень та розвитку SITRA – неза-
лежний державний фонд, що діє під наглядом парламенту.

Планування витрат на НДДКР іннова-
ційним шляхом, забезпечення моніто-
рингу реалізації інноваційного проекту, 
спів фінансування ефективних іннова-
ційних проектів. 

Франція 

Інноваційна політика базується на поєднанні прямих та непря-
мих методів підтримки інновацій:
1. Пряма підтримка полягає у наданні безвідсоткової позики 
терміном до 5-6 років. Особливістю є те, що позика повертаєть-
ся лише у випадку успішної реалізації інноваційного проекту.
2. Непряма підтримка: прирістна податкова знижка 50%, 
«податкові канікули», звільнення від податків на 8 років у ви-
падку перевищення витрат на наукові дослідження та розробки 
15%, прискорена амортизація найважливіших видів устатку-
вання (енергозберігаючого, екологічного, інформаційного). 

Досить високий рівень поверненості кре-
дитів від 40 до 50%;
Поява нових компаній та фірм іннова-
ційного напрямку;
Коефіцієнт амортизації устаткування до 
4 років дорівнює 1,5; 5-6 років – 2; по-
над 6 – 2-2,5.

Ізраїль 
Стимулювання інноваційної діяльності базується на наданні 
фінансових грантів, податкових пільг та права на прискорену 
амортизацію. 

Термін дії податкової пільги становить 
7 років починаючи з року коли підпри-
ємство починає одержувати дохід.

Німеччина 

Використання трьох основних різновиди податкових пільг: 
спеціальні норми амортизаційних відрахувань, інвестицій-
ні надбавки та створення резервів неоподатковуваного при-
бутку. Створення високотехнологічного фонду High-Tech 
Grenderfonds, обсяг капіталу якого сягає 272 млн євро.

Дані заходи стимулюють розвиток інно-
ваційних досліджень, які мають фінан-
сову підтримку з боку фонду, що інвес-
тує у нові високотехнологічні компанії.

Китай

Основна підтримка спрямована на розвиток технопарків. Зо-
крема, підприємства, що працюють у складі технопарку спла-
чують лише 15% від установленої ставки на прибуток. А ком-
панії, у яких 70% виробленої продукції іде на експорт – лише 
10% від установленої ставки.

Таким чином, у підприємств 
з’являються інвестиційні ресурси, що 
дає змогу здійснювати інвестиційну ді-
яльність за рахунок прибутку від інно-
ваційної діяльності. 

Республіка 
Казахстан

Надання інноваційних грантів;
Фінансування за допомогою інститутів інноваційного розвитку;
Фінансування інноваційних проектів на поворотній основі;
Забезпечення проведення державної науково-технічної, еконо-
мічної та екологічної експертизи інноваційних проектів;
Ряд пільг пов’язаних із оподаткуванням, зокрема, звільнення від 
митних платежів, зниження корпоративного податку вдвічі та 
скасування земельного та майнового податку в повному обсязі.

Це сприяло формуванню інвестиційних 
ресурсів із податкових пільг, що дало 
змогу інвестувати інноваційні дослі-
дження та розробки. Тим самим, дані 
заходи сприяли популяризації іннова-
ційної діяльності.

Російська 
Федерація

Створення інноваційного центру «Сколково» та Фонду сприян-
ня розвитку малих підприємств у науково-технічній сфері.

Реалізація за сприяння Фонду програм 
інноваційного розвитку, що спрямовані 
на створення нових і розвиток діючих 
високотехнологічних компаній.

Республіка 
Білорусь

Створення Парку високих технологій, учасники якого звіль-
ненні від окремих видів податку: податку на додану вартість із 
оборотів від реалізації товарів; податку на прибуток; податку 
на землю на період до трьох років. Також діє пряма державна 
підтримка інноваційної діяльності через безпосередню участь 
Білоруського інноваційного фонду.

Така політика дає змогу акумулюва-
ти певну суму коштів для формування 
внутрішніх інвестиційних ресурсів як 
по відношенню до інноваційних підпри-
ємств так і для країни зокрема.

Україна 

Визнання пріоритетного статусу науково-технічного та іннова-
ційного розвитку шляхом схвалення урядом Концепції рефор-
мування системи фінансування наукової і науково-технічної 
діяльності до 2017 року, внесенням змін до тендерного зако-
нодавства, а саме прийняття Закону «Про здійснення держав-
них закупівель» (основне завдання якого полягає у створенні 
конкурентного середовища у сфері державних закупівель), при-
йняттям Верховною Радою України в жовтні 2012 року нової 
редакції Закону «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферту технологій» (основна мета – забезпечити ефективне 
використання науково-технічного потенціалу держави) та ство-
рення Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу (з метою 
надання державної підтримки для впровадження вітчизняних 
технологій та розробок).

Такі заходи мають сприяти поширенню 
інновацій та їх подальшого розвитку, 
розвитку ринку технологій. Також дана 
система заходів має на меті стимулю-
вання впровадження здобутків науки у 
життя. Саме на основі даного норматив-
но-правового поля в перспективі може 
сформуватися ефективна та продуктив-
на система взаємовідносин між сферою 
прикладних, фундаментальних дослі-
джень та сферою практичного викорис-
тання технологій і розробок. 

Джерело: [5]

Порівнявши шляхи формування інноваційної 
економіки можна зазначити, що регулювання інно-
ваційного процесу на державному рівні є основою 
(платформою) для формування ефективної іннова-
ційної стратегії підприємства, але у будь-якому ви-
падку за основу потрібно брати людський капітал з 
усіма його складовими. Тобто в першу чергу необ-
хідно створити сприятливі умови для закладення 
фундаменту формування людського капіталу, почи-
наючи ще з народження (надання якісних послуг у 
закладах освіти, охорони здоров’я, культурно-про-
світницьких закладах, забезпечення духовного роз-

витку та збагачення тощо). Вплинути на процес фор-
мування інтелектуального капіталу держава може 
шляхом засобами регулювання на ринок праці, що 
спрямовані на досягнення повної зайнятості населен-
ня та урівноваження складових сукупного попиту та 
пропозиції [7].

Серед усіх ресурсів людського капіталу інтелекту-
альна складова є основою формування інноваційних 
ресурсів потенціалу людини, але без якісних «базових» 
складових (фізичний та духовний розвиток) ефектив-
на її реалізація є неможлива. Тому процес формування 
інтелектуального капіталу носить комплексний харак-
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тер, що означає рівномірне збагачення та нагрома-
дження усіх складових людського капіталу. 

Однією з умов формування інноваційної еконо-
міки є наявність розвиненого, конкурентного ринку 
інновацій, формування і подальший розвиток якого 
тісно пов’язаний та впливає на інвестиційний клімат 
в країні, подальші тенденції розвитку ринку інвес-
тиційних ресурсів, зокрема. Тим часом для форму-
вання такого ринку і реалізації інноваційно-інвести-
ційної стратегії розвитку країни необхідно здійснити 
низку заходів та прийняти відповідні рішення.

Погоджуємося з думкою відомих економістів, що 
дані заходи і прийняті рішення мають носити сис-
темний характер, мати ознаки комплексності й без-
перервності, так як ринок – це механізм, що постій-
но розвивається та потребує відповідного реагування 
як з боку держави, так і з боку суспільства. Тобто 
мається на увазі, що розвиток має супроводжуватися 
проникненням інновацій у всі сфери людської жит-
тєдіяльності. Це спричинить перетворення будь-якої 
діяльності на інноватику [2]. Тобто при формуванні 
стратегії подальшого розвитку економіки як на ма-
кро-, так і макрорівні (на рівні організації та на рівні 
держави) потрібно враховувати умови та перспекти-
ви розвитку усіх складових людського капіталу, у 
тому числі і інтелектуальної складової.

Висновки з проведеного дослідження. З проведе-
ного дослідження можна зробити такі висновки. Ак-
туальність проведеного дослідження полягає у необ-
хідності інтелектуалізації економіки (ні в якому разі 
не виключаючи працю людини) та обґрунтуванні 
основних шляхів прискорення процесу формування 
ефективного ринку інноваційних ресурсів, де клю-
човим і базовим ресурсом є інноваційний ресурс ка-
піталу людини як джерело створення якісних і про-
дуктивних матеріальних і нематеріальних активів, 

підприємницьких ініціатив і управлінських рішень 
щодо ефективного використання засобів та коштів 
підприємства, установи, економічної системи країни.
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Постановка проблеми. Зовнішнє середовище 
функціонування уранової промисловості характе-
ризується високим рівнем складності, динамізму 
та невизначеності. Лише врахування впливу усього 
розмаїття факторів середовища функціонування ура-
нової промисловості на її соціо-еколого-економічний 
розвиток дозволить розробити достовірний прогноз 
його протікання на майбутнє та прийняти адекватні 
йому заходи щодо регулювання розвитку галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням середовища функціонування різних со-
ціально-економічних систем займалися сучасні на-
уковці. Загальні підходи до вивчення середовища 
діяльності розглядалися у працях Кукарцевої С.В. 
[1], Левіна П.Б. [2], Щепак В.В. [3; 4] та інші. В ро-
ботах Щепак В.В. на особливу увагу заслуговують 
принципи організації середовища функціонування 
соціально-економічної системи регіону та його ха-
рактерні ознаки. Дослідження Нижник В.М. при-
свячені вивченню методів оцінки впливу факторів 
зовнішнього середовища на бізнес-процеси промис-
лових підприємств. Водночас методика оцінки впли-
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Оцінка впливу середовища функціонування на соціо-еколого-економічний 
розвиток уранової промисловості

Розробка сценаріїв розвитку уранової 
промисловості на основі корегування 

інтегрального індикатору соціо-еколого-
економічного розвитку з врахуванням 
впливу середовища функціонування

Формування елементів механізму регулювання соціо-еколого-економічного 
розвитку уранової промисловості

Негативний вплив Позитивний вплив

Песимістичний 
сценарій

Оптимістичний 
сценарій

ву середовища функціонування галузі залишається 
недосконалою.

Постановка завдання. Метою статті є розроб-
ка методики проведення оцінки впливу середовища 
функціонування уранової промисловості на її соціо-
еколого-економічний розвиток з використанням екс-
пертного опитування. Теоретичною основою дослі-
джень є наукові праці зарубіжних та вітчизняних 
вчених, присвячені проблемам оцінки середовища 
функціонування на розвиток соціально-економічних 
систем різних рівнів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Форму-
вання елементів механізму регулювання соціо-еколо-
го-економічного розвитку уранової промисловості є 
складним процесом, здійснення якого є неможли-
вим без оцінки впливу середовища функціонування 
зазначеної галузі. Як видно з рисунку 1, на осно-
ві оцінки впливу середовища функціонування, який 
може набувати як негативного, так і позитивного ха-
рактеру, розробляються сценарії розвитку уранової 
промисловості на основі корегування інтегрального 
індикатору соціо-еколого-економічного розвитку. 

Саме на основі розроблених сценарі-
їв розвитку уранової промисловості 
визначаються основні елементи ме-
ханізму його регулювання.

Послідовність здійснення оцінки 
впливу середовища функціонування 
уранової промисловості на її розвиток 
наведена на рисунку 2. Як видно з ри-
сунку, перш за все слід визначитися 
з групою факторів середовища функ-
ціонування уранової промисловості. 
Середовище функціонування розгля-
далося багатьма науковцями. Так, 
Щепак В.В. у своїх роботах стверджує, 
що організацію середовища функціо-
нування об’єктів соціально-економіч-
ної системи необхідно здійснювати за 

Рис. 1. Формування елементів механізму регулювання соціо-еколого-
економічного розвитку уранової промисловості
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принципами, в основі яких покладе-
но системний підхід і які враховують 
взаємозалежність і взаємодію характе-
ристик середовища [3].

Якщо слідувати цій тезі, визна-
чення чинників середовища відповід-
но до особливостей функціональних 
процесів суб’єктів соціально-еконо-
мічної системи регіону дає можли-
вість окреслити умови діяльності та 
сформувати ефективне середовище 
функціонування у відповідності до 
їх цілей та завдань, так як резуль-
тат діяльності системи залежить від 
умов господарювання [4]. Таке твер-
дження є справедливим не лише для 
регіональної, але й для галузевої со-
ціально-економічної системи.

На нашу думку, основними гру-
пами факторів середовища функці-
онування уранової промисловості є: 
політичні, економічні, законодавчі, 
ринкові, соціальні, екологічні.

Важливим для отримання адекватної оцінки се-
редовища функціонування уранової промисловості є 
вибір методів її здійснення.

Нижник В. М. та Полінкевич О. М. серед усього 
розмаїття підходів оцінки впливу зовнішнього середо-
вища виокремлюють три основні групи. Перший підхід 
визначається науковцями як коефіцієнтно-експертний, 
другий – стратегічний, а третій – «векторно-матрич-
ний» [5]. Перший підхід передбачає здійснення аналізу 
середовища функціонування на основі коефіцієнтного 
підходу та опитувань. Другий – дослідження зовніш-
нього середовища на основі стратегічних карт та оцін-
ки стратегічного потенціалу. Щодо третього підходу, 
то він передбачає вивчення зовнішнього середовища за 
допомогою системи показників з використанням теорії 
нечіткої логіки та нейронних мереж.

Кожен з цих підходів об’єднує кілька методів 
оцінки середовища функціонування. При цьому ко-
жен з них має свої переваги та недоліки.

Одним з найбільш часто використовуваних мето-
дів оцінки середовища функціонування є експертні 
методи. Експертні оцінки у сучасних умовах є най-
більш розповсюдженим способом отримання і аналі-
зу якісної інформації.

«Експерт» у дослівному перекладі з латинської 
мови означає «досвідчений». Тому метод експертних 
оцінок полягає в обробці інформації, отриманої шля-
хом опитування експертів. Використання експертів як 
джерел інформації про майбутній розвиток досліджу-
ваного процесу (явища, об’єкта), ґрунтується на гіпо-
тезі наявності бодай у частини провідних спеціаліс-
тів конкретної області глибоких і достатніх знань про 
шляхи розв’язання досліджуваних проблем [6, c. 31].

Перевагою експертних методів є їх відносна про-
стота для прогнозування практично будь-яких си-
туацій, у тому числі в умовах неповної інформації. 
Важливою особливістю цих методів є можливість 
прогнозувати якісні характеристики ринку, напри-
клад: зміна соціально-політичного становища на 
ринку або вплив екології на виробництво та спожи-
вання тих чи інших товарів [7, с. 112].

До недоліків експертних методів належать: 
суб’єктивність думок експертів та обмеженість їхніх 
суджень [7, c. 112].

На нашу думку, переваги експертних методів 
значно домінують над недоліками, які можна усу-
нути грамотним підбором експертів та перевіркою 

узгодженості отриманих у ході опитування оцінок. 
З огляду на це, для оцінки впливу середовища функ-
ціонування уранової промисловості на її розвиток ми 
вважаємо за доцільне використовувати метод екс-
пертних оцінок.

На наступному етапі необхідно розробити програ-
му експертного опитування з метою визначення сту-
пеня впливу факторів середовища функціонування 
уранової промисловості на її розвиток.

Програма застосування експертного опитування 
включає в себе основні структурні елементи про-
грами соціологічного дослідження. Провідними 
завданнями є: виділення цілей опитування, побу-
дова критеріїв підбору, правил організації участі 
експертів і критеріїв оцінки даної ними інформа-
ції. На відміну від масового опитування програма 
опитування експертів не настільки деталізована і 
носить переважно концептуальний характер. У ній 
насамперед однозначно підлягає оцінюванню яви-
ще, передбачаються у вигляді гіпотез можливі ва-
ріанти його результату [8].

Основний інструментарій експертних опитувань –  
анкета чи бланк-інтерв’ю, розроблені за спеціаль-
ною програмою. Відповідно до цього, процедура 
опитування може полягати або в анкетуванні, або в 
інтерв’юванні експертів [8].

При проведенні експертного опитування важливим 
етапом є підбір експертів. Від складу експертної групи, 
професіоналізму, обсягу знань та ерудованості експер-
тів залежить точність та надійність отриманих оцінок.

В цілому ж проблема підбору експертів для проведен-
ня експертизи складається з двох етапів. На першому 
етапі, виходячи з задачі експертизи, необхідно виявити 
власне самих експертів. На другому етапі з виявлених 
експертів необхідно сформувати робочу групу [9].

Для оцінки факторів середовища функціонуван-
ня уранової промисловості нами запропоновано здій-
снити експертне опитування 10 експертів, до складу 
яких увійшли 3 представники вищого керівництва 
підприємства, що представляє уранову промисло-
вість України, 3 представники місцевої влади по 
трьох напрямках (соціальному, екологічному та еко-
номічному), 1 представник Міністерства екології та 
природних ресурсів, 1 представник Міністерства со-
ціальної політики, 1 представник Міністерства еко-
номічного розвитку та торгівлі, 1 представник ДП 
НАЕК «Енергоатом».

Визначення груп факторів середовища функціонування уранової промисловості

Політичні Економічні Законодавчі Ринкові Соціальні Екологічні

Вибір методу оцінки впливу факторів середовища функціонування уранової 
промисловості на її розвиток

Розробка програми експертного опитування з метою визначення ступеня впливу 
факторів середовища функціонування уранової промисловості на її розвиток

Визначення складу експертної групи

Проведення експертного опитування та обробка отриманих в ході опитування даних 

Узагальнення думок експертів щодо впливу факторів середовища функціонування 
уранової промисловості

Рис. 2. Послідовність оцінки впливу факторів середовища 
функціонування уранової промисловості на її розвиток
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Для встановлення того, як можуть фактори се-
редовища функціонування уранової промисловості 
вплинути на її розвиток, членам сформованої на по-
передній стадії дослідження експертної групи було за-
пропоновано оцінити вплив факторів по їх групах на 
соціально-еколого-економічний розвиток цієї галузі. 
Експерти повинні були обрати, чи буде вплив надзви-
чайно низьким; низьким, середнім, високим або над-
звичайно високим. Надзвичайно низьким пропонуємо 
вважати вплив групи факторів середовища функціо-
нування, що призводить до зміни інтегрального інди-
катору соціо-еколого-економічного розвитку уранової 
промисловості менш ніж на 20%, низьким – від 20 до 
40%, середнім – від 40 до 60%, високим – від 60 до 
80%, надзвичайно високим – від 80 до 100%.

У таблиці 1 наведено кількість експертів, які об-
рали той чи інший інтервал впливу групи факторів 
на соціо-еколого-економічний розвиток уранової про-
мисловості.

На основі відповідей експертів, наведених у та-
блиці 1, визначалася частка експертів, які обрали 
даний інтервал впливу факторів середовища функ-
ціонування:
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де dki – частка експертів, які обрали k-тий інтер-
вал впливу i-тої групи факторів середовища функці-
онування уранової промисловості;

mki – кількість експертів, які обрали k-тий інтер-
вал впливу i-тої групи факторів середовища функці-
онування уранової промисловості;

m – загальна кількість експертів.
У таблиці 2 наведені результати розрахунків, 

здійснених на основі експертного опитування.
Середній рівень впливу даної групи факторів визна-

чається на основі середньоарифметичної зваженої:
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де Fi – середній рівень впливу i-тої групи факто-
рів середовища функціонування на розвиток урано-
вої промисловості;

fk – середина інтервалу впливу i-тої групи факто-
рів середовища функціонування на розвиток урано-
вої промисловості;

dki – частка експертів, які обрали k-тий інтервал 
впливу i-тої групи факторів середовища функціону-
вання уранової промисловості;

На основі результатів експертного опитування 
розраховано середній рівень впливу окремої групи 
факторів на розвиток уранової промисловості.

- політичних факторів:
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- економічних факторів:
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- законодавчих факторів:
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- ринкових факторів:
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- соціальних факторів:
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- екологічних факторів:
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Середній вплив факторів середовища функціону-

вання на розвиток уранової промисловості:
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Таким чином, на думку експертів, вплив факто-
рів середовища функціонування уранової промисло-
вості складає 0,33, тобто інтегральний індикатор роз-
витку може змінитися під впливом цих факторів на 
33% в той чи інший бік.

Таблиця 1
Кількісні оцінки впливу факторів середовища функціонування 
на соціо-еколого-економічний розвиток уранової промисловості

Показники Інтервал впливу факторів середовища функціонування 

Інтервал впливу Надзвичайно 
низький Низький Середній Високий Надзвичайно 

високий
Середина інтервалу 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Кількість експертів, які обрали даний інтервал впливу факторів середовища функціонування
Політичні фактори 0 7 2 1 0
Економічні фактори 1 4 3 2 0
Законодавчі фактори 5 3 2 0 0
Ринкові фактори 2 5 3 0 0
Соціальні фактори 4 5 1 0 0
Екологічні фактори 1 4 4 1 0

Таблиця 2
Результати оцінки впливу факторів середовища функціонування 
на соціо-еколого-економічний розвиток уранової промисловості

Показники Інтервал впливу факторів середовища функціонування 

Інтервал впливу Надзвичайно 
низький Низький Середній Високий Надзвичайно 

високий
Середина інтервалу 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Частка експертів, які обрали даний інтервал впливу факторів середовища функціонування
Політичні фактори 0,00 0,70 0,20 0,10 0,00
Економічні фактори 0,10 0,40 0,30 0,20 0,00
Законодавчі фактори 0,50 0,30 0,20 0,00 0,00
Ринкові фактори 0,20 0,50 0,30 0,00 0,00
Соціальні фактори 0,40 0,50 0,10 0,00 0,00
Екологічні фактори 0,10 0,40 0,40 0,10 0,00
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Stegniy M.I. MECHANISM ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES: ESSENCE, 
CONSTITUENTS AND FUNCTIONS

The article is sanctified to the ground of definition «economic mechanism ecologically sustainable development of rural territories». 
The general structure of mechanism of providing ecologically of sustainable development of rural territories is schematically presented. 
The functions of economic mechanism are reasonable ecologically sustainable development of rural territory.
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Постановка проблеми. Безперервне поглиблення 
екологічної кризи, а точніше, кризи стосунків суспіль-
ства і природи, у кінці ХХ століття викликало необ-
хідність радикальних заходів відносно цілей і пріори-
тетів розвитку. Саме тому Концепція сталого розвитку 
об’єднує три основні точки зору: економічну, соціальну 

і екологічну і є логічним переходом від екологізації на-
укових знань до соціально-економічного розвитку, що 
враховує прояв глобальних екологічних проблем. Осо-
бливо важливим аспектом є обґрунтування механізмів 
екологічно сталого розвитку сільських територій як 
споконвічного джерела національного відродження.

Показником, який можна використовувати для пе-
ревірки злагодженості думок експертів, є коефіцієнт 
конкордації, який складає 0,91, що свідчить про висо-
ку злагодженість (узгодженість) думок експертів.

Для перевірки значущості коефіцієнта конкорда-
ції розраховується критерій Пірсона. Розрахункове 
значення критерію Пірсона складає 18,2, а отже пе-
ревищує критичний рівень, який при числі ступенів 
вільності n–1=6–1=5 складає 11,07. Це означає, що ко-
ефіцієнт конкордації може бути визнаним значимим.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, у ході проведеного дослідження було встановле-
но, що на соціо-еколого-економічний розвиток урано-
вої промисловості найбільш відчутний вплив мають 
економічні, екологічні та політичні фактори зовніш-
нього середовища. З врахуванням впливу середови-
ща функціонування можуть бути розроблені сценарії 
соціо-еколого-економічного розвитку уранової про-
мисловості України, що дозволить обрати найбільш 
прийнятні елементи механізму його регулювання.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-
часних умовах сформовані школи учених і практи-
ків, які розглядають питання сталого розвитку села 
у контексті використання екологічно безпечних тех-
нологій. Теоретичні і методичні підходи до розгля-
ду сталого розвитку сільських територій викладені у 
працях українських учених Е. Какутича [1], О. Пав-
лова [2], В. Трегобчука [3], М. Хвесика [4; 5], С. Ха-
річкова [6], О. Шубравської [7, 8], В. Юрчишина [9], 
І. Іртищевої [10; 11] та ін. У цих роботах розробле-
но вагоме методологічне та методичне підгрунтя для 
дослідження проблем забезпечення сталого розви-
тку сільських територій. Але вивчення цих питань в 
умовах погіршення екологічної ситуації залишається 
актуальним і вимагає безперервного подальшого мо-
ніторингу, розробки спеціального екологічно орієн-
тованого інструментарію розвитку українського села.

Існуючий досвід успішного розвитку сільських 
територій розвинених країн не завжди придатний 
для використання в українських реаліях, оскільки 
разюче відрізняються макро- і мікрооточення, при-
родно-кліматичні умови. Крім того, не до кінця до-
слідженою залишається значна частина механізмів 
впливу сталого екологічного розвитку сільських те-
риторій, що і вимагає подальших розвідок.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає в обґрунтуванні сутності, складових та функ-
цій механізму екологічно сталого розвитку сільських 
територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Саме 
поняття «сталого розвитку» вперше з’явилося у 
70-х рр. минулого століття як результат досліджень 
вченими наслідків уніфікації стандартів споживання 
природних ресурсів в усіх країнах світу. За резуль-
татами досліджень було спрогнозовано виснаження 
життєво важливих ресурсів і визнано, що єдиним 
шляхом уникнення цього визнано перехід до гло-
бальної рівноваги [12].

Основною турботою кожного суспільства проголо-
шено забезпечення нормального психічного розвитку 
і збереження здоров’я людини. Це пов’язано з про-
гресуючим погіршенням якості природного серед-
овища, з одного боку, і стресогенним і імунознижу-
ючим впливом екологічно зміненого середовища на 
організм людини, з іншою. Чинники, що формують 
здоров’я сучасної людини (поле здоров’я), розподіля-
ються так: спосіб життя – 53%, екологія – 21%, біо-
логія (спадковість) – 16%, система охорони здоров’я –  
10%. В Україні несприятливий екологічний стан 
довкілля обумовлює ріст екологічною складеною 
здоров’я до 60-70% [13].

Слід зазначити, що сталий розвиток – це три-
валий, нелегкий еволюційний процес, а не чергова 
кампанія, це не лише завдання, – це надія на те, що 
ми зможемо пишатися світом, переданим у спадок 
наступним поколінням.

Сьогодні існує досить багато тлумачень цього тер-
міну, проте жодне з них не стало загальновизнаним. 
Але у всіх випадках йдеться про розвиток в межах 
господарської (екологічною) місткості природного се-
редовища, що не вносить безповоротних змін в при-
роду і не створює загроз для скільки завгодно три-
валого існування людини як біологічного виду homo 
sapiens. Таким чином, в основі сталого розвитку ле-
жить взаємодія двох основних елементів – добробут 
людини та благополуччя природи.

Парадигма суспільства сталого розвитку істотно 
відрізняється від парадигми індустріального (еконо-
мічного) суспільства, що ґрунтується на пріоритеті 

економічного зростання шляхом широкого викорис-
тання індустріальних способів виробництва, в т.ч. і в 
сільському господарстві. В індустріальному суспіль-
стві відбуваються концентрація виробництва і насе-
лення, урбанізація, формування системи цінностей, 
орієнтованих на ефективність, раціональність безвід-
носно до можливостей природного середовища.

Отже, суспільство сталого розвитку – це якісно нова 
фаза постіндустріального суспільства, це новий соці-
альний порядок, що відрізняється від попередніх форм 
першочерговим значенням і роллю особи в соціальній 
структурі. При переході до суспільства сталого розви-
тку соціально-економічний прогрес повинен утілюва-
тися не стільки в нарощуванні обсягу виробництва ма-
теріальних благ, скільки в зміні відношення людини 
до самого собі і своєму місцю у навколишньому світі.

Незважаючи на постійну критику науковців та 
практиків, альтернативи сталому розвитку на сьо-
годні не існує. Концепція сталого розвитку зумовлює 
нову поведінкову домінанту людини в природі, що 
спричинить її рух дійсно до ноосфери як на сучасно-
му етапі, так і на віддалену перспективу.

Особливістю нашого дослідження стало обгрун-
тування економічних механізмів екологічно сталого 
розвитку сільських територій в умовах глобальних 
переваг та викликів. Тому доцільно визначитися з 
дефініцією «економічний механізм». Зокрема, в еко-
номічній літературі цьому терміну приділяється осо-
блива увага як інтегрованій, багаторівневій системі 
форм і методів господарювання. Економічний ме-
ханізм підприємства включає: систему внутрішніх 
економічних стосунків, що встановлює виробничий, 
– господарські зв’язки між структурними підрозді-
лами, способи оцінки впливу цих зв’язків на загаль-
ні результати діяльності підприємства, підсистему 
стимулювання, планування, контролю, нормування, 
обліку і аналізу господарської діяльності.

Необхідно визначитися з особливостями функці-
онування економічного механізму як основи сталого 
розвитку сільських територій. На нашу думку, осно-
вна особливість економічного механізму полягає у 
специфіці розвитку сільського господарства та сіль-
ських територій, адже у цьому випадку ми стикаємо-
ся зі специфічним результатом трудової діяльності, 
який напряму пов’язаний з використанням природ-
них ресурсів та охороною довкілля.

Дія економічних механізмів є важливим та ак-
туальним напрямом досліджень, адже Нобелівська 
премія по економіці за 2007 р. була присуджена Лео 
(Леоніду) Гурвіцу (Leo Hurwicz), Роджеру Майєрсо-
ну (Roger Myerson) і Еріку Маскіну (Eric Maskin) за 
«вклад в теорію економічних механізмів».

Аналізуючи існуючі погляди на механізми в еко-
номіці, слід зазначити високу міру їх термінологічної 
невизначеності, що є неприйнятним для об’єктивних 
наукових досліджень. Вказана невизначеність кате-
горії «механізм» не дозволяє сформувати стандарт-
ний понятійний апарат, що вносить плутанину в 
процес формалізації об’єктів, знижує достовірність 
економічних досліджень.

Досить широкий спектр визначень економічно-
го механізму в понятійному сенсі близький до про-
цесу, тоді як в природних науках механізм носить 
виключно ресурсне визначення. Це викликає значні 
труднощі, що виникають при економіко-математич-
ному моделюванні: незрозуміло, що будувати – мо-
дель процесу або модель ресурсів процесу. Також є 
значні проблеми в побудові стійких логічних кон-
струкцій, а тим більше, в наукових дослідженнях і 
точних економічних розрахунках.



87ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Досить сучасними і цікавими є дослідження А. 

Чаленко, який пропонує наступне визначення меха-
нізму в економіці: механізм – це сукупність ресурсів 
економічного процесу і способів їх з’єднання.

Особливістю запропонованого поняття є наявність 
процесу і нерозривний зв’язок і упорядкованість ме-
ханізмів процесу. У цьому понятті вироблено відмеж-
ування механізму від управління, тобто механізм 
представлений як керований ресурс процесу [14].

Систематизуючи різноманітні монографічні дослі-
дження, відмітимо, що під екологічно сталим роз-
витком сільських територій будемо розуміти комп-
лексний еколого-соціо-економічний розвиток, який 
охоплює: 

– стабільне відтворення сільського населення;
– впорядкування інженерно-технічних та сані-

тарно-гігієнічних норм території;
– забезпечення зайнятості сільського населення 

(як у сфері сільськогосподарського виробництва, так 
і у альтернативних видах діяльності) і забезпечення 
середнього рівня доходів;

– підвищення рівня життя сільського населення 
та створення необхідних, достойних умов життєза-
безпечення;

– збереження культури і традицій;
– розбудова соціальної інфраструктури;
– раціональне та еколого-безпечне використання 

ресурсів.
Відповідно, дефініцію «економічний механізм 

екологічно сталого розвитку сільських територій» 
можна сформулювати як взаємопов’язану сукупність 
економічних методів, взаємно пов’язаних на рівні 
сільської території в єдиний, регульований право-
вими нормами механізм, що дозволяє здійснювати 
комплексний еколого-соціо-економічний розвиток.

Схематично можна представити загальну струк-
туру механізму забезпечення екологічно сталого роз-
витку сільських територій (рис. 1).

Рис. 1. Структура механізму забезпечення 
екологічно сталого розвитку сільських територій

*Авторська розробка

На нашу думку, основою для формування ме-
ханізму екологічно сталого розвитку сільських те-
риторій є складові екологічно сталого розвитку у 
взаємодії яких і формується соціально-економічне 
середовище сталого розвитку сільських територій як 
на рівні держави, так і в регіональному розрізі. Саме 
вони спричиняють необхідність функціонування чо-

тирьох основних механізмів: економічного, екологіч-
ного, соціально-організаційного, інституціонально-
правового.

Екологічний механізм являє собою сукупність 
інструментів, кінцевою метою використання яких 
є досягнення позитивних результатів в екологічній 
сфері. Така підсистема повинна передбачати наступ-
ні елементи:

- розроблення екологічних стандартів у сільсько-
господарському та несільськогосподарському вироб-
ництві;

- екологічна паспортизація;
- екологічне страхування;
- впровадження екологічних інновацій;
- популяризація екологічної освіти.
Соціально-організаційний механізм складається з 

таких основних елементів:
- розроблення стратегій забезпечення сталого роз-

витку сільських територій;
- розроблення стратегічних планів щодо забезпе-

чення екологічно сталого розвитку сільських тери-
торій;

- формування системи управління стратегічним 
екологічно сталим розвитком сільських територій;

- створення національної програми, яка направ-
лена підвищення соціальних стандартів життя сіль-
ського населення.

З огляду на структурну побудову механізму забез-
печення екологічно сталого розвитку сільських тери-
торій, варто зазначити, що найважливішою його ха-
рактеристикою є цілісність усіх його структурних 
елементів. Механізм забезпечення екологічно сталого 
розвитку сільських територій представляє собою таку 
інтеграційну функцію, яка спрямована на ефективне, 
раціональне використання, максимально допустиме 
заміщення зовнішніх невідновлювальних ресурсів вну-
трішніми відновлювальними, узгодження економіч-
них, екологічних та соціальних інтересів та сприяння 
усунення таких суперечностей з метою їх вирішення. 

Інституціонально-правовий механізм відіграє 
одну із ключових ролей в механізмі забезпечення 
екологічно сталого розвитку сільських територій, 
оскільки на сучасному етапі відсутні нормативні 
акти, які регулюють забезпечення сталого розвитку 
сільських територій. Однак варто зазначити, що, 
згідно з Конституцією України [15], органам місце-
вого самоврядування надано широкі права для здій-
снення економічного і соціального розвитку на своїй 
території.

Відповідно до статті 7 Конституції, в Україні ви-
знається і гарантується місцеве самоврядування, 
яке, згідно зі статтею 140 Конституції України, є 
правом територіальної громади самостійно вирішува-
ти питання місцевого значення в межах Конституції 
та законів України.

Тому Конституція України дає право розробля-
ти органам місцевого самоврядування у межах влас-
них компетенцій стратегічні плани сталого розвитку 
сільських територій та, у разі затвердження рішен-
ням сільської ради, робить їх обов’язковими до ви-
конання на відповідній території.

Відповідно, на нашу думку, інституціонально-
правовий механізм повинен включати наступні еле-
менти:

- нормативно-правове забезпечення сталого розви-
тку сільських територій;

- інституціональне забезпечення сталого розвитку 
сільських територій;

- забезпечення відповідальності сільських органів 
влади.
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Оглянувши зміст основних запропонованих нами 
механізмів екологічно сталого розвитку сільських те-
риторій, в подальшому основна увага буде сконцен-
трована на економічному механізмі.

Економічний механізм забезпечення екологічно 
сталого розвитку сільських територій передбачає на-
явність наступних елементів:

- економічне стимулювання створення нових ро-
бочих місць;

- економічне стимулювання впровадження висо-
котехнологічних, екобезпечних, ресурсозберігаючих 
технологій;

- економічне стимулювання використання альтер-
нативних джерел енергії;

- використання екологічних податків;
- залучення бюджетних та позабюджетних коштів 

на реалізацію місцевих програм екологічно сталого 
розвитку сільських територій.

Економічний механізм не існує в якості замкне-
ної системи, а лише як динамічна і відкрита систе-
ма, що враховує сукупність внутрішніх і зовнішніх 
факторів, тому що розвиток сільської території може 
гальмуватися чи обмежуватися різними впливами і 
факторами. Виходячи з цього, економічний механізм 
екологічно сталого розвитку сільської території по-
винен виконувати функції, що наведені на рис. 2.

Отже, динаміка світових тенденцій спонукає 
Україну до вироблення відповідної політики еко-
логічно сталого розвитку, без якої неможливий по-
ступальний розвиток економіки держави. Пози-
тивні зрушення, які відбулися за останні роки у 
сільськогосподарському виробництві, не дали змогу 
розв’язати проблеми соціально-економічного розви-
тку сільських територій, найгострішими з яких за-
лишаються безробіття,трудова міграція селян та 
руйнування соціальної інфраструктури в сільській 
місцевості.

Системні кризові явища та занепад сільських те-
риторій призводять до зниження рівня життя сіль-
ського населення, зменшення обсягів сільськогоспо-
дарського виробництва, що загрожує продовольчій 
безпеці держави. Недосконалість державної політи-
ки в аграрному секторі та система фінансування не 
відповідають сучасним вимогам і принципам ЄС. Від-
так, розвиток сільських територій і розв’язання еко-
номічних, соціальних та екологічних проблем на селі 
визначено як стратегічну мету державної аграрної 

політики, для досягнення якої необ-
хідно затвердити перелік завдань на 
державному та місцевому рівні [16].

У період прискореної глобалізації 
світового господарства відбувається 
переплетення торговельних зв’язків, 
зближення національних економіч-
них систем та згладжування диспро-
порцій між країнами. Поряд з цим 
більш відчутною стає нерівність між 
окремими напрямками розвитку різ-
них країн, регіонів, територіальних 
одиниць. Відповідно, об’єктивне роз-
ширення глобалізації підкреслює не-
обхідність забезпечення екологічно 
сталого розвитку, а особливо це сто-
сується сільських територій.

У сучасній науковій літературі 
[17] простежується думка, що іні-
ціатором ідеї забезпечення сталого 
розвитку виступили саме сільські те-
риторії, яких не влаштовує статус по-
стачальників сировини та компенса-

ційних територій для великих економічних центрів.
Висновки з проведеного дослідження. Сучасна 

стратегія сталого розвитку сільських територій Укра-
їни як складова економічної політики держави по-
требує використання інноваційних підходів, забезпе-
чення можливості ефективного розвитку економічних 
відносин. Використання інноваційних засад розвитку 
економіки є необхідною запорукою інтеграції України 
у світовий простір з високим рівнем конкуренції.

Системна організація сільських територій в умо-
вах переходу до сталого розвитку повинна бути спря-
мована на максимальне задоволення потреб сіль-
ського населення, на забезпечення продовольчої та 
екологічної безпеки країни з ефективним поєднан-
ням людських, соціальних, технологічних та при-
родних ресурсів. В умовах глобалізаційних викликів 
необхідно досліджувати нові можливі напрями під-
вищення ефективності використання мінерально-си-
ровинних, земельних, водних та лісових ресурсів, со-
ціального потенціалу сталого розвитку.
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UKRAINE AND ABROAD DURING THE 1990

The problem with identification of government entrepreneurship role while privatization in Ukraine and abroad during 1990s had been 
shown. Special features of privatization process were described on Ukrainian and other countries examples. According to the results 
of investigation, made some proposals about how to improve Ukrainian privatization model in order to show real importance of keeping 
government entrepreneurship as a part of national economy structure.
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Постановка проблеми. Світовий та вітчизняний 
досвід свідчать про те, що структура державного 
сектору економіки є нестабільною і систематич-
но зазнає змін, починаючи з кінця 1980-х рр. ХХ 
ст. Процеси приватизації і роздержавлення чергу-
валися з одержавленням та націоналізацією, що 
надало державному підприємництву (ДП) статусу 
найбільш мобільного елементу трансформаційної 
економіки.

Приватизаційна реформа, яка набула найбільшо-
го розмаху в 1990-х рр. ХХ ст., показала, що не всі 
держави належним чином підійшли до підготовки 
її проведення, що спричинило відставання їх розви-
тку порівняно з іншими країнами. До переліку та-
ких країн належить Україна, де реформа зазнала 

невдачі ще на початкових етапах. Проте в країнах 
Західної та Східної Європи приватизація створила 
умови для подальшого економічного розвитку з чіт-
ким розумінням ролі держави та державного підпри-
ємництва в ньому. Це говорить про те, що провал 
реформи був викликаний іншими факторами, а не 
переобтяженням економіки збитковими державними 
підприємствами. Тому вивчення та аналіз реформу-
вання відносин власності в Україні та за кордоном в 
1990-х рр. ХХ ст. дозволить провести паралель між 
минулим та сьогоденням задля внесення актуальних 
пропозицій зі збереження та реабілітації ДП у сучас-
них економічних умовах.
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праці є предметом дослідження як вітчизняних, так 
і зарубіжних вчених. О.М. Камишанська [1] дослі-
джувала питання державної власності в трансфор-
маційній економіці України, виходячи із загально-
світових тенденцій розвитку економіки. Особливості 
української приватизації розглядали К.М. Агеєва 
[2], Л.Т. Верховодова [2; 3], О.Й. Пасхавер [2; 3] та 
Т.Є. Терещенко [3]. Щодо зарубіжних вчених, то 
В.П. Бочаров [4] цікавився станом державної влас-
ності в економіці розвинутих країн, коли Е.И. Сто-
лярова [5] та В.Б. Студентов [6] вивчали державне 
підприємництво в цілому. Приватизація в розрізі 
окремих країнах відображена в наукових доробках 
груп науковців Світового Банку і Організацій еконо-
мічного співробітництва та розвитку.

Постановка завдання. З огляду на проблему до-
слідження, головним його завданням буде прове-
дення аналізу обставин, що зумовили реформуван-
ня відносин власності в країнах світу та Україні в 
1990-х рр. ХХ ст. та емпіричне порівняння вихідних 
результатів з метою формування пропозиції по вдо-
сконаленню вітчизняної моделі приватизації задля 
збереження ДП та його впливу на національну еко-
номіку, виходячи з досвіду інших країн.

Виклад основного матеріалу дослідження. Флук-
туація ДП відображала швидкоплинність суспіль-
но-господарських процесів як реакції на вплив 
кон’юнктурних, системних і структурних факторів. 
Зміна соціально-економічної ситуації всередині краї-
ни та за її межами змінювала вимоги до державного 
сектору економіки. Зокрема, в житті європейських 
та постсоціалістичних країн спостерігалися такі тен-
денції [1, с. 136]:

- загальна демократизація суспільних відносин;
- відмова від централізовано-планової системи 

управління економікою на користь ринкової, для 
якої характерні наступні риси: роздержавлення та 
приватизація власності; формування нової інфра-
структури економічної системи; лібералізація цін; 
реструктуризація економіки.

- проголошення ліберально-демократичних засад 
побудови суспільства;

- еволюція духовно-культурних цінностей сус-
пільного розвитку.

Державне підприємництво як функціональний 
прояв державного сектору економіки відчуло всі ці 
переміни на собі безпосередньо. Так, ще у ХІХ ст. 
приватний капітал почали залучати в ті галузі еко-
номіки, які ще донедавна були повністю охоплені 
державними підприємствами.

Реформування відносин власності звільняло дер-
жаву від виконання функції прямого управління еко-
номікою, а її населення – від тягаря фінансування 
державних витрат, які спрямовувалися на підтрим-
ку державних підприємств. Як результат, у 1998-
2001 рр. 52% населення країн Східної та Централь-
ної Європи підтримало приватизацію [12, с. 23]. 
Найбільше схвалення вона отримала в Балканських 
країнах, де понад 80% населення виступили за пере-
дачу державних підприємств приватним власникам 
[12, с. 23].

Населення пострадянських країн було неготовим 
до радикальних змін: 70% жителів Росії розкрити-
кували пропозицію щодо вилучення державного ка-
піталу з галузей економіки, а в Білорусі, Молдові та 
Україні їх число становило 60% [12, с. 24]. У той 
же час жителі азіатських країни виявилися більш 
рішуче налаштованими до реформ, тому 60% насе-
лення вважало приватизацію державної власності 
такою, що є на часі [12, с. 24].

Загалом у приватизаційній реформі 1990-х рр. 
ХХ ст., що охопила близько 100 країн, виділяють 
кілька етапів, серед яких такі [1, с. 174; 4, с. 45]:

І. 1950-1970 рр. (державний сектор активно роз-
вивався завдяки проведенню націоналізації; вплив 
держави на економічні процеси був визначальним; 
кейнсіанська теорія стояла в основі усіх реформ та 
нововведень);

ІІ. 1970-1980 рр. (переорієнтація на неолібераль-
ну концепцію; ринок і приватний сектор стали осно-
вою усіх створюваних реформ; колишні соціалістич-
ні країни Східної Європи та держави, що утворилися 
після розпаду СРСР, вступили в стадію постсоціаліс-
тичних перетворень);

ІІІ. З 1992 р. (поглиблення інтеграційних проце-
сів (підписання Маастрихтського договору в 1992 р., 
Лісабонської угоди в 2007 р., Вашингтонського кон-
сенсусу в 1989 р.); формування єдиного ринку та єв-
ропейської валютної системи; баланс між державним 
та приватним підприємництвом змістився в сторону 
збільшення останнього).

Максимальна доля державного сектора у ВВП 
на початковому етапі трансформацій спостерігалася 
у Греції (23,2%), Фінляндії, Греції, Франції, Італії 
(14-18%), а мінімальна – у Австрії, Швеції, Португа-
лії, Ірландії, Бельгії Німеччині (10-14%), Нідерлан-
дах (8,3%) та Англії (3%) [4, с. 44]. 

В цілому країни поділяють на кілька груп залеж-
но від їх спеціалізації, особливостей створення та 
функціонування державного сектору.

До першої з них відносять Великобританію, 
Францію, Німеччину, Італію, де державний сектор 
мав значні розміри та був представлений як в інфра-
структурі, так і в промисловості. Нідерланди, Бель-
гія, Данія та Швеція складають другу групу, де він 
спеціалізувався в основному на наданні суспільних 
послуг. Сукупність інших країн, серед яких Фінлян-
дія, Ірландія та Австрія, володіли великим за роз-
міром державним сектором внаслідок здійснення на-
ціоналізації після Другої Світової війни [11, с. 35]. 

Країни Південної Європи, серед яких Греція, Іс-
панія, Португалія, до 1970-х рр. не мали повноцінно 
функціонуючого державного сектору. Останню групу 
складають постсоціалістичні країни та члени колиш-
нього СРСР, в яких державний сектор був панівним 
в усіх сферах економіки [11, с. 35].

Дані таблиці 1 і таблиці 2 дозволяють стверджу-
вати, що стартові умови в одних країнах забезпечили 
пришвидшення і глибину перетворень, коли в інших, 
навпаки, призвели до викривлення первісно закла-
дених цілей реформ. Наведені в ній країни умовно 
можна поділити на дві групи: з високо- та низько-
диференційованою структурою державного капіта-
лу. До першої групи належать Іспанія (державний 
капітал присутній у всіх 12 галузях), Франція та 
Італія (8 галузей з державним капіталом), Австрія 
(державний капітал задіяний у 10 галузях, в 6-ти з 
яких він становить 100%). Друга група включає кра-
їни з низькою диференціацією державного капіталу. 
Насамперед сюди входять США і Японія, де присут-
ність держави в економіці обмежена 2-3 галузями, 
а також Німеччина, Канада, Нідерланди, Австралія 
та інші.

Щодо охоплених галузей, то найбільше під при-
ватизацію 1990-2000 рр. попали підприємства, пред-
ставлені в таких галузях: телекомунікації (36%), 
електроенергетика (16%), нафтогазова система 
(10%), фінанси (5%) [4, с. 45].

Виходячи із інформації, наданої у таблиці 2, за 
період 1990-2000 рр. найбільше доходів від прива-
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тизації отримали Франція, Німеччина, Іспанія, Ан-
глія, Португалія. 

Розглянемо більш детально приватизаційний до-
свід окремих країн, який може бути наглядним для 
України. Ще на початку приватизаційної реформи 
стало очевидно, що досі світ не мав подібної практи-
ки, тому кожній країні довелося самостійно обирати 
шлях її проведення. Згодом виокремилися дві основні 
моделі: західна, основна ідея якої полягала у тому, 
що приватизація повинна здійснюватися поступово 
(Англія, Німеччина, Франція, Швеція, Фінляндія, 
Португалія, Італія і Нідерланди) та східна, відповідно 
до якої, вона має відбуватися швидко та безкоштов-
но або ж за символічну ціну (країни Центральної та 
Східної Європи, колишні республіки СРСР).

Прагнення країн Східної Європи та Прибалтики 

вступити в ЄС зумовило використання механізму 
«народної» приватизації на основі приватизаційних 
цінних паперів (ваучерів, сертифікатів, купонів). Ін-
шими її характерними особливостями були: засто-
сування реституції; забезпечення вільного допуску 
іноземного капіталу при продажі державного майна; 
проведення продажу державного майна згідно умов 
відкритої конкуренції за ринковими цінами. 

Прикладом успішного реформування відносин 
власності є модель масової приватизації у Чехії, 
компоненти якої становили органічне ціле й забез-
печували соціальну привабливість приватизації при 
залученні іманентно властивих ринковій економіці 
інструментів. Чеський досвід «народної» приватиза-
ції вважається свого роду еталоном на постсоціаліс-
тичному терені.

Таблиця 1
Частка державного капіталу у провідних галузях економіки за кордоном 

на початку 1990-х рр. ХХ ст., % [6, с. 27]
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США 0 0 0 0 0 - - - - 100 0 0

Японія 0 - 0 0 0 66 0 0 0 100 46 -

Німеччина 0 25 0 0 - 100 60 - 0 100 100 -

Франція 100 - 40 - 100 100 100 100 100 100 100 -

Італія 60 - - - - 100 75 75 80 100 100 40

Англія 0 0 0 25 100 10 0 40 0 100 20 0

Канада 0 0 0 - 0 75 0 100 0 100 100 -

Швеція 40 75 0 - - 100 39 - - 100 100 -

Іспанія 60 90 10 90 50 100 100 30 100 100 100 12

Нідерланди 14 - 70 - - 100 39 - - 100 0 -

Австрія 100 - - 85 100 100 52 50 100 100 100 10

Австралія 0 0 0 0 0 100 75 100 0 100 100 -

Таблиця 2
Надходження коштів від приватизації державних підприємств в країнах – членах Організації 

економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу за період 1990-2000 рр., млн дол.

1990-2000 
рр.

ВВП за (2000 р.), 
млрд дол.

Частка надходжень 
від приватиза-

ції ДП у ВВП, % 
(1:2*100%)

Частка інвестицій 
ДП у загальному їх 

обсязі, %

Інтенсивність прива-
тизації (3:4)

Франція 75,0 1, 755.6 4,2 14,5 0,3

Німеччина 29,5 2,680.0 1,1 11,6 0,1

Іспанія 37,5 702,4 5,3 10,7 0,5

Нідерланди 13,6 494,6 2,7 8,1 0,3

Швеція 16,0 276,8 5,7 16,0 0,4

Англія 64,0 1,294.4 4,9 11,0 0,4

Португалія 25,8 128,0 20,2 16,6 1,2

Туреччина 9,0 205,1 4,3 35,7 0,1

Канада 10,6 694,4 1,5 - -

Японія 61,6 5,639.5 1,1 8,2 0,1

Норвегія 2,9 170,5 1,7 22,7 0,1

Чехія 5,4 54,0 10,0 - -

Польща 17,8 163,3 10,9 - -

Угорщина 11,5 54,4 21,1 - -

США 6,8 9,076.6 0,07 3,7 0,02

ЄС 15 410,3 9,758.1 4,2 - -

OECР 30 0,2 27,708.6 0,2 - -

Примітка: Сформовано автором на основі [9, с. 10-11; 10; 11]
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В Болгарії, Польщі, Румунії та Чехословаччині 
використовували ваучерну схему приватизації, що 
мала очевидні переваги. Процес приватизації в Росії 
почався задовго до того, як сформувалася концепція 
підприємництва та відбувся в два етапи: спонтанний 
(тривав в 1989-1991 рр. у формі викупу орендованого 
майна); чековий (охопив період 1992 -1994 рр.) Його 
результати виявилися неоднозначними, оскільки не 
відбулося вагомих соціальних потрясінь.

У 1995 р. Угорщина стала однією з перших ко-
лишніх соціалістичних країн, що перейшли до при-
ватизації великих підприємств за участю іноземних 
інвесторів. Активи угорських державних стратегіч-
них підприємств були викуплені профільними ком-
паніями розвинених європейських країн.

Постсоціалістичні країни Східної Європи та ко-
лишні радянські республіки Прибалтики в основно-
му завершили інтенсивну приватизацію наприкінці 
1990-х рр. Іноземний капітал посів стратегічні пози-
ції в національних економіках, внаслідок чого кра-
їни отримали значні стимули розвитку. На початку 
2000-х рр. економіки цих країн були визнані ринко-
вими за характером, а в 2004 р. до складу ЄС всту-
пили 8 колишніх соціалістичних держав – Естонія, 
Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщи-
на та Словенія. У 2005 р. до них приєдналися Болга-
рія і Румунія. Факт вступу в ЄС став для цих країн 
чітким підтвердженням вдалого завершення постсо-
ціалістичного трансформаційного процесу, стрижнем 
якого була приватизація.

Економічна політика в Україні на початку транс-
формаційного періоду не відповідала параметрам не-
оліберальної парадигми. У 1991 р. в країні були від-
сутні будь-які рушійні сили, зацікавлені в здійсненні 
ринкових і демократичних перетворень, спостеріга-
лося катастрофічне падіння обсягів виробництва, гі-
перінфляція, масштабне приховане безробіття і зу-
божіння населення. Люди з недовірою відносилися 
до будь-яких нововведень та змін, включаючи при-
ватизацію. Так, у 1992-1998 рр. 42,4% населення не-
гативно ставилися до приватизації великих підпри-
ємств і 18% – до приватизації малих підприємств. 
Вже у 2000 р. дані показники зросли до 51,4% та 
18,7% відповідно, що підтверджує відсутність ваго-
мих зрушень у економічному розвитку країни та по-
кращенні добробуту її жителів [7, с. 530].

Хоча законодавчу базу для приватизації в Україні 
було підготовлено ще на початку 1992 р., реформа 
відносин власності розглядається як така, що ще досі 
не відбулася.

Приватизація за українським сценарієм переслі-
дувала виключно фіскальну мету та здійснювала-
ся відповідно до розроблених двохрічних програм. 
Як видно з рис. 1, до 2000 р. надходження коштів 
від приватизації було незначним, а її темпи – до-
волі повільними. Це пов’язано з тим, що упродовж 
1992-1994 рр. приватизація державних підприємств 
здійснювалася неконкурентними способами (орен-
да з викупом або викуп трудовим колективом). Як 
результат, в приватну власність було передано 4418 
підприємств, а в бюджет надійшло 15, 67 млн грн. 
З 1995 р. розпочалася масова приватизація, про що 
свідчить зміна характеру кривої кількості приватизо-
ваних державних підприємств. При цьому викорис-
товувалися майнові та компенсаційні сертифікати, 
що дозволило залучити широкі верстви населення до 
придбання акцій великих та середніх підприємств. 
У 1999 р. стартувала індивідуальна грошова прива-
тизація, яка помітно зменшила теми самої реформи 
та мала здебільшого тіньовий характер.
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Рис. 1. Кількість приватизованих об’єктів 
державної власності та суми надходжень коштів  

від приватизації державного майна  
упродовж 1992-2002 рр. [8; 5, с. 26]

Тому приватизація в Україні не призвела до гли-
боких структурних змін в економіці. Причинами її 
невдачі можна назвати такі: відірваність від інших 
реформ; відсутність такого інституту приватизації, 
як реституція; надання пріоритету сертифікатній 
приватизації і затягнення її в часі; низький рівень 
комерціалізації державних підприємств; тіньовий 
характер приватизаційних процесів; відсутність ін-
теграційних настроїв та замкнений характер еконо-
міки. Фактично у 1990-х рр. ХХ ст. відбулося ста-
новлення моделі приватизації, яка поєднувала в собі 
ознаки кланово-олігархічного капіталізму та дер-
жавно-монополістичного укладу економіки, тоді як 
в більшості розвинутих країн знайшла своє застосу-
вання модель народного капіталізму.

Висновки з проведеного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напряму. Отож, 
основним завданням з продовження реформи відно-
син власності в Україні має стати адекватна оцінка 
розмірів державного сектору з врахуванням економіч-
них, історичних, соціальних та політичних чинників. 
Потребує суттєвого перегляду модель приватизації 
державних підприємств в напрямку перетворення її 
з фіскальної на інвестиційно-орієнтовану. Крім того, 
важливим є здійснення аналізу минулих помилок та 
використання досвіду країн, які успішно провели ре-
формування відносин власності в 1990-х рр. ХХ ст., 
зокрема Чехії, Угорщини, Польщі.

Державне підприємництво є багатофункціональ-
ним і переслідує досягнення не лише мікроеконо-
мічних, але й макроекономічних цілей. Зважаючи 
на вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, зміну 
векторів соціально-економічного розвитку України 
та посилення інтеграційних настроїв, перспектив-
ним є дослідження реальних можливостей та потен-
ціалу ДП у контексті пришвидшення завершення 
ринкової трансформації та виконання вимог міжна-
родних структур для отримання статусу повноцін-
ного члена.
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Постановка проблеми. У процесі побудови сучас-
ної української економіки в умовах кризових зру-
шень, що почалися у 2008 р. надзвичайно актуаль-
ними видаються проблеми розвитку інноваційної 
діяльності. Інноваційна діяльність стає тим рушієм, 
що здатен трансформувати державне управління, мо-
дернізувати економіку, переформатувати політику та 
інші галузі соціального життя, забезпечити сталий 
економічний розвиток держав в контексті інтегра-
ційних і глобалізаційних процесів. У процесах по-
шуку оптимальних шляхів розвитку інноваційного 
сектора економіки також варто звертати увагу і на 
систему фінансування інноваційних проектів. Ефек-
тивність реалізації інноваційної діяльності насампе-
ред залежить від якісної побудови системи накопи-
чення та акумуляції фінансових потоків та ресурсів. 
Безперечно, діяльність в економічному секторі над-
звичайно складна і потребує залучення якісних інте-
лектуальних ресурсів, проте в межах нашої держави 
з використанням продуктивних, ефективних управ-

лінських підходів можна здійснити стрімкий прорив 
у інноваційній сфері. Для здійснення радикальних 
змін в економіці важливо здійснити структурні змі-
ни, які б забезпечили підвищення її конкуренто-
спроможності та дали додатковий поштовх процесам 
оновлення інноваційного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням, пов’язаним з питаннями теоретичних за-
сад фінансового забезпечення інноваційної діяль-
ності, були присвячені наукові праці С. Ільєнкової, 
М. Кондратьєва, Д. Кларка, В. Кузнецова, Д. Нор-
та, Б. Санто, Й. Шумпетера, Р. Фатхутдінова. Серед 
сучасних вітчизняних вчених проблемами фінансо-
вого забезпечення економіки України взагалі та ін-
новаційної сфери зокрема займалися В. Александро-
ва, Ю. Бажал, Л. Безчасний, С. Гладій, М. Данько, 
О. Колодізєв, Б. Маліцький, П. Микитюк, Б. Сенів, 
М. Туган-Барановський, Д. Черваньов та ін.

Постановка завдання. У сучасній науковій дум-
ці недостатньо висвітлено питання механізму та ін-

хи її подолання / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агє-
єва. В надз.: Центр економічного розвитку. – К., 2008. – 85 с.
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Л.Т. Верховодова, Т.Є. Терещенко. В надзаг.: Центр економіч-
ного розвитку. – К. : «Міленіум», 2003. – 78 с.
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струментарію формування системи фінансування ін-
новаційно-інвестиційної діяльності, тому мета статті 
полягає у необхідності розробки ефективної системи 
фінансового забезпечення інноваційно-орієнтовної 
економіки країни в контексті інтеграції України в 
глобальний економічний простір.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах економічної і політичної нестабільності в Україні 
на тлі подій 2013-2014 рр. все більш актуальним і од-
ним з пріоритетних виступає завдання оптимально-
го розподілу фінансових ресурсів та максимального 
залучення інвестицій на НДДКР, а також потребує 
нагальної перебудови механізм фінансового забезпе-
чення реалізації інноваційної політики. На думку ав-
тора, рівень конкурентоспроможності національного 
господарства залежить від рівня інноваційної діяль-
ності, що, відповідно, призводить до стабілізації ма-
кроекономічних показників та забезпечує зростання 
національної економіки.

Основними елементами реалізації інноваційного 
прориву в Україні варто вважати низку зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що впливають на економічну, 
політичну та соціальну складову українського соціу-
му. До зовнішніх факторів розвитку економіки слід 
віднести набір чинників, що впливають на місце на-
шої держави в системі міжнародних відносин, серед 
яких можемо навести наступні:

- по-перше, коливання та розвиток глобального 
економічного середовища, що прямо чи опосеред-
ковано впливає на процес трансформаційних змін в 
економіці України;

- по-друге, варто врахувати географічно-економіч-
не розташування України як транзитної держави та 
вплив політичної складової на економічний сектор, 
оскільки можемо спостерігати за розгортанням вій-
ськового та економічного протистояння на території 
України та залежність України від залучень міжна-
родних кредитів;

- по-третє, залежність від фінансових ресурсів 
іноземних держав та від торгівельно-економічного 
балансу в процесах переходу до вільного ринку і по-
будови демократичного суспільства.

Перелічивши основні фактори, що впливають на 
економіку в процесах глобальних перетворень, вар-
то підкреслити, що ці ж самі чинники безпосеред-
ньо впливають і на побудову сучасного інноваційного 
сектору України. Проте можна констатувати низку 
внутрішніх деструктивних процесів, що негативно 
впливають на економічно-інноваційну діяльність, се-
ред яких варто виділити наступні основні елементи:

- по-перше, перехідна система державного регу-
лювання розвитку країни, яка є малорозвиненою та 
низькоефективною в державотворчих процесах, що 
безпосередньо негативно вливає на інноваційний сек-
тор української економіки. Застаріла модель управ-
ління, що базована на прорадянських принципах, 
слабо модернізована до реалізації основних капіта-
лістичних принципів функціонування в системі гло-
бальних економічних відносин;

- по-друге, малорозвинена економічна реалізація 
інтеграції інноваційних процесів у сучасне україн-
ське промислове виробництво, що безпосередньо при-
зводить до морального зносу основних засобів та не-
здатності впроваджувати перспективні вітчизняні 
розробки у промислово-економічний сектор.

Наявність вищенаведених проблем призвела до 
загрози системного відриву національної економіки 
від економік розвинених країн через низьку здат-
ність виробництва до інвестицій та інновацій, що 
значною мірою впливають на подальший розвиток 

інноваційної системи України та її місце у світовій 
економічній спільноті.

Вирішення зазначених проблем визначає необхід-
ність удосконалення державної системи стимулюван-
ня інноваційного розвитку шляхом реалізації захо-
дів економічної політики: активізація використання 
інноваційного чинника, що призведе до створення 
конкурентоспроможного українського виробництва; 
проведення активної державної інноваційної політи-
ки, спрямованої на розвиток науково-технічного по-
тенціалу країни.

За останні 10 років відбулося значне зростання 
капіталовкладень у НДДКР, наприклад, у США – на 
46%, Японії – на 27%, в країнах ЄС-28 – на 18%. 
Високі темпи демонструють також Фінляндія, Ізра-
їль, Угорщина, Китай та Індія [1]. Показники фінан-
сового забезпечення наукової та інноваційної сфер в 
Україні є значно нижчими за світові стандарти, що 
зумовлює подальше посилення технологічного від-
ставання української економіки від провідних еконо-
мік світу. У розвинених країнах зберігається тенден-
ція до збільшення асигнувань на НДДКР: глобальні 
витрати за останнє десятиліття зростали швидше, 
ніж глобальний ВВП [2, с. 5].

В Україні питома вага загального обсягу витрат 
на інноваційний розвиток у ВВП становила 0,75%,  
у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету – 
0,33%. За даними 2012 р., в середньому у країнах ЄС-
28 обсяг витрат на наукові дослідження та розробки 
становив 2,07% ВВП. Так, найвища частка витрат на 
дослідження та розробки була у Фінляндії (3,55%), 
Швеції (3,41%), Данії (2,98%), Німеччині (2,98%) та 
Австрії (2,84%). Найменша – у Кіпрі, Румунії, Бол-
гарії, Латвії та Греції (від 0,46% до 0,69%) (рис. 1).
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Рис. 1. Обсяг валових внутрішніх витрат  
на дослідження і розробки в країнах ЄС у 2012 р.,  

% ВВП [3]

Віддача науково-технічного потенціалу перебуває 
в чіткій кореляції із часткою валового внутрішнього 
продукту, що направляється на наукові досліджен-
ня. Світовий досвід показує, що при значенні цього 
показника менше 0,4% наука виконує лише соціаль-
но-культурну функцію в державі. Тільки при збіль-
шенні питомої ваги витрат на науку більше 0,9% 
ВВП можна розраховувати на помітний вплив науки 
на розвиток економіки, тобто при цьому рівні вклю-
чається економічна функція науково-технологічного 
потенціалу [4, с. 72].

Однією з основних проблем є нестача в національ-
ній економіці фінансових ресурсів, що спричиняє невід-
повідність задекларованим темпам розвитку реальним. 
Серед основних інституційних джерел фінансування ін-
новаційної діяльності в Україні можна виділити влас-
ні кошти й кошти інвесторів, частки яких у 2013 р. 
склали 72,9% (у 2012 р. – 63,9%) і 13,1% (у 2012 р. –  
8,7%) відповідно, та державні бюджетні кошти, питома 
вага яких 0,3% (у 2012 р. – 2,0%) (табл. 1).
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фінансування інноваційної діяльності. Різке змен-
шення частки витрат на НДДКР за рахунок коштів 
іноземних інвесторів з 30,0% у 2010 р. до 0,4% у 
2011 р. можна пояснити нестабільними макроеконо-
мічними показниками, коливаннями в законодавчій 
базі, значним рівнем тінізації економіки, що збіль-
шує ризик вкладення в інновації. Незначна частка 
на рівні 1-3% бюджетних коштів відображає відсут-
ність фінансової зацікавленості держави через дов-
готривалість і непередбачуваність процесу наукового 
пошуку, а також складністю комерціалізації резуль-
татів науково-технічної діяльності.

Такий стан фінансування, безперечно, відобража-
ється на результативності інноваційної діяльності в 
Україні, яка залишається на дуже низькому рівні.  
З кожним роком (за 2000-2013 рр.) невпинно скоро-
чується кількість організацій, які виконують науко-
ві дослідження й розробки (з 1 490 до 1 143), змен-
шується чисельність науковців (з 120 773 до 77 853) 
тощо. За 2000-2013 рр. частка реалізованої іннова-
ційної продукції в обсязі промислової скоротилася 
з 6,9% до 3,3% при загальному зменшенні питомої 
ваги підприємств, що впроваджували інновації з 
14,8% до 13,6% [6].

Завдання системи фінансування інноваційної ді-
яльності на рівні держави можуть вирішуватися 
шляхом прямого бюджетного фінансування, надан-
ня грантів недержавними організаціями та фонда-
ми, через створення інституційно-правових умов, 
за яких заохочувалося б фінансування науково-до-
слідних робіт комерційними структурами [7, с. 218]. 
Варто наголосити, що пряме фінансування приско-
рює здійснення наукових досліджень та освоєння но-
вітніх галузей промисловості, а створення пільгових 
умов підвищує технічний рівень виробничої бази ді-
ючих підприємств, стимулює впровадження ними 
прогресивних технологій та результатів прикладних 
досліджень і нововведень.

Найважливішим для сучасного фінансового забез-
печення інноваційного розвитку стає розроблення та-
ких механізмів, які б якнайкраще відповідали і вну-
трішній логіці феномену інновацій, і різноманітності 
зовнішнього впливу. Система менеджменту іннова-
ційною діяльністю повинна включати пошук шля-
хів раціоналізації розподілу фінансових потоків та 
їх джерел між його окремими стадіями і суб’єктами.

Одним з важливих завдань щодо вирішення про-
блем інноваційної моделі економічного розвитку є до-
слідження інвестиційної сфери і визначення джерел 
інвестування, зокрема пошук нетрадиційних шляхів 
інвестування інноваційних розробок. Одним із мож-
ливих напрямів вирішення цієї проблеми може бути 
розвиток ринку венчурного інвестування. Венчурний 
капітал стає ефективним джерелом фінансового за-
безпечення наукових розробок та перетворення їх на 
конкурентоспроможний продукт, що забезпечує стій-
кі темпи економічного розвитку.

Венчурне інвестування є таким механізмом, 
який забезпечує інноваційні процеси ресурсами для 
їх розвитку. Він виконується в двох умовах: шля-
хом придбання акцій інших нових фірм та шляхом 
надання кредиту. Венчурні інвестиції вкладається 
в ті компанії, що швидко розвиваються. Венчурний 
інвестор вкладає кошти саме в підприємство, коли 
портфельний інвестор купує акції на вторинному 
ринку [8, с. 88]. Особливістю венчурного інвесту-
вання є поєднання інтересів держави та інвестора 
на основі нововведень, що створює конкурентоспро-
можну продукцію, дає можливість отримувати ви-
сокі доходи.

Ключовими гравцями на світовому ринку венчур-
ного капіталу є США та ЄС. Роль держави у ство-
ренні ринку венчурного капіталу має різний сту-
пінь вагомості для різних країн. У США приватна 
ініціатива стала підґрунтям формування ринку вен-
чурного інвестування, натомість в інших країнах – 
державна політика. Венчурна індустрія США має 
найбільш розвинений ринок у світі. Ступінь розви-
тку ринку венчурного капіталу у США визначаєть-
ся, насамперед, обсягом венчурних інвестицій, які 
щорічно становлять 20-30 млрд. дол. США. Євро-
пейський ринок венчурного капіталу – другий після 
американського у світовій економіці, річний обсяг 
якого 5-8 млрд дол. США [9, с. 102].

Венчурне фінансування докорінно відрізняється 
від банківського і має певні переваги: не потребує 
щорічних виплат за відсотками, ліквідаційної заста-
ви, а також інвестор не вимагає страхувати свої ри-
зики, при цьому активно допомагає новому підпри-
ємству порадами, досвідом і діловими зв’язками. 

У 2013 р. в Україні налічувалося 1250 інститу-
тів спільного інвестування (ІСІ), у тому числі 1031 –  
венчурних. Загальний обсяг активів венчурних ІСІ 

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності [5]

Загальна 
сума витрат

У тому числі за рахунок коштів:

власних державного бюджету іноземних інвесторів інші джерела

млн грн млн грн % млн грн % млн грн % млн грн %

2000 1 757,1 1 399,3 79,6 7,7 0,4 133,1 7,6 217,0 12,3

2001 1 971,4 1 654,0 83,9 55,8 2,8 58,5 3,0 203,1 10,3

2002 3 013,8 2 141,8 71,1 45,5 1,5 264,1 8,8 562,4 18,7

2003 3 059,8 2 148,4 70,2 93,0 3,0 130,0 4,2 688,4 22,5

2004 4 534,6 3 501,5 77,2 63,4 1,4 112,4 2,5 857,3 18,9

2005 5 751,6 5 045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,0

2006 6 160,0 5 211,4 84,6 114,4 1,9 176,2 2,9 658,0 10,7

2007 10 850,9 7 999,6 73,7 144,8 1,3 321,8 3,0 2 384,7 22,0

2008 11 994,2 7 264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4 277,9 35,7

2009 7 949,9 5 169,4 65,0 127,0 1,6 1 512,9 19,0 1 140,6 14,3

2010 8 045,5 4 775,2 59,4 87,0 1,1 2 411,4 30,0 771,9 9,6

2011 14 333,9 7 585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6 542,2 45,6

2012 11 480,6 7 335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2 925,6 25,5

2013 9 562,6 6 973,4 72,9 24,7 0,3 1 253,2 13,1 1 311,3 13,7
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збільшився з 145 912 до 168 183 млн грн, або на 
15,3% [10].

Законом України «Про інститути спільного інвес-
тування» від 05.07.12 № 5080-VI задекларовано роз-
ширення можливостей для роботи на ринку спільно-
го інвестування та наближення його умов до таких, 
що діють на розвинених ринках світу, стимулювання 
створення нових видів фондів, які краще задоволь-
нятимуть потреби інвесторів. Водночас успіх у цьому 
значною мірою залежатиме від зрушень на фондо-
вому ринку в цілому, зокрема у питанні збільшен-
ня кількості та підвищення якості емітентів, цінних 
паперів, яких котуються на біржах та перебувають 
у лістингу. Необхідним є також збереження діючого 
режиму оподаткування ІСІ та доходів інвесторів.

Сучасна економіка потребує інтенсивного роз-
витку процесів трансферу та комерціалізації тех-
нологій. Результати наукових досліджень повинні 
своєчасно передаватися у сферу бізнесу з тим, щоб 
забезпечити високу ефективність виробництва та сво-
єчасну появу на ринку нових конкурентоспроможних 
продуктів. Одним з ключових чинників позитивної 
динаміки інноваційності країни виступає венчурне 
інвестування, що забезпечує практичну реалізацію 
кінцевої фази інноваційного циклу – комерціалізації 
інновацій. 

Розвиток високоризикового інвестування в Укра-
їні потребує істотного удосконалення законодавчої 
бази, захисту й підтримки з боку держави – розро-
блення стратегії державної підтримки створення і 
функціонування венчурних фондів і компаній, по-
силення захисту прав інтелектуальної власності, 
участь у підготовці висококваліфікованих фахівців в 
цій сфері. Усунення більшості наявних перешкод на 
шляху венчурного інвестування створить в подаль-
шому сприятливі умови для його розвитку в Україні.

Стабільність і ефективність державної підтримки 
інноваційної активності у країні у довгостроковому 
періоді можна забезпечити за виконання наступних 
умов: забезпечення зростання ВВП, обсягу вироб-
ництва, прибутку та рентабельності галузей; запро-
вадження практики законодавчого встановлення 
пропорцій розподілу фінансових ресурсів між усіма 
складовими системи інноваційного розвитку; зміц-
нення самостійності підприємств щодо вирішення 
проблеми інноваційного розвитку, зростання частки 
їх власних коштів, спрямованих на впровадження ін-
новацій у виробництво; збільшення частки бюджет-
них коштів у фінансуванні інноваційної діяльності до 
загальної світової тенденції збільшення бюджетних 
асигнувань на науку та інноваційну діяльність тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Враховую-
чи вищенаведене, можна зробити наступні висновки. 
Можна констатувати, що наразі Україна стикнула-
ся з проблемами реалізації інноваційної діяльності у 
внутрішньому вимірі. Адже проблеми корумпованос-
ті сучасної української влади важко вирішити шля-
хом заміни кадрового резерву. Тобто в процесах ін-
новаційного розвитку потрібно змінювати не тільки 
сам підхід до інновацій, але й всю структуру законо-
давчого апарату задля достатньо ефективного розви-
тку інноваційного сектору економіки та виробленню 

ефективної протидії деструктивним впливам на еко-
номіку держави, а відтак і на інноваційний сектор 
розвитку.

У зв’язку із зростанням наукоємності нових тех-
нологій, які є результатом фундаментальних і при-
кладних досліджень, зростає роль системи пошуку 
джерел інвестування інноваційних продуктів і тех-
нологій. Серед багатьох механізмів, що забезпечу-
ють економічні процеси інноваційними ресурсами, 
венчурне інвестування відіграє провідну роль. Вен-
чурне інвестування – особливий ресурс, що являє 
собою інтегровану єдність фінансового, інтелек-
туального та людського капіталів і забезпечує си-
нергійний ефект ділової активності у національних 
економічних системах шляхом розвитку в них інно-
ваційної діяльності. Вивчення особливостей розви-
тку свідчить, що ринок венчурного капіталу може 
стати за певних умов джерелом своєрідної ланцюго-
вої реакції прояву факторів, що сприяють іннова-
ційному розвитку економіки.

Тематика дослідження та модернізації іннова-
ційного сектора економіки в сучасному науковому 
ракурсі малодосліджена на прикладі трансформа-
ції економічного, політичного, соціального життя 
держави. Тому вважатимемо доцільним подальший 
розгляд розвитку інноваційного сектору економіки 
в контексті покращення фінансових важелів впли-
ву, що в перспективі призведе до підвищення не 
тільки рівня ефективності інноваційного сектору, 
але й до підвищення конкурентоспроможності еко-
номіки країни.
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Постановка проблеми. Наукові дослідження пи-
тань людського розвитку визначили провідну роль 
людини у суспільних та економічних відносинах у 
ХХІ столітті. Необхідність наближення вітчизняної 
системи стратегічного планування до загальновизна-
них на світовому рівні стандартів обумовлює запрова-
дження нових підходів до стратегічного планування, 
орієнтованого на людський розвиток. та інвестування 
у людський капітал. Формування сучасних моделей 
економіки (інноваційної, креативної, соціально орієн-
тованої, економіки, що базується на знаннях, тощо) 
відбувається під впливом сучасних глобалізованих 
процесів. Наразі прискорюються процеси розповсю-
дження знань, посилюється роль інновацій та зростає 
значення найсучасніших галузей з великою доданою 
вартістю, що будуються на креативних здобутках та 
інтелектуальній власності. У кожній економічно роз-
виненій країні сформована власна модель ринкової 
економіки, становлення якої відбувалося під впливом 
історичних традицій, конкретних умов її функціо-
нування та розвитку. Цілком зрозуміло, що відсутні 
єдині стандарти. Так, модель економіки США суттєво 
відрізняється від моделі економіки Японії, так само 
як економічна модель Німеччини – від моделей Фін-
ляндії або Швеції. Проте визначною спільною рисою 
планування розвитку тих країн, що прагнуть здобути 
або зберегти світове лідерство, є планування переходу 
до інноваційної моделі розвитку. Розбудова такої мо-
делі, перехід до економіки знань є безперервним про-
цесом інвестування у людський капітал, а отже, і у 
розвиток людської особистості. За рівнем конкурен-
тоспроможності економік перші місця у світі посіда-
ють саме ті країни, що встановлюють високі соціаль-
ні стандарти, інвестують в освіту та науку (одночасно 
ці країни належать до групи країн з високим рівнем 
людського розвитку за Індексом людського розвитку 
ПРООН). Це обумовлює необхідність дослідження су-
часних підходів до людського розвитку та інвесту-

вання у людський капітал, згідно з якими, соціальна 
частина державних витрат є не просто обов’язком по 
відношенню до громадян, а чинником отримання ви-
щого економічного ефекту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кон-
цептуальні питання людського розвитку та введення у 
науковий обіг нових показників багатовимірного люд-
ського розвитку на глобальному рівні досліджені у 
працях лауреатів Нобелевської премії Амартії Сена та 
Джозефа Стігліца. Науковою школою таких вчених, 
як О. Грішнова, Е. Лібанова та О. Макарова розро-
блено фундаментальні, теоретико-методологічні заса-
ди моніторингу людського розвитку в Україні, у тому 
числі шляхом введення регіонального індексу люд-
ського розвитку, що щорічно розраховується для всіх 
областей України, та досліджень, які склали основу 
Національних доповідей про людський розвиток.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати дослідження, яке полягає у вивчен-
ні стратегічних напрямів людського розвитку для пла-
нування та забезпечення ефективності інвестування у 
людський потенціал. Також завданням дослідження 
є аналіз сучасного бачення концепції людського роз-
витку та її місця у процесах державного управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні 
підходи до планування розвитку в умовах переходу до 
постіндустріального суспільства враховують положен-
ня концепції людського розвитку, яку було введено 
у науковий обіг та у практику державного управлін-
ня у 1990 році. За визначенням Махбуб-уль-Хака, на-
веденим у Доповіді про людський розвиток ПРООН 
1990 року, основною метою розвитку є «…розширення 
вибору для людей. Людина може робити вибір будь-
яку кількість разів і з часом змінювати його. Люди 
надають значення досягненням, які безпосередньо 
не відображаються у показниках доходів і добробу-
ту населення, таким як доступ до знань, краще хар-
чування та медичне обслуговування, безпечніша пра-
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ця, захист від злочинності та фізичного насильства, 
задоволення дозвіллям, політичні та культурні сво-
боди, відчуття залучення до життя громади. Метою 
розвитку є створення середовища, яке надає людям 
можливість прожити довге, здорове і творче життя» 
[1, с. 10]. Взаємозв’язок між людським розвитком та 
економічним зростанням було досліджено у Доповіді 
1996 року, в якій було визначено, що «людський роз-
виток є метою, а економічне зростання лише засобом 
її досягнення». Згідно з концепцією людського розви-
тку, економічне зростання може забезпечити зміцнен-
ня людського капіталу за умови спрямування достат-
нього рівня державних витрат у розвиток соціальної 
сфери та справедливого розподілу ресурсів в еконо-
міці [2, с. 56]. У Доповіді зазначено, що суспільний 
прогрес залежить від моделі економічного зростання, 
швидкі темпи якого не обов’язково призводять до від-
повідного зростання зайнятості. Збереження віднос-
но високих рівнів безробіття, бідності та соціальної 
нерівності загрожує соціальній стабільності та може 
уповільнювати темпи економічного зростання, з іншо-
го боку економічне зростання може взагалі не мати 
впливу на процеси людського розвитку та скорочення 
масштабів бідності та нерівності [3, с. 34]. У Доповіді 
про людський розвиток «Реальне багатство народів: 
шляхи людського розвитку» 2010 року представлено 
оновлене визначання людського розвитку: «розши-
рення можливостей і свобод людей, створення таких 
умов, які б дозволили людям прожити довге, здоро-
ве і продуктивне життя, та досягти інших цілей, які 
мають значення; активно брати участь у формуванні 
справедливого та сталого розвитку на нашій плане-
ті. Люди є як споживачами, так і рушійною силою 
людського розвитку, як окремо так і разом» [4, с. 2].  
З 1990 року підходи до розвитку людського капіталу, 
викладені у Доповідях про людський розвиток, вико-
ристовуються у процесі державного управління бага-
тьох країн. 

У Доповіді про людський розвиток 2014 року 
«Забезпечення сталого прогресу людства: зменшення 
уразливості та формування життєстійкості» зазначе-
но, що наразі 2,2 млрд осіб у світі перебувають в 
умовах багатовимірної бідності, понад 80 відсотків 
населення світу відчувають недостатню соціальну до-
помогу, майже 842 млн осіб потерпають від голоду. 
Понад половина всіх працюючих (1,5 млрд осіб) пе-
ребувають в умовах неповної занятості [5, с. 3].

У Доповіді 2014 року пропонується саме такий 
підхід, який крізь призму людського розвитку фор-
мує новий погляд на уразливість як на сукупність 
ризиків, які накладаються один на одного і взаємно 
посилюють один одного. Прояви структурної вразли-
вості, які зберігалися та посилювалися з часом у ре-
зультаті дискримінації та інституційних недоліків, 
мають вплив на стандарти життя населення. Можна 
виокремити такі групи, що найбільш гостро відчува-
ють такий вплив: 1) бідні, соціально виключені, не-
формально зайняті; 2) жінки, люди з інвалідністю, 
мігранти, національні меншини, діти, люди похило-
го віку, молодь; 3) окремі громади, регіони [5, с. 19]. 
Концепція уразливості пов’язана з життєвим циклом 
людини, тобто можна виокремити особо чутливі ета-
пи життя людини, на яких потрясіння можуть мати 
найбільший вплив. Це, зокрема, перша тисяча днів 
життя, перехід від навчання до праці та припинен-
ня трудової діяльності у зв’язку з виходом на пен-
сію. На стан та життєстійкість людського потенціалу 
впливають інвестиції, здійснені на попередніх етапах 
життя, а з іншого боку, від навіть короткострокових 
потрясінь можуть бути довготривалі наслідки.

Важливим є забезпечення універсального під-
ходу до надання основних соціальних послуг задля 
зміцнення життєстійкості країни. На підставі порів-
няльного аналізу системи соціальної допомоги кра-
їн із різними рівнями доходів і різними системами 
управління, які або почали впроваджувати активну 
соціальну політику, або вже повністю її впровадили 
(серед цих країн не тільки розвинені країни, такі як 
Данія, Норвегія та Швеція, а й також швидко зрос-
таючі економіки, такі як Південна Корея, та кра-
їни, що розвиваються, зокрема Коста-Ріка), можна 
спростувати ідею про те, запровадження універсаль-
ного підходу до надання основних соціальних послуг 
є ефективним лише для розвинених країн з високим 
рівнем людського розвитку. Водночас можливою є 
ситуація, коли рівні можливості потребують нерів-
ного ставлення до різних груп населення. Необхід-
но надавати більші ресурси та забезпечувати доступ 
до послуг бідним, виключеним та маргіналізованим 
групам, для того, щоб зміцнити потенціал і можли-
вість життєвого вибору кожного.

На сучасному етапі розвитку доцільно поверну-
тися до зобов’язання щодо повної зайнятості, яка 
була головним напрямом макроекономічної політики 
у 1950-1960-х роках, але відійшла на другий план 
через конкуруючі політичні цілі після нафтових шо-
ків 1970-х років. Можна стверджувати, що повна за-
йнятість надає соціальні дивіденди, які переважають 
приватні вигоди, у тому числі сприяючи соціальній 
стабільності та згуртованості. Визнаючи виклики сто-
совно повної зайнятості, з якими стикаються країни, 
що розвиваються, доцільно зосередитися на струк-
турній трансформації, з тим, щоб сучасна формальна 
зайнятість поступово охопила більшу частку робочої 
сили, включаючи перехід із сільського господарства 
у промисловість і сферу послуг, за умови здійснення 
підтримуючих інвестицій у розвиток інфраструктури 
та освіту. Загрози (у тому числі фінансові кризи, на-
слідки зміни клімату, конфлікти та потоки біженців 
тощо) мають транснаціональний характер, але їх на-
слідки відчуваються на місцевому і національному 
рівнях. Транснаціональні загрози неможливо подо-
лати самостійними діями окремих держав; вони ви-
магають зусиль з боку всієї міжнародної спільноти, 
що мають виходити за межі таких короткострокових 
заходів реагування, як гуманітарна допомога. 

«Уразливість має багато причин і наслідків. Змен-
шення уразливості є ключовим компонентом будь-
якої програми прискорення людського розвитку. Для 
скорочення уразливості нам необхідно підходити до 
планування комплексно та системно», – зазначив ла-
уреат Нобелівської премії Джозеф Стігліц [5, с. 85].

За даними Доповіді про людський розвиток 
2014 року, значення Індексу людського розвитку 
(ІЛР) України за 2013 рік дорівнює 0,734 – цей по-
казник належить до високої категорії людського роз-
витку, що ставить країну на 83 позицію з 187 країн 
і територій. За період з 1990 до 2013 року значення 
ІЛР України зросло з 0,705 до 0,734, або на 4,1 від-
сотка, тобто у середньому приблизно на 0,18 відсо-
тка за рік. За період з 1980 до 2013 року очікувана 
тривалість життя при народженні в Україні змен-
шилася на 0,8 року, середня тривалість навчання 
зросла на 3,9 року, очікувана тривалість навчання 
збільшилася на 3,1 року. Валовий національний до-
хід (ВНД) на душу населення в Україні за період з 
1990 по 2013 рік зменшився приблизно на 24,2 від-
сотка [5, с. 161, с. 165]. Як відомо, ІЛР – це підсум-
кова міра для оцінювання довготривалого прогресу 
за трьома основними вимірами людського розвитку: 
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Таблиця 1

Напрями розвитку людського потенціалу  
(відповідно до Доповідей про людський розвиток ПРООН за 1990-2014 роки)

Рік Назва та ключова 
тема доповіді

Напрями та підходи до розвитку людського потенціалу 
та його моніторингу

1990 Концепція і вимірювання 
людського розвитку 

Запропоновано визначення людського розвитку (процес розширення вибору 
для людей), введено Індекс людського розвитку (ІЛР)

1991 Фінансування людського роз-
витку 

Визначено реальну мету людського розвитку (яка полягає у збільшенні ви-
бору людей), введено Індекс свободи людини (ІСЛ)

1992 Глобальні виміри людського 
розвитку 

Визначено процеси розширення вибору для людей, введено Індекс політич-
ної свободи (ІПС)

1993 Участь людей Визначено шляхи громадської участі для розширення вибору

1994 Нові виміри безпеки людей Визначено підходи до створення безпечного середовища, в якому всі люди 
можуть розширити свої можливості

1995 Гендер і людський розвиток
Визначено засади гендерної рівності, розширення вибору для жінок, вве-
дено Індекс розвитку з урахуванням гендерного фактору (ІРГФ), введено 
Показник розширення можливостей жінок (ПРМЖ)

1996 Економічне зростання і люд-
ський розвиток 

Визначено взаємозв’язки між економічним зростанням та людським розви-
тком, введено Індекс бідності за можливостями (ІБМ)

1997 Людський розвиток як засіб 
ліквідації бідності

Визначено засади скорочення нерівності і подолання бідності, введено Ін-
декс бідності (злиденності) населення для країн, що розвиваються (ІБН-1)

1998 Споживання для людського 
розвитку 

Визначено підходи до процесів споживання та розширення вибору для лю-
дей, введено Індекс бідності (злиденності) населення для промислово розви-
нених країн (ІБН-2)

1999 Глобалізація з людським об-
личчям

Визначено процеси глобалізації, глобальні процеси розширення вибору для 
людей

2000 Права людини і людський 
розвиток 

Визначено засади підходу, що базується на правах людини, для викорис-
тання у державному управлінні та взаємозв’язок між правами людини та 
розширенням доступу до суспільних благ

2001 Використання нових техноло-
гій для людського розвитку

Визначено взаємозв’язки між використанням нових технологій та розши-
рення можливостей людини вести життя у відповідності з власними цін-
ностями, введено Індекс технологічних досягнень (ІТД)

2002 Поглиблення демократії у 
фрагментованому світі

Визначено шляхи розширення можливостей людини вести життя у відповід-
ності з власними цінностями, введено Індекс ефективності управління (ІЕУ)

2003

Цілі розвитку тисячоліття, 
сформульовані у Декларації 
Тисячоліття: міждержавний 
пакт для подолання бідності

Визначено Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) до 2015 року, визначено на-
прями розвитку людського капіталу, введено систему ЦРТ (8 цілей, 21 за-
вдання розвитку та 60 показників для вимірювання прогресу)

2004 Культурна свобода в сучасно-
му багатоманітному світі

Визначено підходи до розширення вільного вибору людей жити у відповід-
ності з власними цінностями 

2005
Міжнародне співробітництво 
на роздоріжжі: допомога, 
торгівля і безпека 

Визначено підходи до розбудови міжнародного співробітництва для забез-
печення можливостей людей жити у відповідності з власними цінностями

2006 
Поза нестачею води: влада, 
бідність і глобальна водна 
криза

Визначено підходи до запобігання можливих кризових явищ та процеси 
розширення доступу людей до якісної води 

2007/2008
Боротьба зі змінами клімату: 
солідарність людей у поділе-
ному світі

Визначено підходи до боротьби зі змінами клімату 

2009 Подолання бар’єрів: людська 
мобільність і розвиток

Визначено підходи до розширення свобод людей жити своїм життям на 
підставі свого власного вибору місця проживання

2010 Реальне багатство народів: 
шляхи людського розвитку 

Запропоновано оновлене визначення людського розвитку (розширення 
можливостей і свобод людей, створення таких умов, які б дозволили лю-
дям прожити довге, здорове і продуктивне життя), введено ІЛР, скоригова-
ний на нерівність (ІЛРН), Індекс гендерної нерівності (ІГН), Індекс багато-
вимірної бідності (БІБ)

2011 Сталість і рівність можливос-
тей: краще майбутнє для всіх

Визначено підходи до сталого розвитку та шляхи досягнення екологіч-
ної сталості, у т.ч. порядок денний глобальних дій у галузі енергетики 
та захисту екосистем та засоби усунення диспропорцій в системі охорони 
здоров’я, освіти тощо 

2013 
Піднесення Півдня: людський 
прогрес у багатоманітному 
світі

Визначено підходи до динамічного розвитку, у т.ч. вивчено досвід розбудо-
ви людського капіталу зростаючих економік світу 

2014

Забезпечення сталого про-
гресу людства: зменшення 
уразливості та формування 
життєстійкості 

Визначено підходи до зменшення уразливості, забезпечення загального до-
ступу до основних соціальних послуг та зміцнення політики соціального 
захисту й повної зайнятості задля активізації та закріплення прогресу та 
розвитку 

Джерело: побудовано автором на основі [6]
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довге та здорове життя доступ до знань та гідний рі-
вень життя. Рівень життя у Доповіді 2014 року ви-
мірюється ВНД на душу населення, вираженим у 
міжнародних доларах 2011 року та конвертованим 
з використанням рівнів паритету купівельної спро-
можності. Для забезпечення якомога більшої по-
рівнянності між країнами, ІЛР побудовано на між-
народних даних Відділу ООН із народонаселення, 
Інституту статистики Організації Об’єднаних Націй з 
питань освіти, науки та культури та Світового банку.

Висновки з проведеного дослідження. Створення 
умов для людського розвитку передбачає визначення 
шляхів розширення можливостей та свобод людей та 
запровадження планування, що конкретизує шляхи 
інвестування у людський потенціал. В Україні необ-
хідно досліджувати тенденції людського розвитку та 
запроваджувати нові підходи до «людиноцентрично-
го» стратегічного планування національного розви-
тку. В Україні необхідно передбачати такі способи 
оптимізації зв’язку між економічним зростанням і 
людським розвитком: 1) нарощення інвестицій у со-
ціальну сферу, в освіту, охорону здоров’я, професій-
ну підготовку, що сприяє реалізації здібностей лю-
дей, їх активній участі у виробництві та розподілі 
благ; 2) нарощення інноваційних інвестицій, запро-
вадження нових інструментів фінансування дослі-
джень і інновацій, що сприятиме як економічному 
зростанню, так і створенню нових робочих місць;  
3) сприяння розвитку високотехнологічних галузей 
та галузей з великою доданою вартістю, що у свою 
чергу, забезпечить розкриття творчого потенціалу 
людини; 4) забезпечення більш справедливого розпо-

ділу доходу та багатства, що забезпечує матеріальну 
основу розвитку людського потенціалу менш конку-
рентоспроможних груп населення та гарантує скоро-
чення масштабів нерівності; 5) досягнення збалан-
сованості соціальних витрат з метою як зміцнення 
економічної бази соціальної сфери, так і забезпечен-
ня соціальної справедливості; 6) підвищення якос-
ті життя населення на підставі вивчення прогнозо-
ваного впливу запланованих заходів на стан життя 
населення; 7) забезпечення гідного рівня життя як 
традиційно вразливим верствам населення, так і так 
групам населення з так званою «новою» вразливістю, 
викликаною конфліктом на сході країни (маються на 
увазі групи населення, які є потерпілими від наслід-
ків конфлікту на сході країни та групи внутрішньо 
переміщених осіб, яким має бути надана допомога).

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Human Development Report 1990: Concept and Measurement of 

Human Development:. – New York : UNDP, 1990. – 141 p.
2. Human Development Report 1996: Economic Growth and Human 

Development. – New York : UNDP, 1996. – 287 p.
3. Human Development Report 2000: Human Rights and Human 

Development. – New York : UNDP, 2000. – 309 p.
4. Human Development Report 2010: 20th Anniversary Edition. The 

Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. – New 
York : UNDP, 2010. – 238 p.

5. Human Development Report 2014: Sustaining human progress: 
reducing vulnerabilities and building resilience. – New York : 
UNDP, 2014. – 225 p.

6. Офіційний сайт Програми Розвитку ООН, United Nations 
Development Programme, Human Developmenr Reports 
[Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://hdr.undp.org/en.

УДК 637.1(477)045

Чернійчук Н.Ю.
асистент

Вінницького національного аграрного університету

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Досліджено розвиток молочної промисловості України. Проаналізовано основні тенденції та перспективи розвитку ринку 
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Исследовано развитие молочной промышленности Украины. Проанализированы основные тенденции и перспективы раз-

вития рынка молочной продукции. Рассмотрены основные пути усовершенствования технологии производства молочных про-
дуктов, а также способы расширения их ассортимента и повышение качества.
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Cherniychuk N.Y. DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE
Investigated the dairy industry of Ukraine. The basic trends and prospects of the dairy market. The main ways to improve the 

technology of dairy products, as well as how to expand their range and increase quality.
Keywords: market, market actors, milk quality, competitive producers, milk processing, milk quality.

Поставлена проблема. Молочна продукція – це 
повсякденний і традиційний продукт харчування, 
що споживається усіма віковими групами населення 
від немовлят до літніх людей.

Сфера виробництва молочних продуктів – над-
звичайно приваблива галузь харчової промисло-

вості, для якої характерний незмінний попит на 
продукти повсякденного споживання. Загальним 
завданням для господарських суб’єктів, які працю-
ють у даній сфері, є зміцнення позицій на внутріш-
ньому ринку та вихід і закріплення на зовнішніх 
ринках [1].
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Виклад основного матеріалу. Розвиток останніх 

тенденцій молочної галузі України та формування 
механізму побудови ефективних бізнес-моделей мо-
локопереробних підприємств.

Постановка завдання. Основними напрямами роз-
витку молокопереробної промисловості визначено:

- ринкову орієнтацію виробництва;
- техніко-технологічне оновлення матеріально-

технічної бази;
- підвищення ефективності виробництва та його 

інтенсифікація;
- розробку заходів, спрямованих на захист ві-

тчизняних виробників молочної продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Тенден-

ції розвитку українського ринку молока та молочних 
виробів вказують на те, що інтерес виробників та ін-
весторів до молокопереробної галузі не зменшується.

Молочна промисловість випускає широкий асор-
тимент продукції на основі переробки молока – мас-
ло, сир, сметану, кефір, йогурт, сухе молоко, молоч-
ні консерви, продукти дитячого харчування тощо. 
Вона включає молококомбінати, маслоробні та сиро-
варні підприємства.

Частка молочної продукції в загальних обсягах 
виробництва харчової промисловості України є най-
більшою і складає 17,7%. Молочна промисловість 
нараховує близько 500 підприємств за такими осно-
вними напрямами виробництва:

• сироробні підприємства;
• маслозаводи;
• молокозаводи по виробництву продукції з не-

збираного молока; 
• заводи по виробництву сухих та згущених мо-

лочних продуктів.
Основною сировиною підприємств для всіх назва-

них напрямів виробництва є молоко.
Молоко – унікальний продукт, створений приро-

дою, який забезпечує організм людини майже всіма 
поживними речовинами, необхідними для нормаль-
ного росту та розвитку. Саме тому за багатством і 
різноманітністю цих речовин молоко та продукти, 
виготовлені з нього, стоять поза конкуренцією серед 
інших харчових продуктів.

Майже половина заготовленого молока (48%) ви-
користовується для виготовлення сирів, оскільки це 
забезпечує найвищі прибутки підприємству. Поряд 
із зростанням виробництва сирів, значним збільшен-
ням випуску сухих молока та вершків спостерігаєть-
ся спад виробництва термічно обробленого молока, 
кисломолочних продуктів та вершкового масла.

Хоча приріст вітчизняного виробництва сирів за 
14 років склав трохи більше 20%, слід зазначити, 
що з 2010 р. спостерігається тенденція до збільшен-
ня обсягів виробництва у сироробній промисловості. 
Незважаючи на незначну частку України у світовому 
виробництві цих продуктів, нині країна входить до 
першої десятки загальновизнаних у світі лідерів (без 
США). У вітчизняній молочній промисловості вироб-
ництво сиру є найбільш привабливим для бізнесу.

Аналіз стану виробництва питного молока та кис-
ломолочних продуктів свідчить, що з 1990 р. вироб-
ництво пастеризованого та стерилізованого молока в 
Україні скоротилося більш ніж у чотири рази. Що-
правда, не враховано молоко, що реалізується домо-
господарствами на розлив. Цей вид продажу молока 
користується популярністю серед найбідніших спо-
живачів. Проте таке молоко може бути небезпечним 
для здоров’я через інгібуючі речовини, які викорис-
товуються з метою попередження розвитку мікроор-
ганізмів та скисання молока.

Усім кисломолочним напоям притаманні дієтичні 
та цілющі властивості. Вони легко засвоюються ор-
ганізмом людини, сприяють травленню та регулюють 
мікрофлору кишечнику. Кисломолочні напої мають у 
своєму складі також антибіотики (продукти життєді-
яльності молочнокислих бактерій, які нищівно діють 
на розвиток багатьох хвороботворних мікроорганізмів).

Широкі можливості для створення нових молоч-
них продуктів спеціального призначення відкриває 
Закон України «Про молоко та молочні продукти». 
Разом із тим, він допускає заміну 50% цінних у біо-
логічному відношенні компонентів молочної сирови-
ни іншими інгредієнтами, часто сумнівної якості.

До молочних продуктів спеціального призначення 
належить перш за все весь асортимент рідких і сухих 
молочних продуктів дитячого харчування. Виготов-
ляючи замінники материнського молока, обов’язково 
проводять корекцію складу коров’ячого молока і мак-
симально наближають хімічний склад продуктів до 
складу материнського. Для цього в молочних сумішах 
для дітей змінюють співвідношення білкових фрак-
цій, балансують їх за незамінними амінокислотами, 
поліненасиченими жирними кислотами, мінеральни-
ми речовинами (перш за все кальцієм, фосфором і на-
трієм), вітамінами та захисними факторами.

Молоко і молокопродукти мають достатньо висо-
ку питому вагу у складі продовольчих ресурсів Укра-
їни. Унікальні властивості молока та продуктів його 
переробки зумовлюють потребу безперебійного забез-
печення ними споживачів. Саме тому проблема ско-
рочення сировинних ресурсів викликає стурбованість 
керівників молокопереробних підприємств, потребує 
вивчення існуючого стану та розробки рекомендацій 
щодо поліпшення ситуації, що склалася нині.

Виробництво продукції молокопереробної про-
мисловості тісно пов’язано із ситуацією в молочно-
му скотарстві, в якому останніми роками спостері-
гаються негативні тенденції до зменшення поголів’я 
продуктивного стада. Зокрема, за 1990–2014 роки 
поголів’я корів у всіх категоріях господарств змен-
шилося на 56,5%. Що, в свою чергу, негативно впли-
нуло на валове виробництво молока (сирого).

Щоб поліпшити сировинну зону підприємств мо-
лочної галузі, необхідно впроваджувати передовий 
досвід заготівлі молока, поширений у багатьох під-
приємствах Західного регіону України (Львівській, 
Тернопільській та деяких інших областях). Зокрема 
на Львівщині створено кооперативи «Братковиць-
кий» – у Городецькому районі та «Тейсарівський» –  
у Жидачівському. Їх засновниками та учасниками 
стали селянські господарства, фермерські та окремі 
сільськогосподарські підприємства. Ці кооперативи 
успішно розв’язують проблеми заготівлі, збуту моло-
ка, ціноутворення, поліпшення селекційно-племінної 
роботи, своєчасності оплати поставленої сировини.

Необхідно мати на увазі, що раціональність вико-
ристання сировинних ресурсів залежить від правиль-
ності їх розміщення по території регіону. Витрати на 
перевезення 1 ц свіжого молока набагато (до трьох 
разів) вищі за витрати перевезення концентрованих 
кормів для корів. При цьому важливе значення має 
вибір найприйнятнішого виду транспортних засо-
бів. Дослідження показують, що для молокоперероб-
них заводів потужністю 50-200 т переробки молока 
за добу характерна наступна закономірність: у реф-
рижераторах-молоковозах місткістю до 12 т достав-
ка свіжого молока ефективна навіть на відстані до 
600 км; у транспортних засобах меншої місткості (до 
6 т) витрати зростають в 1,5 раза, а місткості до 4 т - 
у 2–2,3 раза. Додаткові транспортні витрати виника-
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ють і при одержанні молока від селян та його переве-
зенні на молочні заводи (вони зростають майже у два 
рази). У зимовий період вони подвоюються у зв’язку 
зі зменшенням надоїв молока від корів селян.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити ви-
сновок, що для зміцнення сировинної бази молокопе-
реробних підприємств, необхідно: 

• інтегрувати їх з виробниками молока, що спри-
ятиме поліпшенню забезпеченості виробничих по-
тужностей сировиною;

• зміцнювати кормову базу молочного скотарства 
особистих селянських господарств за допомогою фер-
мерських господарств як виробників кормів;

• переробні підприємства покликані створювати 
власні базові тваринницькі господарства;

• поліпшувати організацію збирання молока у 
сировинній зоні заводу; 

• організувати глибоку переробку сировини за 
рахунок впровадження безвідходних ресурсозберіга-
ючих технологій;

• держава повинна регулювати ринкові відноси-
ни з метою встановлення цін на молоко та вироблюва-
ні з нього продукти, а також на матеріально-технічні 
засоби, що постачаються молокопродуктовомупід-
комплексу. 

Економічні відносини між господарствами – ви-
робниками молока і підприємствами переробної га-
лузі досі не відрегульовані на державному рівні, що 
часто призводить до виникнення загрозливої ситу-
ації щодо забезпечення населення молочними про-
дуктами. Ураховуючи те, що 30% молокопереробних 
підприємств взагалі не працюють, а використання 
виробничих потужностей на інших – дуже низьке, 
споживання молока та молочних продуктів в Україні 
складає лише 55% від науково обґрунтованої норми.

Вихід із ситуації, що склалася, полягає в 
об’єднанні економічних інтересів виробників сиро-
вини і виробників готової продукції. Саме у цьому 
напрямі працює створена у вересні 2001 р. «Спіл-
ка молочних підприємств України». Прикладом та-
ких інтегрованих відносин є ВАТ «Галактон», Пав-
лоградський молкомбінат, Яготинський маслозавод, 
Куп’янський молочноконсервний комбінат, Харків-
ський молочний комбінат, Кременчуцький молоко-
завод, ВАТ «Святошино», «Люстдорф» (м. Іллінці 
Вінницька обл.) та ряд інших. Крім того, до складу 
засновників увійшли Інститут продовольчих ресур-
сів НААН України, науково-виробниче об’єднання 
«Лактол», підприємства з випуску пакувальних ма-
теріалів «Тетра Пак Україна», «Елопак Фастів», а 
також інші оператори молочного ринку. В подаль-
шому до Спілки приєднався ще великий ряд як ві-
тчизняних, так і закордонних підприємств, Націо-
нальний університет харчових технологій, Одеська 
Національна Академія харчових технологій, Націо-
нальний аграрний університет та багато інших.

Зацікавлені господарства створюють високопро-
дуктивні стада корів, які дають 6-8 тис. кг молока 
на рік (останнім часом середній надій по Україні 
зменшився до 2 тис. кг), за рахунок міцної кормової 
бази, збалансованих раціонів, сучасних технологій 
утримання та доїння корів, виведення нових порід 
та інше.

Слід зазначити, що при нинішньому спаді вироб-
ництва молока молочна продукція не повністю реа-
лізується через низьку купівельну спроможність на-
селення. 

Недоліки молочної галузі:
• якість сировини, яка закуповується;
• застаріле обладнання;

• недостатній технопарк;
• недостатня популярність торговельної марки 

серед споживачів;
• недостатня кількість власних коштів для ре-

конструкції основного виробничого цеху;
• малі виробничі потужності підприємства.
Можливості молочної галузі:
• розширення товарного асортименту;
• виробництво екологічно чисте, а бактеріаль-

на забрудненість (80% виробляють господарства, а 
лише 20% промислові підприємства) немає необхід-
ності в отриманні спеціальних дозволів;

• підвищення конкурентноспроможності продукції;
• вихід на зовнішній ринок молочних продуктів
• заходи щодо стимулювання збуту, рекламні зу-

силля;
• зацікавленність закордонних партнерів у спів-

робітництві.
Загрози молочної галузі:
• нестабільність законодавчої бази;
• фінансові і паливно-енергетичні кризи, які ве-

дуть до зменшення обсягів виробництва;
• залежність від інших галузей агропромислово-

го підкомплексу (тваринництво) і стихійні лиха; 
• залежність від галузі рослинництва, кормів і 

відповідно від землеробства – якість кормів;
• боротьба за сировинні зони;
• витіснення дрібних виробників.
Через кризу найпопулярнішої ще недавно схеми 

переробки молока – знежирення, випуск на основі 
молочних жирів масла, а на базі знежиреного моло-
ка – сухого, заводи знаходять перспективніші ніші 
на ринку. За даними фірми «Тетра Пак», протягом 
останніх п’яти років в Україні спостерігалося стале 
зростання виробництва кефіру, йогуртів, сметани та 
морозива. Сегмент ринку біокефірів і біойогуртів, що 
містять корисні для системи травлення пробіотичні 
бактерії, зростав ще інтенсивніше. Тому за рахунок 
випуску кисломолочних продуктів і йогуртів з напо-
внювачами можуть вижити великі і середні молоко-
заводи.

Якщо у 2007 році на вітчизняних виробників 
припадало менше 10% продажу йогуртів на україн-
ському ринку (у фізичному вимірі), то у 2013 році їх 
частка досягла 70% і продовжує зростати. На поча-
ток 2014 року налічувалось уже близько 50 вітчизня-
них виробників йогуртів, у тому числі 20 великих та 
середніх. Приблизно до 2007 року переважна части-
на йогурту ввозилася з Німеччини, а надалі провідні 
позиції в структурі імпорту посіла продукція росій-
ського й польського походження.

Також потрібно розширювати асортимент вироб-
ництва сирів, який досі в кілька разів менший за 
той, що випускається в Європі. Збільшивши асор-
тимент випуску сирів, навіть міні-молокозаводи мо-
жуть вижити. Деякі переробники успішно працюють 
й на ринку масла, освоюють, крім російського, зо-
внішні ринки збуту (Латвія, Болгарія, Японія, Ки-
тай, Африка). Проте серйозно говорити про експорт 
продукції можна буде лише після суттєвого підви-
щення якості масла, що визначається якістю моло-
ка. Це можливо лише після приведення вітчизняних 
стандартів на молоко відповідно до європейських [3].

Необхідно впровадити контрактову систему для 
інтеграторів ринку, яка повинна мати три функції: 
планова – зменшення невизначеності для продавця і 
покупця при веденні господарства і торгівлі; страхо-
ва – гарантування виконання зобов’язань; економіч-
на – вилучення з виробництва неефективних вироб-
ників через банкрутство.
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Канаді забезпечує контрактову систему розподілу 
доходів. В основі системи – приватна власність на 
землю і молочне стадо. Предметом угоди є земель-
на рента й прибуток від молочного виробництва, які 
розподіляються між власниками землі, власниками 
корів та працівниками, які обслуговують стадо. Ха-
рактерною ознакою цих угод є те, що їх укладають 
тільки власники ресурсів: землі, праці й капіталу.

Визначення субнаціональних регіонів молочно-
го скотарства базується на передумовах розміщення 
продуктивних сил тваринництва, яке є фіксованим. 
Йдеться про наявність робочої сили в регіонах, при-
родних кормових угідь, зокрема лук і пасовищ, сіно-
жатей, сільськогосподарських угідь і ріллі для орга-
нізації виробництва соковитих й інших кормів.

За цими ознаками найбільш сприятливими для 
розміщення великої рогатої худоби молочного напря-
му є території Полісся (Волинська, Житомирська, 
Рівненська області) і Центрального економічного 
регіону. Області цього субрегіону мають формувати 
надлишок ресурсів продовольства (молока, молочної 
продукції) та їх основний ринок, експортувати про-
дукти харчування в інші області (у першу чергу в 
Південний і Придніпровський економічні регіони).

Виходячи з аналізу основних тенденцій вітчизня-
ного ринку молока, рекомендуємо не тільки утриму-
вати на нинішньому рівні, а й розширювати вироб-
ництво цього незамінного продукту харчування [2].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у молочній промисловості України, поряд 
із тенденцією до більш повного використання всіх 
складових молока, необхідно розвивати інший на-
прям, удосконалюючи технології виробництва окре-
мих груп молочних продуктів, а також розширюю-
чи їхній асортимент і підвищуючи якість шляхом 
збагачення вітамінами, макро- й мікроелементами, 
смаковими й ароматичними компонентами. Це ство-
рення нових видів продуктів спеціального оздоровчо-
го призначення для населення різних вікових груп, 
форм зайнятості й екологічних умов проживання. 
При цьому для задоволення споживчого попиту най-
менш забезпечених верств населення, яким не до-
ступні продукти преміум-класу, необхідно збільшити 

виробництво молочних продуктів низького цінового 
сегмента.

Отже, до найбільш актуальних проблем молочної 
промисловості належать: 

• питання розвитку сировинної бази та молочно-
го скотарства;

• підвищення якості молока й молочної продук-
ції;

• гармонізації стандартів, що діють в Україні, зі 
світовими;

• формування ефективної цінової політики під-
приємств;

• роль держави в розвитку галузі, реєстрації та 
модернізації підприємств;

• оцінку досягнення синхронізації у процесах 
відкриття ринку молока і молочної продукції країн 
Європейського Союзу та України.

Слід вказати, що нині молочна індустрія України 
розвивається під впливом зміни соціальних моделей 
харчування людей, відношення медицини до харчу-
вання, енергетичних й екологічних проблем, тенден-
цій досягнень світової науки. Стан промисловості, 
тобто організаційно-правова форма її суб’єктів, рівень 
взаємозв’язку між ними, іншими суб’єктами АПК і 
державними структурами, наявність оборотних засо-
бів та сучасної нормативної бази, забезпеченість висо-
кокваліфікованими кадрами великою мірою залежать 
від економічного і політичного стану в країні.

Незважаючи на кризові явища, які чітко проявили-
ся у сфері виробництва молока і молочної продукції в 
процесі трансформації вітчизняної економіки в систе-
му ринкового господарювання, дана галузь має всі по-
тенційні можливості для успішного функціонування.
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Постановка проблеми. Вплив Інтернету на еконо-
міку і суспільство в Україні зараз вже цілком від-
чутний, і очікується, що він буде зростати істотними 
темпами і далі. Проте аналіз і оцінка цього ефекту 
достатньо складні, оскільки вимагають як включен-
ня чинників, які можна зміряти безпосередньо, так і 
вивчення непрямих чинників, що не піддаються про-
стому вимірюванню (позитивний вплив на продук-
тивність або ефективність комунікацій).

Дослідження, що проводяться у сфері інтернет-
індустрії переважно мають за мету оцінити її розмір 
у складі базових галузей економіки. Оцінка розміру 
саме електронної економіки дуже складна і викли-
кає безліч суперечок. Адже в суспільстві немає єди-
ного розуміння, що таке електронна економіка, не 
дивлячись на те, що Інтернет зараз знаходиться на 
етапі активного розвитку і перестав бути лише засо-
бом комунікації та пошуку інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня, пов’язані з інформаційними технологіями та їх 
впливом на економіку вивчали такі вітчизняні та 
іноземні науковці, як В.М. Андрієнко, О.В. Фінагі-
на, А.М. Гафіяк (розглядали концептуальні засади 
стратегічного розвитку інформатизації національної 
економіки) [1, с. 23-217], С.П. Кудрявцева, В.В. Ко-
лос (вивчали світові процеси проникнення інтелекту-
альних інформаційних технологій в різні сфери ді-
яльності людини на сучасному етапі) [2, с. 12-380], 
В.М. Попов, Р.А. Маршавін, С.І. Ляпунов (провели 
комплексний аналіз змін, що відбуваються в світо-
вій економіці і міжнародних економічних відноси-
нах під впливом електронної комерції, дали кількіс-
ну і якісну характеристику цих змін) [3, с. 34-215] 
та інші.

Постановка завдання. Для того щоб отримати 
найбільш повну картину впливу Інтернету на еко-
номіку і таким чином надати керівникам держави 
та бізнесу інформаційну базу для прийняття рішень, 
пов’язаних з розвитком Інтернету, що отримує все 

більше стратегічне значення, ми в даному досліджен-
ні зробимо аналіз внеску електронної економіки в 
приріст валового внутрішнього продукту та досліди-
мо основні чинники, що цьому заважають.

При аналізі ми будемо використовувати дані між-
народних рейтингів. Їх ключова відмінність від на-
ціональних полягає в тому, що в першому випадку 
рейтинг – це якийсь зведений (агрегований) показ-
ник, а в другому – найчастіше «різношерстий» пе-
релік індикаторів розвитку інформаційного суспіль-
ства», складений за різними методиками.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розра-
хунки розміру електронної економіки почали публі-
куватися у 2010 році всесвітньо відомими консалтин-
говими фірмами Boston Consulting Group, McKinsey 
і Deloitte. У своїх дослідженнях ці компанії пере-
важно використовують витратний метод для оцінки 
частки витрат, пов’язаних з Інтернетом, у ВВП кра-
їни. У ВВП, згідно з цим методом, містяться такі 
складові, як споживчі витрати, інвестиційні витра-
ти, державні витрати та чистий експорт. Витратний 
метод вважається більш відповідним підходом до 
оцінки розміру електронної економіки, бо Інтернет 
не є інструментом для виробництва товарів і послуг, 
а використовується для підтримки ефективної еконо-
мічної діяльності.

Консалтингові компанії використовують переваж-
но власні дані і дещо відмінні методики, результати 
їх досліджень можуть досить суттєво відрізнятися. 
Також країни можуть використовувати різні підхо-
ди у зборі даних, що також знижує об’єктивність 
їх порівняння за розміром електронної економіки у 
складі ВВП. Порівняння методик оцінювання розмі-
ру електронної економіки двох найкрупніших між-
народних консалтингових фірм Boston Consulting 
Group та McKinsey наведено в таблиці 1. У нашому 
дослідженні ми будемо використовувати результати 
досліджень саме цих компаній, бо їх оцінки най-
більш повні і охоплюють велику кількість країн.
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Рисунок 1 відображає розмір електронної еко-

номіки в деяких країнах, які були досліджені за 
вищенаведеними методиками. Згідно з рисунком, 
відношення електронної економіки до валового вну-
трішнього продукту значно варіюється від країни до 
країни. Великобританія знаходиться на вершині рей-
тингу з показником в 7,2% згідно з дослідженням 
Boston Consulting Group, проведеним у 2010 році, а 
Росія, згідно з дослідженням McKinsey (за 2011 рік), 
має найнижчий результат – 0,8%. Навіть одна і та 
ж держава може мати різні коефіцієнти в залежнос-
ті від методу оцінки та вхідних даних. За даними 
Boston Consulting Group відношення електронної 
економіки України до ВВП становить 2,5%, що на-
віть вище, ніж у таких розвинутих країни, як Іс-
панія та Італія. Але можна вважати, що внесок Ін-
тернету в українську економіку істотно вищий, ніж 
частка ВВП, оскільки, щоб уникнути подвійного ра-
хунку, деякі економічні ефекти не відбиваються у 
ВВП безпосередньо. Ряд соціальних ефектів Інтерне-
ту, що побічно впливають на економіку, також не 
можуть бути включені у ВВП.
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Рис. 1. Частка електронної економіки у ВВП країн 
[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]

Оцінка внеску електронної економіки і неелек-
тронних галузей економіки в приріст ВВП прово-
дилася компанією McKinsey в період 2004-2009 рр. 
за даними 13 країн [6, с. 35-65]. Україна до складу 
досліджуваних країн не входила. Найнижчий показ-
ник внеску у Росії – 1%, найвищий у Швеції – 33%.

Для того щоб визначити чинники, що можуть 
впливати на внесок електронної економіки в приріст 

ВВП, потрібен детальний аналіз для з’ясування, які 
унікальні умови створені в кожній країні для розви-
тку електронної економіки, і яку роль вони відіграють 
у зростанні електронної економіки. В якості джерела 
даних для кожної з 13 країн використаємо індекс го-
товності мережі (NRI) Всесвітнього економічного фо-
руму, оскільки він є єдиним міжнародним індексом 
інформатизації, який покриває усі досліджувані краї-
ни. Цей показник вимірює готовність країн світу бра-
ти участь у взаємопов’язаному світі і використовувати 
ІКТ для підвищення конкурентоспроможності та рів-
ня розвитку, щорічно видається Всесвітнім економіч-
ним форумом і міжнародною бізнес-школою INSEAD, 
починаючи з 2002 р. Індекс формується на основі 3 
індексів-компонентів (середовище, готовність, спо-
живання), кожен з яких включає 3 субіндекси. Для 
розрахунку індексу у звіті 2010 року використовуєть-
ся 68 індикаторів. Частина показників заснована на 
міжнародній статистиці, а частина отримана на осно-
ві експертного опитування менеджерів підприємств в 
оцінюваних країнах (табл. 2).

Рисунок 2 демонструє кореляційний зв’язок між 
9 субіндексами індексу готовності мережі та внеском 
електронної економіки в приріст ВВП.
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Рис. 2. Коефіцієнт кореляції між внеском 
електронної економіки в приріст ВВП і 9 
субіндексами індексу готовності мережі

З рисунка 2 можна зробити висновок, що найбіль-
ший вплив на величину внеску електронної економі-
ки в приріст ВВП здійснюють регуляторна політика 
держави, використання мережі населенням та інфра-
структурне середовище.

Рисунки 3, 4, 5 демонструють ступінь кореляцій-
ного зв’язку між внеском електронної економіки в 
приріст ВВП та трьома найголовнішими чинниками, 

Таблиця 1
Порівняння методик оцінювання розміру електронної економіки

Boston Consulting Group (2010) McKinsey (2011)

Споживчі 
витрати

- Споживання населенням товарів і послуг в 
Інтернеті
- Витрати на доступ до Інтернету
- Витрати на пристрої, що забезпечують доступ 
до Інтернету: комп’ютери, бездротові пристрої, 
обладнання зв’язку

- Споживання населенням товарів і послуг в Інтер-
неті
- Споживання онлайн-контенту
- Витрати на доступ до Інтернету
- Витрати на пристрої, що забезпечують доступ до 
Інтернету: програмне та технічне забезпечення
- онлайн-оплата за банківські послуги

Інвестиційні 
витрати

- Інвестиції операторів дротового, бездротового 
зв’язку
- Приватні інвестиції в програмне та технічне 
забезпечення
- Приватні інвестиції в обладнання зв’язку

- Приватні інвестиції в інтернет-технології: 
зв’язок, Екстранет, Інтранет, створення сайтів

Державні витрати
- Державні витрати на інформаційно-комуніка-
ційні технології: зв’язок, програмне та техніч-
не забезпечення, інформаційні послуги

- Державні витрати / інвестиції в Інтернет: 
зв’язок, програмне та технічне забезпечення, ін-
формаційні послуги

Експорт і Імпорт - Чистий експорт в галузі електронної комерції 
та ІКТ-обладнання

- Чистий експорт в галузі інтернет-обладнання
- Чистий експорт в B2C, B2B секторах електронної 
комерції: використання результатів наукових до-
сліджень
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що впливають на величину цього внеску. Країни з 
найбільш розвиненою інфраструктурою, високими 
показниками індивідуального використання ресурсів 
мережі та розвинутим, лояльним до ринкових умов 
нормативно-правовим середовищем мають більш 
ефективну електронну економіку.
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Рис. 3. Ступінь кореляційного зв’язку між 
субіндексом «Регуляторна політика» і внеском 

електронної економіки в приріст ВВП
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Рис. 4. Ступінь кореляційного зв’язку між 
субіндексом «Індивідуальне використання» і 

внеском електронної економіки в приріст ВВП

Бали, що отримує кожна країни за шкалою NRI, 
відображають тенденції наскільки та чи інша країна 
досягає успіху у використанні інформаційних і ко-
мунікаційних технологій в цілому та широкосмуго-
вих мереж зокрема. Якщо звернутися до рейтинго-
вої оцінки України, що також представлена у звітах 
Всесвітнього економічного форуму, то за компонен-
тою «Готовність» у 2011-2012 роках Україна займала 
29 позицію, але 105 місце у світі за макроекономічни-
ми і загальнорегуляторними аспектами [17, с. 56-67]. 
Тобто потенційно наша країна може мати вищі показ-
ники в рейтингу. В цілому у міжнародному рейтингу 
України спостерігається позитивна динаміка.

Швеція

Німеччина

Великобританія

Франція
Південня Корея

Італія

США
Канада

Індія
Китай

Бразилія

Росія

Японія

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Внесок електронної економіки в приріст ВВП

Ін
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а

Рис. 5. Ступінь кореляційного зв’язку між 
субіндексом «Інфраструктура» і внеском 
електронної економіки в приріст ВВП

Зіставлення положення справ в Україні з ситуаці-
єю в державах, що являють собою зразок застосуван-
ня ІКТ, допомагає намітити орієнтири і напрямки 
розробки стратегії, що має на меті домогтися загаль-
ного прогресу в даній області. Огляд саме зразкових 
у впровадженні широкосмугових мереж країн дає 
можливість не тільки поставити «правильний діа-

Таблиця 2
Структура індексу готовності мережі [16, с. 12-45]

Головні 
складові Субіндекси Індикатори

С
ер

ед
ов

и
щ

е

Ринкові умови

наявність венчурного капіталу; рівень розвитку фінансового ринку; експорт новітніх 
технологій; стан розвитку кластерів; тягар державного регулювання; розміри і вплив 
податкового навантаження; загальна податкова ставка; час, який треба витратити, щоб 
розпочати свою справу; кількість процедур, необхідних, щоб розпочати свою справу; ін-
тенсивність місцевої конкуренції; свобода слова

Регуляторна 
політика

права власності; ефективність роботи законодавчих органів; законодавство стосовно ІКТ; 
незалежність судів; якість конкуренції в галузі надання інтернет-послуг; ефективність 
правової системи у врегулюванні суперечок; ефективність правової системи в складанні 
правил; кількість процедур, потрібних для того, щоб укласти контракт; кількість днів, 
потрібних для того, щоб укласти контракт; захист інтелектуальної власності

Інфраструктура
захищені інтернет-сервери; наявність наукових та інженерних кадрів; рівень охоплення 
вищою освітою; витрати на освіту; якість науково-дослідних закладів; телефонні лінії; про-
дукція електротехнічної промисловості; доступність цифрового контенту; Інтернет трафік

Г
от

ов
н
іс

ть

Індивідуальна

вартість з’єднання по домашньому телефону; вартість користування телефонними лінія-
ми; абонентна плата за домашній телефон; обізнаність покупця; якість освітньої системи; 
якість математичної та наукової освіти; витрати на місячний абонемент широкосмугового 
зв’язку; вартість дзвінка в стільниковій мережі

Бізнесу

якість бізнес-шкіл; вартість телефонного з’єднання для підприємств; комп’ютери, імпорт 
ІКТ та інших послуг; якість місцевих постачальників; доступність нових телефонних лі-
ній; вартість місячної абонентської плати за телефон для підприємств; співпраця промис-
ловості з університетами; витрати підприємств на НДДКР; доступність спеціалізованих 
послуг з підготовки кадрів; рівень підготовки кадрів

Урядових 
органів

урядове замовлення на передові технології; пріоритети уряду в галузі ІКТ; важливість 
ІКТ в баченні урядом майбутнього

В
и
к
ор

и
ст

ан
н
я Індивідуальне персональні комп’ютери; абоненти широкосмугового Інтернету; абоненти мобільних теле-

фонів; користувачі Інтернету; доступ до Інтернету у школах

Бізнесом
рівень використання Інтернету підприємствами; здатність до інновацій; патенти на ви-
нахід; рівень застосування технологій підприємствами; експорт найновіших технологій; 
експорт винаходів; ліцензування іноземних технологій

Урядовими 
органами

доступність послуг в інтерактивному режимі; використання ІКТ і ефективність урядуван-
ня; рівень проникнення ІКТ; індекс е-участі; успішність уряду в пропагуванні ІКТ
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гноз», але забезпечити вигідну вихідну позицію для 
прокладання курсу, який обіцяє поліпшення ситуа-
ції з розгортанням мереж.

Як показав кореляційний аналіз індивідуальне ви-
користання ІКТ, нормативно-правове та інфраструк-
турне середовище – це ті ключові вихідні чинники, 
що лежать в основі підприємницької креативності та 
конкурентної динаміки на ринку надання послуг, за-
безпечують ефективне використання та управління 
апаратним забезпеченням. Позиція України у рей-
тингу NRI за цими показниками (табл. 3) відображає 
наявні проблеми і пов’язану з цим необхідність зосе-
редитися на вдосконаленні національної інфраструк-
тури, нормативно-правового середовища у цій сфері 
та збільшенні пов’язаного з Інтернетом споживання 
населення, щоб тим самим сприяти впровадженню та 
розвитку нових технологій.

Таблиця 3
Позиції України у рейтингу індексу готовності 
мережі серед 144 країн світу за 2012 рік [17]

Головні 
компоненти Субіндекси Місце у 

рейтингу

Середовище
Ринкові умови 78

Регуляторна політика 124

Готовність

Інфраструктура та цифровий 
контент 74

Доступність 2

Індивідуальна готовність 35

Використання

Індивідуальне 74

Бізнесом 84

Урядовими органами 121

Вплив
Економічні наслідки 74

Соціальні наслідки 87

У цьому сенсі важливу роль відіграють інвестиції 
в інфраструктуру, і віддача від цих вкладень буде 
набагато вище, якщо вони будуть здійснюватися у 
контексті сприятливого клімату державного регулю-
вання.

Картина, яка складається у використанні насе-
ленням ІКТ, демонструє, що високорозвинені міські 
анклави різко контрастують з низьким рівнем впро-
вадження технологій в інших частинах країни. Щоб 
Україна змогла використовувати потенціал благо-
творного впливу широкосмугового підключення на 
економічне зростання, конкурентоспроможність і со-
ціальну інтеграцію, вкрай важливо усунути слабкі 
місця у сфері ІКТ, особливо, у загальнонаціональній 
інфраструктурі.

Висновки з проведеного дослідження. Інтернет 
викликає важливі зміни в поведінці всіх економіч-
них суб’єктів, але було небагато досліджень, які 
спрямовані на визначення фактичного впливу Ін-
тернету на економічний розвиток і зростання. При-
чина складності такого аналізу полягає в тому, що 
Інтернет впливає на економіку загалом і має додат-
кові непрямі ефекти. Для оцінки здатності держа-
ви до поліпшення якості життя за допомогою висо-
кошвидкісних мереж більш зручно використовувати 
дані рейтингових звітів незалежних міжнародних 
неурядових організацій (Всесвітній економічний 
форум, консалтингові компанії Boston Consulting 
Group, McKinsey). Такі документи дозволяють отри-
мати об’ємне уявлення про те, наскільки та чи інша 
країна досягає успіху у використанні інформаційно-
комунікаційних технологій в цілому та широкосму-
гових мереж зокрема. Лідерство країн в рейтингу 
Всесвітнього економічного форуму, а також високі 

значення показника внеску електронної економіки в 
приріст ВВП зумовлені, в першу чергу, якістю ін-
формаційно-комунікаційної інфраструктури в поєд-
нанні зі сприятливим політичним і законодавчим 
кліматом. Досягнутий розвинутими країнами успіх 
у цій сфері може бути взятий на озброєння Украї-
ною, що за субіндексом готовності займає 29 позицію 
у рейтингу, але майже останні місця за макроеконо-
мічними і загальнорегуляторними аспектами. Тобто 
потенційно наша країна може мати вищі показники 
в рейтингу.
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ходимость внедрения системных государственных и региональных программ сохранения экосистем. Выявлены приоритетные 
факторы влияния на формирование условий экологизации производств, снижение уровня экологических рисков. Доказана не-
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The paper considers the environmental priorities in economic development on the basis of stability. The necessity of introducing 

the system of national and regional programs for the conservation of ecosystems. Identified priority factors influencing the formation of 
conditions greening production, reducing environmental risks. Presented by the need to implement systematic measures with a focus on 
investment and innovative development, increase the level of technological readiness of the economy and enhancing the implementation 
of innovative technological solutions.
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення спосте-
рігається зростання негативного впливу на природно-
ресурсну основу через переважаючий вплив економіч-
них інтересів над екологічними. За умов глобалізації 
світової економіки аспекти сталого розвитку залиша-
ються пріоритетними через необхідність вирішення 
екологічних питань, які нівелюються фінансовими прі-
оритетами у розвитку будь-якого бізнесу. Особливо ак-
туальною реалізація заходів у забезпеченні сталого роз-
витку є для аграрного сектору, який має тісний зв’язок 
з біологічними особливостями природних ресурсів, у 
тому числі з урахуванням регіональних особливостей 
території, її екологічного стану і запровадженням дій 
щодо мінімізації екологічних ризиків.

При цьому природно-ресурсне забезпечення роз-
витку аграрного сектора як галузі, яка має тісний 
зв’язок з біологічними особливостями природних ре-
сурсів за видами, слід розглядати у взаємозв’язку з 
реалізацією заходів щодо раціонального використан-
ня ресурсів, дієвістю і результативністю природоо-
хоронних дій на різних рівнях управління, від дер-
жавного, до локального. Тільки за таких умов можна 
забезпечити збереження навколишнього середовища і 
направити розвиток галузі у біоекономічну площіну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня розвитку аграрного сектора з урахуванням еко-
логічних пріоритетів та оптимізації використання 
природно-ресурсного потенціалу розглядалися у на-
укових публікаціях таких вітчизняних вчених, як: 
В. Борисової [1], О. Вишневської [2], С. Дорогунцова 
[3], Б. Данилишина [4], Л.Мельника [5], П. Саблука 
[6], Є. Хлобистова [7]. На належну увагу заслугову-
ють також наукові розробки інших вітчизняних і за-
рубіжних вчених. Екологічні пріоритети у забезпе-

ченні подальшого соціально-економічного розвитку 
залишаються переважаючими через зниження біо-
логічних можливостей окремих видів природних ре-
сурсів до самовідновлення. Переважаюча більшість 
країн світу з інноваційно-орієнтованою економікою 
запроваджують відповідні державні та регіональні 
програми з метою забезпечення можливостей мінімі-
зації екологічних ризиків і гарантування відповідної 
екологічної безпеки у довгостроковій перспективі.

Саме тому подібні дослідження не втрачають ак-
туальності і залишаються пріоритетними у обґрунту-
ванні напрямів подальшого розвитку країни, окре-
мих територій і галузей економіки. 

Постановка завдання. Наше дослідження спря-
моване на обґрунтування складових і виявлення по-
тенційних можливостей щодо обмеження негативного 
впливу на навколишнє середовище на основі систем-
ності і комплексності дії. Метою нашого досліджен-
ня є виявлення екологічних пріоритетів у розвитку 
аграрного сектора, які спрямовано на забезпечення 
раціонального використання природно-ресурсного по-
тенціалу і збереженням навколишнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нега-
тивні екологічні тенденції пов’язані з технологічним 
навантаженням на окремі види природних ресурсів, 
що потребує активізації інвестиційно-інноваційної 
діяльності, особливо у ресурсоємких галузях народ-
ного господарства. Забруднення навколишнього се-
редовища, втрата можливості природних ресурсів до 
самовідновлення, загострення екологічних ризиків 
вимагають комплексності і системності реалізації 
природоохоронних заходів.

Екологічний розвиток суспільства може відбу-
ватися за умови раціонального використання при-
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родних ресурсів за видами, у тому числі через об-
меження у використанні, запровадження процесу 
технологічного оновлення у напряму екологізації ви-
робництв.

Екологічні аспекти у використанні природно-ре-
сурсного потенціалу аграрного сектора мають тіс-
ний зв’язок із територіальними особливостями, 
властивостями природних екосистем. Надзвичайно 
важливим з екологічної і економічної точки зору є 
забезпечення дієвості усіх етапів формування і вико-
ристання природно-ресурсного потенціалу аграрного 
сектора через оптимальне поєднання екологічно обез-
печних, техніко-технологічних, гідромеліоративних, 
біотехнологічних напрямів виробництва, регулюван-
ня і коригування способів збереження окремих видів 
ресурсів, відповідно до їх біологічних особливостей і 
змін, які відбуваються у навколишньому середови-
щі. При цьому особлива увага має приділятися фор-
муванню оптимальних за структурою угідь і високо-
продуктивних агроландшафтів із належним рівнем 
саморегулювання природно-екологічних процесів, 
застосування екологічно безпечних систем землероб-
ства і тваринництва в сільськогосподарських підпри-
ємствах усіх форм власності [1].

З урахуванням існуючих тенденцій на державно-
му рівні визначено пріоритетним забезпечення мож-
ливостей щодо формування екологічної безпеки, що 
є невід’ємною умовою стійкого економічного та соці-
ального розвитку, а підтримка екологічної рівноваги 
є обов’язком держави. Екологічна безпека розгляда-
ється через систему політичних, правових, економіч-
них, технологічних і інших заходів, що спрямовані 
на забезпечення гарантій захищеності навколишньо-
го середовища і життєво важливих інтересів людини 
та громадянина від можливого негативного впливу 
господарської та іншої діяльності, від загроз виник-
нення надзвичайних ситуацій природного і техноген-
ного характеру в теперішньому та майбутньому часі.

Формування екологічної безпеки на державному 
рівні має тісний зв’язок з інвестиційно-інноваційни-
ми чинниками впливу, які залежать від рівня техно-
логічної готовності галузей економіки і можливостей 
щодо проникнення інноваційних технологічних рі-
шень з метою зниження негативного впливу на на-
вколишнє середовище, забезпечення умов щодо са-
мовідновлення природних ресурсів. 

У розвитку аграрного сектора вагомою складовою 
розвитку є забезпечення можливостей щодо збере-
ження біологічних особливостей природних ресурсів 
за видами і гарантування екологічної безпеки тери-
торій на перспективу. З метою збереження природно-
ресурсної основи галузі подальший розвиток повинен 
ґрунтуватися на системній комплексній аналітичній 
оцінці, яка надасть можливість приймати відповідні 
управлінські рішення на локальному рівні. 

Комплексна аналітична оцінка повинна проводи-
ти за такими принципами [2-4]: охоплення системою 
показників усіх напрямів діяльності підприємства, 
стадій виробничого циклу, процесів взаємодії підпри-
ємства з його мікросередовищем; відображення за до-
помогою системи показників усіх проблемних аспектів 
діяльності підприємств, які можуть бути вирішені за 
допомогою ресурсозбереження, для забезпечення фор-
мування набору обґрунтованих ресурсозберігаючих 
заходів; відображення через показники всіх проявів 
реалізації комплексу ресурсозберігаючих заходів на 
підприємстві; вимір співвідношення і взаємозв’язків 
показників, які відображають проблемні аспекти та 
результати ресурсозбереження, які створюють мож-
ливості контролю за реалізацією ресурсозберігаючих 

заходів та виявлення їх впливу на вирішення існу-
ючих проблем на підприємстві; забезпечення порів-
нянності показників (забезпечення єдності об’ємних, 
вартісних, якісних, структурних факторів, часових 
періодів, вихідних умов функціонування виробни-
цтва, методики обчислення показників тощо) [6].

Ефективним підґрунтям для забезпечення при-
родно-ресурсної діяльності підприємств є інновацій-
на діяльність, яка визначатиме рівень інноваційних 
можливостей суб’єктів господарської діяльності. 

Будь-яка країна, яка стала на шлях інноваційно-
го розвитку і широкомасштабного використання його 
результатів, вже не зможе і не повинна ігнорувати 
такі об’єктивні чинники: вичерпність природних ре-
сурсів (насамперед невідтворюваних); вразливість; 
екологічна зрівноваженість; екологічна місткість 
природного середовища; межі міцності щодо нега-
тивних і шкідливих антропогенних впливів тощо.

Зазначені чинники мають всебічно враховуватися 
не лише у господарській діяльності, а і у визначені на-
прямів, темпів, масштабів розвитку на основі вивчен-
ня характеру і особливостей природних ресурсів за 
видами, складних і взаємозалежних явищ і процесів, 
екологічних наслідків. За умов зростаючого негатив-
ного впливу на екосистеми дії суспільства мають бути 
обов’язково зрівноваженими, адекватними існуючій 
екологічній ситуації з метою уникнення суперечнос-
тей з екологічними законами, призводячи до негатив-
них змін і необоротних процесів у екосистемі. Тобто 
соціально-економічна діяльність суспільства зрештою 
не повинна нівелювати вплив природної основи.

Отже, на економічні і екологічні процеси впливає 
взаємозв’язок людини і природи, тобто ці процеси 
проявляються через діяльність людей, тому що за-
доволення потреб людей неможливе без урахування 
стану взаємодії суспільства і природи.

На державному рівні контроль за навколишнім 
середовищем виконується Державною санітарною 
епідеміологічною службою, Державним гідромете-
орологічною службою, Державною екологічною ін-
спекцією. Одним із напрямів обмеження негативного 
впливу на навколишнє середовище є стягнення по-
датків за забруднення, які направлено на реаліза-
цію відповідних природоохоронних заходів. Але, на 
нашу думку, для вирішення регіональних екологіч-
них проблем потрібно враховувати комплексний ор-
ганізаційний, правовий і фінансовий підхід у сфері 
збереженні природно-ресурсного потенціалу і еколо-
гічно чистого середовища з урахуванням територі-
альної ознаки (біологічного базису території).

Екологічні пріоритети у розвитку аграрного сек-
тора є вагомими чинниками, які впливають на мож-
ливість збереження основи виробництва – природні 
ресурси за видами. Саме тому необхідною є системна 
реалізація дій з реалізації природоохоронних заходів 
адаптованих до особливостей території.

Висновки та перспективи подальших наукових 
розробок у даному напрямі. Проведення наукових 
досліджень щодо екологічних пріоритетів у розвитку 
аграрного сектора зумовлено необхідністю поєднан-
ня економічних і соціальних інтересів з мінімізацією 
негативного впливу на навколишнє середовище. Ре-
алізація системних і послідовних державних і регі-
ональних програм у напряму збереження екосистем, 
активізація екологізації виробництв з метою знижен-
ня екологічних ризиків можливі лише за умови орі-
єнтації подальшого розвитку галузі на інвестиційно-
інноваційні засади.

Сутність розвитку аграрного сектора на природ-
но-ресурсній основі повинна ґрунтуватися на по-
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вній відмові від хімічних добавок, від синтетичних 
мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, 
переході на застосування інноваційних еколого-
орієнтованих технологій. Поєднання екологічних 
пріоритетів із напрямами розвитку галузей еконо-
міки є обов’язковою умовою розвитку і орієнтації 
на формування економіки інноваційно-орієнтовано-
го типу, що дозволить врахувати потреби сучасного 
суспільства у ресурсах та їх збереження для наступ-
них поколінь.
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ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Сформулирована сущность понятий «инновация», «инновационная деятельность», «логистическая система управления 
инновационной деятельностью». Определена потребность инновационного развития промышленного кластера. Статья посвя-
щена исследованию необходимости системного подхода к внедрению инновационной деятельности промышленных кластеров 
с позиции логистической системы управления.
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Akulov M.G., Pomircha A.M. LOGISTICS SYSTEM OF INNOVATION MANAGEMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS
Formulated the essence of the concept of «innovation», «innovative activity», «lohistchna system of innovation». Definitely need 

for innovative development of the industrial cluster. This article is devoted investigated the need of a systematic approach to the 
implementation of innovative activity of industrial clusters from the standpoint of logistics management.

Keywords: innovation, innovation, logistics logistics system, a systematic approach, industrial klaster.

Постановка проблеми. Останнім часом почала 
швидко зростати кількість наукових праць, в яких 
досліджується інноваційна діяльність. Інновацій-
на діяльність являє собою усі наукові, технологічні 
дії, фінансові нововведення, які призводять до здій-
снення інновацій або були впроваджені з даною ме-
тою. Українські вчені і тепер намагаються обґрун-
тувати інноваційні переваги, оцінити та визначити 
механізми ефективного дослідження, оцінки ефек-
тивності, освоєння та реалізацію інновацій, дати 
грунтовну оцінку впливу інновацій на діяльність 
суб’єктів господарювання, які їх впроваджують, 
освоюють, виготовляють та реалізовують. Ефектине 
управління інноваційною діяльністю в умовах го-
строї конкуренції є основним аспектом керівництва 
промисловими кластерами. З метою підвищення кон-
курентоздатності та конкурентоспроможності перед 
керівниками підприємств постає завдання розробки та 
впровадження інноваційних проектів з позиції логіс-
тичної системи управління інноваційною діяльностю.  
З цією метою запропоновано застосовувати логістич-
ну систему управління інноваційною діяльністю про-
мислового кластера.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль 
інновацій в економічному розвитку суспільства об-
ґрунтував у своїх роботах Шумпетер Й. [11]. Також 
вагомий внесок у розробку стратегій інвестиційного 
та інноваційного розвитку зробили такі науковці: 
В. Александрова [1], В. Алексєєнко [3], Ю. Бажал 

[4]. Питанням дослідження логістичної системи ін-
новаційної діяльності приділяли увагу такі вчені: 
В. Довбенко [7], О. Кузьмін [6], О. Крушельницька 
[8], М. Офік [9], В. Смиричинський [10] та інші.

Постановка завдання. Основним завданням статті 
є обгрунтування логістичної системи управління ін-
новаційною діяльністю промислового кластера.

Виклад основного матеріалу дослідження. З роз-
витком ринкових умов господарювання з’явилася 
необхідність в якісних інноваційних логістичних по-
слугах. При обмеженості купівельної спроможнос-
ті і фінансового дефіциту у багатьох промислових 
підприємств гостро постає питання про збережен-
ня своїх позицій на ринку за рахунок підвищення 
ефективності роботи, яка обумовлена не тільки опти-
мізацією своїх внутрішніх процесів, але і в першу 
чергу здатністю забезпечити своєчасне постачання 
потрібного товару в потрібному місці визначеної 
якості з мінімальними витратами. З метою досягнен-
ня цих завдань необхідно правильно застосовувати 
інструменти планування, прогнозування процесу ви-
робництва, впровадження у виробництво інновацій-
ної техніки та технології, перехід на виробництво ін-
новаційної продукції, оцінювання впливу інновацій 
на ефективність діяльності промислових кластерів.  
З цією метою необхідною умовою є вміння менедже-
рів промислових кластерів грамотно побудувати і 
скоординувати логістичні процеси, які пов’язані як з 
виробництвом, збутом продукції та визначенні ефек-

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
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тивності цих процесів і їх впливу на економіку про-
мислових кластерів.

Інновація в області організації та ефективного 
управління виробничою та збутовою діяльністю роз-
глядається в двох напрямах. Перший напрям – роз-
робка організаційних структур суб’єктів господа-
рювання, що дозволяють встановити оптимальний 
баланс структур із зовнішнім середовищем. Другий 
напрям пов’язаний з розробкою раціональних варі-
антів організації виробничого процесу. Інновація з 
позиції управління розглядається у вигляді проектів 
планованих управлінських змін – кількість рівнів 
управління, ступінь управлінського впливу, контр-
оль за прийнятими управлінськими рішеннями, а та-
кож наступною їх реалізацією дозволяє отримувати 
певний економічний або соціальний ефект [3].

Аналіз літературних джерел, присвячених ло-
гістиці, дає можливість визначити широкий спектр 
проблем та питань, які на сьогодні залишилися поза 
увагою вчених. До таких проблем варто віднести роз-
біжності трактувань як самого поняття логістики, 
так і її складових. В економічній літературі надаєть-
ся велика кількість різновидів логістики: виробни-
чої, розподільчої, транспортної, складської, інформа-
ційної, інноваційної. Недоліком багатьох трактувань 
є відсутність чітких відмінностей між цими різно-
видами логістики. Кожен із компонентів логістики 
достатньо повно вивчений і описаний в економічній 
літературі [5].

Інноваційна логістика – найбільш актуальна 
складова логістичної діяльності, вона спрямована 
на вивчення необхідності і можливості впроваджен-
ня прогресивних інновацій в організацію поточно-
го і стратегічного управління з метою виявлення та 
використання додаткових резервів шляхом оптимі-
зації цього управління. При дослідженні структур-
ної складової логістики видно, що вона складаєть-
ся з ряду підсистем, які являють собою наступні 
напрями: «логістика постачання», «логістика ви-
робництва», «складська логістика», «транспортна 
логістика»,»логістика розподілу» [5]. Відповідно, 
«інноваційна логістика» за своїм призначенням та-
кож розглядається як самостійний напрям логістич-
ної діяльності, перед якою стоять певні завдання. Та-
кими завданнями є [5]: 

– створення нових ідей у галузі управління пото-
ковими процесами на основі використання загальних 
науково-технічних досягнень і засто-
сування їх в інноваційній логістиці;

– розробка і створення системи ло-
гістичних новоутворень і логістичних 
систем різного призначення шляхом 
їх поетапного формування.

Управління інноваційною діяль-
ністю стає найважливішим аспектом 
керівництва промисловими кластера-
ми. Необхідно наполегливо займатися 
питаннями розробки та впровадження 
інновацій. З цією метою запропонова-
но застосовувати логістичну систему 
управління інноваційною діяльністю 
промислового кластера. Брак часу, 
можливо пов’язаний із виконанням 
замовлень, часто відволікає керівни-
ків підприємств від вирішення цього 
завдання. Крім того, практична реа-
лізація цих завдань ускладнена через 
відсутність системного підходу до їх 
вирішення. При прийнятті управлін-
ських рішень необхідно враховувати 

той факт, що кожен елемент (етап, ланка) є одним з 
ряду компонентів, діючих у тісному взаємозв’язку. 
У той же час спільна мета безпосередньо впливає на 
визначення і кількісну оцінку кожного елемента, 
хоча не всі з них можуть отримати належну кількіс-
ну оцінку.

В економічній літературі оцінка інноваційних рі-
шень часто розглядається ізольовано, тобто основні 
етапи цієї оцінки досліджуються окремо, а не як час-
тина загальної проблеми, тобто вони не зведені в «єди-
ну теоретичну картину». Таким чином, можна виді-
лити такі етапи загальної інноваційної діяльності:

1. Оцінка стану ринку та визначення потреб по-
тенційних споживачів.

2. Розробка інноваційного проекту орієнтованого 
на виробництво нового для даного ринку продукту. 
Звідси можна визначити наступні етапи інноваційно-
го проекту з позиції його ефективності та визначенні 
впливу на кінцеві результати діяльності промисло-
вого кластера. Серед цих етапів визначимо наступні:

• визначення потенційних постачальників сиро-
вини та матеріалів (умови транспортування та скла-
дування);

• прийняття рішення про ціну на інноваційний 
продукт;

• виробництво інноваційного продукту (виробни-
чий процес);

• складування та реалізація інноваційної про-
дукції;

• визначення ступеня ефективності нової про-
дукції та оцінки можливості повернення вкладених 
коштів. 

3. Оцінка впливу створеного продукту на еконо-
мічні показники діяльності промислового кластера.

4. Якщо даний проект виявився ефективним, то 
керівництво приймає відповідне рішення щодо роз-
ширення виробництва інновацйної продукції.

Звідси, можна обгрунтувати логістичну систему 
управління інноваційною діяльністю промислового 
кластера.

Нами пропонується підійти до аналізу та прове-
дення всіх цих етапів з позиції логістиної системи 
інноваційної діяльності промислового кластера. Вар-
то зазначити, що ефективність такої системи зале-
жить в більшій мірі від характеру застосовуваних за-
гальносистемних закономірностей, які встановлюють 
зв’язок між системними параметрами.

Інноваційна ідея
наукові знання, потреби суспільства

Логістика маркетингу

 оцінка стану ринку та визначення потреб потенційних споживачів;
 вибір потенційного постачальника сировини та матеріалів;
 транспортування та складування сировини та матеріалів;
 обґрунтування цін на інноваційну продукцію.

Логістика виробничого процесу
виробництво інноваційної продукції

Логістика маркетингу

 транспортування та реалізація інноваційної продукцї;
 визначення ступеня ефективності нової продукції;
 вплив інноваційної продукції на економічні показники діяльності промислового

клатера.

Освоєння та поширення інновації
поступове збільшення обсягів інноваційної продукції

Рис. 1. Логістична система управління 
інноваційною діяльністю промислового кластера
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Метою такої логістичної системи є досліджен-

ня всіх етапів інноваційної діяльності в чіткому 
взаємозв’язку між собою, оскільки всі вони слугу-
ють загальній меті – підвищенню ефективності робо-
ти підприємств на базі впровадження інновацій. 

Органічне поєднання етапів проектування, об-
грунтування цін, виробництва і реалізації інновацій-
ної продукції та оцінка впливу продукту на еконо-
мічні показники діяльності промислового кластера, 
зумовлює підвищення його конкурентоспроможності 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Оцінка стану ринку та визначення потреб потен-
ційних споживачів є необхідною умовою для розробки 
та впровадження ефективного інноваційного проекту. 
Відомо, що за сучасних умов господарювання будь-яке 
підприємство, яке має на меті бути конкурентоспро-
можним на сучасному ринку товарів та послуг, пови-
нно орієнтуватися на створення абсолютно нового, або 
значно удосконаленого продукту. Не менш важливим 
є орієнтація підприємств на рівень платоспроможнос-
ті потенційних споживачів. Тільки за умов доскона-
лого вивчення ринку та платоспроможності покупців 
на яких орієнтується той чи інший виробник, впрова-
дження інноваційної продукції впливатиме на підви-
щення ефективності діяльності підприємства.

При розробці інноваційного проекту важливим 
є обґрунтування цін на нову продукцію, яке прово-
диться з метою переконати покупців у ефективності 
її використання. Оцінка ж інноваційного продукту з 
урахуванням його ефективності наводиться з пози-
ції повернення коштів на розробку і освоєння нової 
продукції та отримання прибутку від її реалізації. 
Звідси, інформаційною базою цієї оцінки є масш-
таби виробництва цієї продукції по роках випуску, 
витрати на НДДКР та освоєння нової продукції, а 
також ціни, масштаби виробництва і динаміка по-
точних витрат на її виробництво за роками випуску. 
Таким чином, ці розрахунки проводяться цілком на 
інформаційній базі у сфері виготовлення інновацій-
ного продукту. 

Обґрунтування ціни на нову продукцію має відбу-
ватися з урахуванням її ефективності у сфері спожи-
вання. Ціна на інноваційний продукт має вирішаль-
ний вплив на його економічну оцінку. Якщо ціна 
занижена, то розрахунки ефективності інноваційно-
го проекту покажуть низьку ефективність його ви-
робництва, у той час як споживач при такій низькій 
ціні буде отримувати надлишковий прибуток. Якщо 
ціна завищена, то розрахунки ефективності іннова-
ційного проекту покажуть високу ефективність ви-
робництва інноваційного продукту, у той час як спо-
живач матиме низький ефект, або взагалі його не 
матиме. Це позначиться на масштабах замовлення 
інноваційного продукту споживача і розрахований 
прогнозний ефект інноваційного проекту реально 
може бути нижче або взагалі буде негативним.

Ще одним етапом є оптимізація виробничого про-
цесу при виготовленні інноваційної продукції. Не 
менш важливою умовою підвищення ефективності 
процесу вироництва є залучення до виробництва інно-
ваційної техніки та технології. Саме це дасть можли-
вість підвищити якість продукції, зєкономити чисель-
ність працюючих, підвищити продуктивнсть праці, 
зменшити трудомісткість. Необхідною умовою цього 
етапу логістичної системи є виявлення потенційних 
можливостей та резервів промислового кластера.

Наступний етап запропонованої логістичної систе-
ми інновацйної діяльності полягає у маркетинговій 
логістиці, яка грунтується на вивченні таких питань, 
як: транспортування та реалізація інноваційної про-

дукцї; визначення ступеня ефективності нової про-
дукції; вплив інноваційної продукції на економічні 
показники діяльності промислового кластера – оцінка 
інноваційного продукту з метою забезпечення повер-
нення вкладених коштів і отримання чистого доходу.

Мета оцінки впливу виробництва нової продук-
ції на економічні показники підприємства полягає у 
тому, щоб за допомогою формалізованих (кількісних) 
розрахунків оцінити вплив виробництва та реаліза-
ції нової продукції на економічні показники роботи 
підприємства (головним чином на обсяг виробництва 
і прибуток). Ці розрахунки дають інформацію про 
відповідність розрахунків реальній ситуації, що до-
зволить прийняти відповідне управлінське рішення 
щодо розширення виробництва цього продукту або 
зняття його з виробництва. Ці розрахунки прово-
дяться в реальних умовах діяльності промислового 
кластера, коли вплив факторів на діяльність підпри-
ємства можна врахувати досить точно.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на 
наш погляд, така логістична система інноваційної ді-
яльності, в основі якої лежить розгляд окремих етапів 
як загальної системи інноваційної діяльності, дозво-
ляє розкрити цілісність всієї діяльності і різноманіття 
зв’язків між її етапами. Такий підхід дозволив зро-
бити висновок про важливість цих етапів, оскільки 
без їх реалізації неможливо прийняти управлінські 
рішення щодо продовження, модернізації або зняття 
з виробництва інноваційної продукції. Такий підхід 
дозволить критично оцінити існуючу практику оцін-
ки впливу нової продукції на економічні показники 
роботи промислових кластерів і на цій основі розроби-
ти рекомендації щодо їх вирішення.
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У роботі проведено оцінку та аналіз web-сайту туристичної компанії (як механізму реалізації діалогових відносин з клієнтами) 
з точки зору іманентних властивостей інтернет-комунікацій, типологічних особливостей, інформаційного наповнення мережевого 
ресурсу, технічних характеристик, а також ризиків, що пов’язані з його експлуатацією. Запропонована методика оцінки конкурен-
тоспроможності сайту. Визначено перелік інструментів web-аналітики.
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КОМПАНИИ

В работе проведена оценка и анализ web-сайта туристической компании (как механизма реализации диалоговых отношений 
с клиентами) с точки зрения имманентных свойств интернет-коммуникаций, типологических особенностей, информационного 
наполнения сетевого ресурса, технических характеристик, а также рисков, связанных с его эксплуатацией. Предложена методи-
ка оценки конкурентоспособности сайта. Определен перечень инструментов web-аналитики.

Ключевые слова: web-сайт, туристическая компания, структура сайта, коэффициент конкурентоспособности сайта, пове-
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In this paper we have estimated and analysed a website (as a mechanism for implementing interactive customer relationships) in 
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Keywords: corporate website, travel company, site structure, competitiveness site coefficient, user behavior.

Постановка проблеми. Специфіка туристично-
го бізнесу, а також велика конкуренція, яка існує 
у даній сфері, вимагає від підприємств галузі впро-
вадження ефективних інструментів просування сво-
єї продукції. Щоб туристична фірма стала дійсно 
успішним комерційним проектом, необхідно не тіль-
ки активно рекламувати його на вулицях, по радіо і 
телебаченню, а й задіяти ресурси глобальної павути-
ни. Саме мережа Інтернет надає найширші можли-
вості для просування туристичного бізнесу в міжна-
родному масштабі.

В умовах постійно зростаючої конкуренції рос-
туть і вимоги до web-сайту. Мережний ресурс пови-
нен надавати всю необхідну інформацію про товари і 
послуги, мати продуману і доступну навігацію, лег-
ко знаходитися у пошукових системах, виділятися з 
тисячі йому подібних за рахунок яскравого, ексклю-
зивного та інтуїтивно зрозумілого дизайну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
провідних вчених займалися дослідженнями проблем 
розробки та функціонування Інтернет-сучасних інфор-
маційних систем у туристичному бізнесі. Серед них: 
Р.Б. Кожухівська, С.В. Мельниченко, О.В. Оліфіров, 
М.М. Шаховалов, А.Д. Чудновский та інші [1-3]. Од-
нак необхідно відзначити, що питання, пов’язані з 
особливостями використання інноваційних інформа-
ційних технологій (у тому числі, питання оцінки та 
аналізу процесів розробки та функціонування сайту), 
недостатньо висвітлені в роботах науковців. Тому в 
умовах інформаційного суспільства актуальною є по-
треба у комплексному дослідженні специфічних мо-
ментів розробки та функціонування сайту туристичної 
компанії, а також визначення інструментів підвищен-
ня його конкурентоздатності.

Постановка завдання. Метою даної роботи є оцін-
ка і аналіз особливостей розробки та функціонування 

web-сайту як важливого інструмента комунікаційної 
моделі туристичної компанії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розроб-
ка сайту підприємства – важлива умова для динаміч-
ного розвитку кожної компанії. Сайт туристичного 
підприємства дозволить збільшити клієнтську базу, 
підняти імідж компанії, скласти про неї правильну 
думку у відвідувачів. Створення сайту – це розкрут-
ка імені компанії, її бренду. Але розробка сайту буде 
виправданою тільки при правильному поєднанні фір-
мового стилю компанії, приємного дизайну і ціка-
вих текстів – невід’ємних елементів кожного сайту. І 
тільки тоді сайт дозволить залучити нових клієнтів і 
партнерів по бізнесу, а значить вкладення в розробку 
сайту окупляться в найкоротші терміни [1].

Для створення сайту необхідно перш за все визна-
читися із завданнями, які він покликаний вирішу-
вати. До цих завдань відносяться наступні процеси:

1. Формування образу власника сайту серед інтер-
нет-користувачів. Головну роль при цьому відіграє 
візуальне оформлення ресурсу.

2. Надання повної та актуальної інформації для 
потенційних клієнтів.

3. Надання інформації для потенційних партнерів.
4. Реалізація товарів і/або послуг через web-

майданчик.
5. Здійснення взаємодії між підрозділами та філі-

ями компанії.
Останнє завдання найбільш важливе для вели-

ких компаній, що мають багато підрозділів і філій. 
Для таких компаній створення сайту – це створення 
зручного каналу обміну інформацією всередині орга-
нізації з мінімальною можливістю втрати даних.

Це основні задачі, які може вирішувати сайт під-
приємства. Але завдання ці можна вирішувати по-
різному. І в першу чергу необхідно визначитися з 
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вибором типу сайту, перш ніж приступати до його 
створення. Сайти умовно поділяють на декілька ти-
пів [2].

• Сайт-візитка – оптимальний варіант для неве-
ликої компанії, яка ще не готова до ведення бізнесу 
в Інтернеті, але бажає заявити про себе інтернет-ау-
диторії. На такому сайті компактно розміщується за-
гальна інформація про фірму, її послуги, контактна 
інформація.

• Сайт-представництво – це теж свого роду візитна 
картка компанії, але більше схожа на цілий буклет. 
Він великий за обсягом, містить багато інформації.

• Інтернет-каталог підходить для компанії, що 
пропонує певний спектр послуг та/або товарів. На 
сайті такого типу крім загальної інформації розмі-
щується прайс-лист з докладним описом продукції, 
що пропонується.

• Інтернет-магазин надає можливість відвідуваче-
ві не тільки ознайомитися з характеристиками про-
дукції, але також зробити замовлення та оплатити 
покупку в режимі online.

Схема інформаційних потоків у комунікаційній 
системі туристичної компанії із зазначенням місця 
web-сайту типу «Інтернет-магазин» представлена на 
рис. 1.

Загальна схема взаємодії між суб’єктами у кому-
нікаційній системі компанії виглядає таким чином: 

1. Постачальник послуг формує свій прайс-лист, 
встановлює націнки з урахуванням сезону та інших 
факторів. Ці ціни автоматично потрапляють у базу 
даних туроператора. Кожне зареєстроване туропера-
тором замовлення підтверджується постачальником.

2. Турагенство, у свою чергу, здійснює бронюван-
ня ресурсів туроператора, що автоматично реєстру-
ється в автоматизованій системі бронювання.

3. Клієнт здійснює пошук пропозицій, що його 
цікавлять, на сайті агентства. У разі прийняття по-
зитивного рішення про покупку він може забронюва-
ти та оплатити тур online або в офісі компанії.

4. Реєструє і контролює оплату турів бухгалтер за 
кожним замовленням, партнером і в цілому за туром.

Структура інформаційних потоків в туристичній 
компанії зумовлює створення на web-сайті таких роз-
ділів: спецпропозиції; умовами роботи для туристів 
і для партнерів; розділу з цікавою та корисною ін-
формацією про кожну країну, 
путівки в яку можна придбати 
online або в офісі компанії; роз-
ділу з умовами отримання за-
кордонних паспортів та віз, а 
також сторінки з переліком не-
обхідних для їх оформлення до-
кументів. Також обов’язковою 
є розробка сайту турфірми з 
присутністю на його головній 
сторінці різних додаткових мо-
дулів: модуль «Пошук туру»; 
модуль із зазначенням курсів 
основних валют; календар і сві-
тові годинники; інтерактивна 
карта світу; модуль бронювання 
авіаквитків на сайті в режимі 
online; пошук по сайту; модулі 
«Допомога online» і «Відгуки 
наших клієнтів».

Створення туристичних сай-
тів має включати наявність саме 
цих спеціалізованих модулів, 
часто непотрібних на ресурсах 
іншої тематики. Вони дозволя-
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Рис. 1. Місце web-сайту у комунікаційній системі туристичної компанії

ють турагентствам забезпечити відвідувача всією ін-
формацією, необхідною для вибору типу подорожі та 
бронювання туру. І нестача буквально одного розділу 
або додаткового модуля може послужити причиною 
відмови відвідувача від послуг даного ресурсу фірми.

При розробці сайту туристичної фірми важливо 
врахувати чинники, що впливають на ефективність 
інтернет-проекту.

Інформаційне наповнення сайту повинно бути чіт-
ким, повним, якісним та актуальним. У результаті 
перегляду сторінок сайту у людини має скластися 
враження про особливості конкретного туру. Текстом 
варто вказати те, що не демонструє фото (наприклад, 
вартість), оскільки у сучасного інтернет-серфера не-
має часу на читання.

Кожний з інформаційних розділів (наприклад, спе-
ціальні пропозиції або контактна інформація) має бути 
доступним з будь-якої сторінки сайту, зрозумілим від-
відувачу та максимально спрощеним (особливо це сто-
сується форми бронювання, яка може одним своїм ви-
глядом відбити бажання клієнта зробити замовлення).

На сайті має бути максимум елементів, що спо-
нукають відвідувача до дії. До них відносяться по-
силання, кнопки резервування і зворотного дзвінка, 
форми замовлення послуг, вікно онлайн-консуль-
тації. Якщо робота над сайтом тільки починається, 
вкрай важливо застосувати спеціальні аналітичні 
системи (Google Analytics, Яндекс Метрика тощо), і 
відвідувач сам «покаже», які елементи сайту потріб-
но зробити функціональними, натискаючи на неак-
тивні на даний момент слова або елементи дизайну.

Необхідно врахувати і той факт, що ідеальний 
сайт повинен бути адаптований для користувача з 
урахуванням пристрою, з якого він заходить. Ста-
тистика свідчить про те, що 20% відвідувачів прихо-
дять на сайт з мобільних пристроїв. Отже, ресурс має 
бути адаптований під смартфони і планшети. Мобіль-
на версія сайту суттєво відрізняється від звичайної –  
максимально спрощена, покликана дати необхідну 
інформацію в стислому вигляді, але в повному об-
сязі, представити компанію у вигідному світлі і до-
зволити людині відразу ж з телефону зробити замов-
лення, а по можливості і оплатити його. Нехтування 
цим питанням – це мінус 20%, а вже через рік в рази 
більше потенційних клієнтів.
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Розгалуженість каталогів та рубрикаторів web-
сайту є визначальним важелем у комунікативному 
процесі із споживачами, адже лояльність потенцій-
ного споживача туристичного продукту в даному 
випадку залежатиме від обсягу та якості опубліко-
ваної підприємством інформації. Ефективність за-
стосування web-сайту також визначають його функ-
ціональні можливості – пошук, online-бронювання, 
продаж та консультування. Привабливість та ціка-
вість сайту визначається застосуванням мультиме-
дійних технологій.

Найбільш вагомими критеріями якості сайту 
з точки зору рекламної цінності є його навігація, 
швидкість завантаження, якість обслуговування 
(рис. 2) [4].
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Рис. 2. Критерії якості сайту  
з точки зору рекламної цінності

В рамках дослідження розроблено методику роз-
рахунку коефіцієнту конкурентоспроможності сайту, 
що дозволяє оцінити електронний інформаційний 
ресурс з метою ефективного його використання, ви-
значення прибутковості та розробки методики управ-
ління інформаційними системами підприємства. Для 
оцінки сайту запропоновано використовувати 14 па-
раметрів, що розбиті на такі три групи: інформацій-
не наповнення; дизайн та оформлення; функціональ-
ні можливості (табл. 1).

Кожному параметру була дана експертна оцінка 
за шкалою від 1 до 5. З врахуванням ваги кожно-
го фактору розрахована загальна інтегрована оцін-
ка. Найбільш правильним сайтом з оцінкою в 85,5 
балів (за 100 бальною шкалою) став сайт компанії 
TezTour. На головній сторінці сайту присутні всі 
основні елементи, які характерні для сайтів турис-
тичної спрямованості. Серед недоліків можна відмі-
тити маленький розмір тексту, відсутність відгуків 
та рейтингової оцінки готелів та турів.

Розробникам для того, щоб з’ясувати, наскільки 
ефективним і коректним є кожне рішення в області 
дизайну, структури, контенту сайту, необхідно ви-
користовувати спеціальні сервіси: Google Analytics, 
Яндекс Метрика і технологія Веб візор, Openstat, 
LiveInternet [5].

За допомогою цих аналітичних систем можна не 
тільки відстежити всі дії відвідувача, а й зрозумі-
ти причини його появи на сайті, дізнатися, з якого 
пристрою він увійшов на сайт, які сторінки перегля-
нув і з якої сторінки покинув web-ресурс. І на основі 
отриманих даних провести вдосконалення сайту тур-
фірми, зробивши його «правильним». Проте ці ана-
літичні системи не надають інструкцій, як змінити 
те, що стало незрозуміло або незручно користувачеві.

Поліпшити зручність сайту можна тільки експе-
риментальним шляхом. Можна змінити: особливості 
подання контенту та його вигляд (текст, фото, відео), 
структурні особливості (форма бронювання квитка та 
місця розташування різних елементів сайту) і функціо-
нальні можливості (вставляти посилання і кнопки). Для 
того щоб забезпечити зростання кількості клієнтів тур-
фірми, необхідно опрацювати кожну сторінку і кожен 
елемент, використовуючи метод експерименту, знайти 
найвигідніший варіант подання інформації клієнту.

Результатом подібних експериментів повинен ста-
ти «правильний» сайт турфірм. Критерієм правиль-
ності можна вважати раціональну поведінку від-
відувача ресурсу (він проводить на сайті достатню 
кількість часу, переходить з однієї сторінки на іншу 
багато разів та у підсумку замовляє послугу). Резуль-
татом такої поведінки є зростання прибутку фірми.

Таблиця 1
Параметри оцінки сайту

№ Показник k та його вага Бали (p) Tez Tour TUI Калімірос

1. Інформаційне наповнення – 0,3 30

1.1 Повний та чіткий опис діяльності компанії – p1 5 5 5 5

1.2 Повний та чіткий опис продукції, що пропонується – p2 5 5 5 5

1.3 Адреса та контактна інформація, засновник, карта проїзду – p3 5 3 4 5

1.4 Форми зворотного зв’язку – p4 5 5 4 3

1.5 Повний та чіткий опис дій у випадку бронювання туру– p5 5 4 5 5

1.6 Спеціальні пропозиції – p6 5 5 4 3

2. Дизайн та оформлення – 0,2 20

2.1 Кольорова схема – p7 5 5 4 3

2.2 Взаємне розташування елементів – p8 5 4 5 4

2.3 Ефективність використання простору сторінки – p9 5 3 4 5

2.4 Читабельність тексту – p10 5 3 3 5

3. Функціональні можливості – 0,5 20

3.1 Online-бронювання (пошук туру) – p11 5 5 5 4

3.2 Мобільна версія сайту – p12 5 5 4 4

3.3 Online-консультація – p13 5 5 3 2

3.4 Формування рейтингу готелів на основі відгуків – p14 5 3 4 3
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Постановка проблеми. Розуміння важливості ор-
ганізації ефективної роботи складу не лише для без-
посередньо логістичних компаній, а для будь-якого 
виробничого підприємства прийшло після того, як 

у 1970-х рр. на середньому за розміром японському 
автомобільному заводі було впроваджено порівняно 
недорогий за витратами метод «канбан» (поставка 
виробів «точно в строк»), що дало змогу автозаводу 
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In this paper, by a description of the existing storage system Automobile Company PJSC «ZAZ», analyzes the effectiveness of its oper-
ation using indicators of different groups. The authors proposed benchmark capacity structure that comprehensively describes the intensity 
of the composition of its economy, efficiency and safety level, reasonably informative exercise factor analysis of the proposed measure. 
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Висновки з проведеного дослідження.
Визначено місце і роль web-сайта у структу-

рі інформаційних потоків туристичної компанії, 
що дозволило динамічно управляти її ресурсами та 
ефективно здійснювати інформаційну підтримку спо-
живачів.

Запропоновано методику оцінки конкурентоспро-
можності сайту на основі розрахунку відповідного 
інтегрального коефіцієнту, що дозволяє визначити 
сильні та слабкі сторони цього інформаційного ре-
сурсу, розробити дії з підвищення ефективності його 
використання. Розрахунок коефіцієнтів конкурен-
тоспроможності сайтів трьох туристичних компаній 
Tez Tour, TUI та Калімірос показав, що найбільш 
правильним з них є сайт компанії TezTour, що отри-
мав оцінку 85,5 бали (за 100-бальною шкалою). По-
кращити сайт можна за рахунок збільшення розміру 
тексту, додавання відгуків туристів та розміщення 
рейтингової оцінки готелів та турів.

Визначено перелік інструментів веб-аналітики, 
які потрібно використовувати розробникам сайтів 

для визначення того, наскільки ефективним є інфор-
маційних ресурс, та прийняття рішень щодо внесен-
ня змін у дизайн, структуру або контент сайту.
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позбутися надмірних складських запасів і скоротити 
свою площу на 55 740 м2. Враховуючи, що вартість 
спорудження 1 м2 такого заводу на той час становила 
більше ніж 1 тис. у.о., то економія капітальних ви-
трат у японців при будівництві нового підприємства 
сягнула більше ніж 55 млн. у.о. [1]. Така економія 
капітальних витрат стала однією з найважливіших 
передумов японського лідерства на світових автомо-
більних ринках. «Канбан» виявився високоефектив-
ною логістико-складською організаційною схемою, 
до якої виявили пильний інтерес американські, а 
згодом і європейські виробники. З того моменту в 
світі змінилося ставлення до складів – з другоряд-
них «підсобок» вони перетворилися на рівноправні 
високомеханізовані ділянки спочатку виробництва, 
а потім і всього логістичного ланцюжка товаропото-
ків, перетворившись згодом на складські системи, а 
потім на ще глобальніші системи зберігання й пе-
реробки. І коли українські бізнесмени посилаються 
на хронічний брак обігових коштів, вони часто не 
бачать наявних резервів, що знаходяться буквально 
під боком – на власному складі. Отже, використання 
потенціалу складської логістики може розглядатися 
як дієвий інструмент підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розробки методики логістичного аналізу склад-
ських систем підприємств присвячено праці як за-
рубіжних, так і вітчизняних учених: В.В. Волгина, 
А.М. Гаджинського, А.М. Зевакова, В.Є. Николай-
чука, О.М. Тридіда та інших. Але з огляду на те, що 
завдання пошуку напрямів оптимізації систем склад-
ської логістики більшою мірою має практичне зна-
чення, ніж концептуальне, то результати досліджень 
у цьому напрямі містяться в періодичних фахових і 
бізнес-виданнях з логістики, таких як «Логістика», 
«Дистрибуція і логістика», «Логістика і бізнес», 
«Сучасний склад», «Склад & техника», «Терминал». 
Окрему увагу необхідно приділити й інтернет-ресур-
сам, які надають можливість ознайомитися з досві-
дом логістів-практиків у здійсненні аналізу й удо-
сконаленні складських бізнес-процесів, вирішенні 
проблемних ситуацій під час протікання складських 
операцій, розв’язанні конфліктів між складом та 
іншими підрозділами підприємства, ефективному 
управлінні персоналом складу, упровадженні новіт-
ніх складських технологій.

Постановка завдання. Основне завдання дослі-
дження полягає у визначенні потенціалу складської 
логістики виробничого підприємства та його конкре-
тизації у вигляді ефекту від оптимізації розміщення 
готової продукції на складі на прикладі ПАТ «Запо-
різький автомобілебудівний завод». 

Виклад основного матеріалу дослідження. ПАТ 
«Запорізький автомобілебудівний завод» – укра-
їнське підприємство-виробник легкових автомобі-
лів, а також фургонів і автобусів, який входить до 
Української автомобільної корпорації – найбільшої 
в Україні компанії з виробництва і продажу автомо-
білів, запасних частин і комплекту-
ючих виробів, а також з надання по-
слуг автосервісу. Окрім Корпорації 
«УкрАВТО», автомобільну продук-
цію в Україні на сьогодні випуска-
ють ще 15 заводів: ЗАТ «Єврокари», 
Корпорація «Богдан», Корпорація 
«АІС» та інші [2]. Саме ці компа-
нії посідають панівне становище на 
українському ринку (рис. 1). Корпо-
рація «УкрАВТО» тримає близько 

42% ринку. Друге місце (17% ринку) займає Корпо-
рація «АІС» (на її Кременчуцькому автоскладально-
му заводі збирають автомобілі ВАЗ і позашляхови-
ки SangYong). Корпорація «Богдан» (16,8% ринку) 
в Луцьку й Черкасах збирає легкові автомобілі ВАЗ, 
KIA і Hyundai. Близько 4% ринку закріпив Атол 
Холдинг (на заводі «Єврокари» випускаються авто-
мобілі Skoda, VW і Seat) [3].

Рис. 1. Сегментація 
ринку автомобілебудування в Україні

Згідно з рис. 1, ПАТ «ЗАЗ» – лідер у галузі ві-
тчизняного автомобілебудування. Лідируюча пози-
ція серед виробників автівок зумовлена тим, що ПАТ 
«ЗАЗ» – єдине в Україні підприємство, що має по-
вний цикл виробництва легкових автомобілів, який 
включає штампування, зварювання, фарбування, об-
ладнання кузова і складання автомобіля [4]. Згідно з 
інаявною технологією виробництва, виробничо-логіс-
тичний ланцюг ПАТ «ЗАЗ» має вигляд рис 2. 

Таке якісно нове для України виробництво затре-
бувало створення потужної логістичної системи, яка 
його обслуговувала б. Заданням її функціонування є 
постійне вдосконалення логістичної діяльності ПАТ 
«ЗАЗ» задля якісного обслуговування нового сучас-
ного високотехнологічного виробництва й задоволен-
ня потреб населення України та країн-партнерів у 
надійних і недорогих авто економ-класу. За мету, 
яка повністю підтримує вищенаведене логістичне за-
вданн, прийнято забезпечення оперативності, ефек-
тивності і якості комплексу робіт, пов’язаних як зі 
своєчасними доставками комплектуючих виробів на 
заводські конвеєри, так і з оперативними доставками 
готового авто у мережу продажу чи під замовлення 
його майбутнього власника.

Задля реалізації поставленої мети на території за-
воду було створено Центр логістики загальною пло-
щею 120000 м2, який дає змогу у безперервному ре-
жимі отримувати сотні тисяч вантажів, необхідних 
для виробництва, ефективно їх обробляти й опера-
тивно доставляти до місця призначення. На сьогодні 
в систему логістики також включені дві секції для 
накопичення й відвантаження готової продукції за-
гальною площею 51 289 м2, де можуть знаходитися 

Компдектуючі:
• для двигунів:
• для кузова;
• для ходової частини;
• для салону.
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Рис. 2. Виробничо-логістичний ланцюг ПАТ «ЗАЗ»
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понад 1300 нових автомобілів, щодня готових до від-
правлення в різні куточки України та зарубіжжя [4].

Отже, можна зробити висновок, що логістична 
система ПАТ «ЗАЗ» охоплює такі сфери, як закупів-
ля й постачання, виробництво, складування й тран-
спортування, а дистрибуція і збут забезпечується 
Корпорацією «УкрАВТО».

Складська система ПАТ «ЗАЗ» входить до скла-
ду Центру логістики, розташованого на території за-
воду. Склади спеціалізовані за видами матеріальних 
ресурсів і організовані з урахуванням вимог щодо їх 
зберігання й переробки. Складське господарство є од-
нією з ланок логістичного ланцюга і складається з 
внутрішньокорпусних і окремо розташованих скла-
дів. За організаційною структурою склади входять 
до цеху матеріальної підготовки виробництва, цеху 
відвантаження готової продукції та основних і допо-
міжних цехів.

Основні й допоміжні матеріали, комплектуючі, 
металопродукція поставляються на завод автомо-
більним і залізничним транспортом. Завод має роз-
галужену мережу залізничних шляхів, протяжність 
яких на території заводу становить 12,6 км, і гото-
ва приймати щодня по п’ять складів з 30 вагонами. 
Проте від перевезення готової продукції – легкових 
автомобілів –залізничним транспортом довелось від-
мовитись через його неекономічність. Тепер підпри-
ємство перейшло на 100% перевезення автомобілів 
автопричепами, що на 20–35% дешевше. Більше 
того, не кожен склад обладнаний під’їзними шляха-
ми до залізничної дороги. При прийнятних тарифах 
залізницею можна було б перевозити до 50% готових 
автомобілів, оскільки завод має 16 тупиків, з яких 8 
заходять у корпуси, а також на відкритий склад го-
тових автомобілів цеху.

Внутрішньозаводські та внутрішньоцехові переве-
зення здійснюються цехом транспортно-складських 
операцій за допомогою автомобільного транспорту, 
авто- й електронавантажувачів, транспортних візків. 
Загальна протяжність автомобільних доріг на заводі 
становить 16 км.

Щодо складського вантажообігу, то проектом за-
воду з програмою у 280 тис. автомобілів на рік пе-
редбачалось завезення на завод автотранспортом –  
63 700 т вантажів, залізничним транспортом – 
364 200 т вантажів. Вивозити з заводу автомобіль-
ним транспортом – 112 000 т вантажів, залізничним 
транспортом – 200 000 т вантажів. За наявності за-
мовлень складська система автозаводу в змозі збіль-
шити вантажообіг до програми 360 тис. автомобілів 
на рік.

Аналіз ефективності функціонування складської 
системи проводиться за багатьма параметрами, але 
єдиної універсальної методики не існує. Проаналі-
зувавши сукупність показників оцінювання роботи 
складу, які описані в сучасній науковій, навчальній, 
бізнес літературі [5, с. 202; 6, с. 520; 7, с. 848], ло-
гічно розподілити їх за чотирма групами, подами у 
таблиці 1.

Показники інтенсивності роботи складу характе-
ризують спроможність складської системи оброби-
ти певну кількість вантажів за встановлений період 
часу, а також ступінь рівномірності складських про-
цесів.

Показники ефективності використання склад-
ських площ характеризують ступінь раціональності 
розміщення продукції на складах, тобто визначають, 
яка частина складських площ безпосередньо бере 
участь у складських процесах, а яка не використо-
вується.

Таблиця 1 
Показники оцінювання ефективності роботи 

системи складування

1. Показники, 
які характеризують 
інтенсивність 
роботи складу

- загальний вантажообіг складу;
- отриманий вантажообіг складу;
- відправлений вантажообіг складу;
- питомий вантажообіг складу;
- коефіцієнт нерівномірності заван-
таження складу;
- показник зберігання;
- коефіцієнт оборотності вантажів 
на складі.

2. Показники, 
які характеризують 
ефективність 
використання 
складських площ

- місткість складу;
- корисна площа складу;
- коефіцієнт використання місткос-
ті складу;
- вантажонапруженість складу.

3. Показники, які 
характеризують 
рівень збереження 
вантажів

- кількість випадків незбережен-
ня вантажів та псування ванажів з 
вини працівників складу;
- рівень псування вантажів.

4. Фінансово-
економічні 
показники роботи 
складу

- витрати складу;
- собівартість зберігання вантажів;
- дохід складу (для складів, що 
надають послуги зберігання);
- продуктивність праці складсько-
го персоналу;
- коефіцієнт оборотності запасів за 
вартістю;
- забезпеченість товарообороту то-
варни ми запа сами;
- період поновлення запасів;
- запасомісткість;
- коефіцієнт неліквідів.

Показники рівня збереження вантажів характе-
ризують ступінь схоронності вантажів на складі в аб-
солютному та відносному вимірах.

Фінансово-економічні показники роботи складу 
визначають суму витрат на підтримання рівня схо-
ронності складу й економічну доцільність утримання 
власного складу замість передачі цієї функції сторон-
ній організації.

Представлена в таблиці 1 сукупність показників 
характеризує склад комплексно за наведеними чо-
тирма параметрами. Проте отримання відповіді на 
запитання “Чи є загалом ефективною робота скла-
ду?” для аналітика ускладнюється через значну тру-
домісткість процедури оцінювання, особливо якщо 
мова йде про прийняття оперативних рішень з пла-
нування складських площ, вибір способів зберіган-
ня вантажів, вирішення питань про оренду складу 
тощо. Зазначене вище зумовлює потребу у створенні 
єдиного показника, який враховував би всі ознаки 
ефективності роботи складу.

Для того, щоб оцінити ступінь інтенсивності ви-
користання складу, необхідно знати, скільки оди-
ниць продукції склад обробляє за одиницю часу (К). 
Але через те, що склади можуть уміщувати товари 
різноманітної номенклатури з різними натуральни-
ми одиницями виміру, то додавати їх один до одного 
математично не є правильним. З цього випливає не-
обхідність привести сумарне значення кількості про-
дукції на складі до єдиної одиниці виміру, наприклад 
до вартісної. Для цього помножимо кількість товарів 
певного виду (Кі) на вхідну складську ціну цього то-
вару (Ці) та просумуємо значення добутків для різ-
них видів товарів. Якщо йдеться про інтенсивність 
використання складу, який є частиною виробничого 
підприємства, то вхідна складська ціна прирівнюєть-
ся до собівартості готового продукту (Сі). Отже, ін-
тенсивність використання складу характеризується 
зміною в динаміці суми добутків ∑Кі*Сі.

Схоронність продукції на складі оцінюється ви-
мірюванням кількості випадків незбереження ван-
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тажів і їх псування з вини працівників складу (Кі 
псув.). Для зручності розрахунків цей показник та-
кож переводиться до вартісної одиниці виміру шля-
хом множення Кі псув. на вартість незбережених і 
зіпсованих вантажів. У разі оцінювання власної сис-
теми зберігання виробничого підприємства врахову-
ватимемо собівартість зіпсованого вантажу, отже, 
отримаємо Кі псув.*Сі псув. Загальна вартість усіх 
незбережених вантажів визначається шляхом дода-
вання добутків, тобто, ∑Кі псув.*Сі псув. Що краще 
забезпечується схоронність вантажів, то менше зна-
чення цього добутку.

Якщо від ∑Кі*Сі відняти ∑Кі псув.*Сі псув, мож-
на отримати корисну місткість складу, тобто визна-
чити, яку вартість продукції склад здатен зберігати 
належним чином із забезпеченням повної схороннос-
ті. А от якщо ∑Кі псув.*Сі псув розділити на ∑Кі*Сі, 
то можна дізнатись, яка частина із загальної вартості 
завезеної на склад продукції зазнала псування з вини 
працівників складу, тобто була незабезпечена безпеч-
ним зберіганням. Що менше значення цього показ-
ника, то кращі умови зберігання здатна забезпечити 
система складування підприємства.

Ефективність використання складу можна визна-
чити шляхом ділення корисної місткості складу на за-
гальну площу складу (S), тобто (∑Кі*Сі–∑Кі псув.*Сі 
псув,)/S. Це відношення показує, скільки виробленої 
підприємством і збереженої складом вартості продук-
ції можна розташувати на 1 кв. м площі складу. Що 
більше це значення, то ефективніше використовують-
ся наявні у складській системі площі. Саме це відно-
шення приймається за основоположне й визначається 
як коефіцієнт вартісної місткості складу:

К м. скл.варт. = (∑Кі*Сі–∑Кі псув.*Сі псув)/S    (1)

Якщо це відношення перевернути, то стане мож-
ливим охарактеризувати й економічність складу, 
адже S/(∑Кі*Сі–∑Кі псув.*Сі псув) показує, скільки 
квадратних метрів необхідно, щоб розмістити одну 
грошову одиницю вартості вхідної у складську систе-
му продукції. Відповідно до запропонованої форму-
ли, що менше значення цього показника, то еконо-
мічнішою є складська система.

Отже, використання цього коефіцієнта при ана-
лізі роботи складу в динаміці характеризує склад 
комплексно:

1. Інтенсивність використання, якщо значення 
коефіцієнта збільшується за рахунок збільшення 
кількості вантажів, що обробляються на складі, а не 
її собівартості, і чисельник, тобто площа складу, за-

лишається незмінною, то склад використовується ін-
тенсивніше.

2. Ефективність, якщо значення коефіцієнта 
збільшується за рахунок збільшення знаменника, 
а чисельник, тобто площа складу, залишається не-
змінною, і приріст значень коефіцієнта більший, ніж 
приріст розміру складських площ, то ці складські 
площі використовуються ефективно.

3. Схоронність, якщо вартість незбереженної і зі-
псованої продукції з вини працівників складу змен-
шується або не збільшується, то склад забезпечує 
необхідний рівень схоронності.

4. Економічність, якщо приріст значень чисельни-
ка є більшим за приріст значень площі складу, то ви-
користання складських площ є економічно вигідним.

Отже, коли показники для аналізу ефективності 
функціонування складської системи визначені, необ-
хідно розпочати їх розрахунки. Для цього викорис-
товуються дані про надходження у складську систе-
му готової продукції (скільки легкових автомобілів 
виготовлено заводом) і витрати цієї системи (скільки 
автомобілів вибуло зі складу готової продукції в дис-
трибуційну мережу). Дані за 2013 р. для ПАТ «ЗАЗ» 
наведено в таблиці 3 [3].

На основі даних таблиці 3 розраховуються показ-
ники функціонування складу. Результати розрахун-
ку подані в таблиці 4.

За даними таблиці 4 видно, що найбільш інтен-
сивно готова продукція прибувала на склад у бе-
резні–квітні 2013 р., що пояснюється найбільшими 
обсягами виробництва протягом цих місяців, а ви-
бувала в жовтні–листопаді 2013 р., що як раз при-
падає на сезонний пік активності ринку продажів ав-
томобілів. Отже, загальний вантажообіг досяг свого 
максимального значення в листопаді – 3487 автівок, 
коли середній вантажообіг за всіма моделями легко-
вих автомобілів становив 498 одиниць. Цього самого 
місяця, відповідно, і свого максимального значення 
досяг питомий вантажообіг складу, який становить 
0,068 автомобіляі на кожний кв. м складу.

Коефіцієнт оборотності вантажів на складі свід-
чить, скільки разів повністю заповнювався і спусто-
шувався склад за аналізований період. Щодо складу 
готової продукції ПАТ «ЗАЗ», то кожного місяця, 
крім грудня і лютого, він обслуговував майже у 2,5 
раза більше товарів, ніж його місткість, що говорить 
про високу швидкість проходження автомобілів че-
рез складську систему. Про це свідчать і високі зна-
чення коефіцієнта використання місткості складу – 
майже всі їх значення перевищують одиницю.

Таблиця 3
Інформація про рух готової продукції на складі ПАТ «ЗАЗ» 

Місяць
Рух готової продукції на складі, од. Рух готової продукції на складі, тис. грн.

надходження, од. витрати, од. надходження, тис. грн витрати, тис. грн

Січень 4 1002 326.80 66324.50

Лютий 1440 1119 105334.25 74059.27

Березень 1831 1262 133935.43 83514.35

Квітень 1870 1343 136788.23 88867.15

Травень 1480 1453 108260.20 96138.76

Червень 1641 1521 120037.16 100638.03

Липень 1684 1652 123182.56 109305.74

Серпень 1422 1762 104017.57 116583.96

Вересень 1469 1774 107455.57 117377.95

Жовтень 1485 1930 108602.44 127685.10

Листопад 1458 2029 106652.67 134270.79

Грудень 1006 1852 81821.30 141934.10

Усього 16231 16432 1236414.19 1256699.70
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Вантажонапруженість складу показує, скільки 
одиниць товару, що надходять на склад готової про-
дукції, можна розташувати на кожному кв. м корис-
ної площі цього складу. Під корисною площею ма-
ється на увазі та частина загальної площі складу, 
яка безпосередньо використовується для зберігання 
готової продукції.

У разі ПАТ «ЗАЗ», враховуючи специфічність 
такого виду готового продукту, як автомобілі, мето-
дика розрахунку корисної площі має такий вигляд. 
Беручи до уваги те, що склад готової продукції ПАТ 
«ЗАЗ» являє собою не що інше, як майданчик для 
паркування, площею 51289 м2, на якому одночас-
но можуть зберігатись 1300 автомобілів, то корис-
на площа цього майданчика дорівнюватиме сумарній 
кількості площ 1300 паркувальних місць. Відомо, що 
стандартні розміри паркувального місця становлять 
2,5х4,5 метра, тобто його площа займає 11,25 м2. По-
множивши це значення на загальну місткість складу 
готової продукції в одиницях, можна отримати зна-
чення корисної площі складу, тобто 11,25*1300 = 
14625 (м2)

Використовуючи отримане значення корисної пло-
щі складу готової продукції при розрахунку ванта-
жонапруженості складу, отримаємо, що в найбільш 
напружений місяць на 1 кв. м корисної площі мож-
на було розташувати не більше ніж 11,5% усього ав-
томобіля. Якщо відомо, що середні габарити автівки 
виробництва ПАТ «ЗАЗ» становлять 4,139х1,686, то 
відповідно її середня площа становить 4,139*1,686 = 
6,978 (м2). Помноживши отримане значення на ван-
тажонапруженість складу (6,978*11,5%), отримаємо, 
що на 1 кв. м корисної площі складу готової продукції 
в липні 2013 р. зберігалось 0,8 кв. м автомобіля. 

Висновки з проведеного дослідження. У сучасних 

економічних умовах пошук шляхів оптимізації ви-
трат для виробничого підприємства вже майже ви-
черпався, адже зміни в технології виробничого про-
цесу є дуже капіталовитратними, а сувора економія 
на ресурсах зазвичай призводить до зниження якості 
готової продукції, а отже, і до відмови споживача 
таку продукцію купувати. Тому підприємці потребу-
ють нових ідей для оптимізації витрат, які не були 
б дуже дорогими, але водночас давали значний еко-
номічний ефект. Це пояснює пильну увагу науковців 
і бізнес-практиків до аналізу обслуговуючих вироб-
ництво систем – складської, транспортної, дистрибу-
ційної, закупівлі й постачання.

Разом з розумінням того, що склад має стати 
об’єктом логістичного ланцюга, на якому може ство-
рюватись додаткова вартість, виникла необхідність 
створення й упровадження сучасних технологій 
для складського господарства, які перетворять їх у 
складські системи, а потім і у глобальніші системи 
зберігання й переробки. 

Отримані результати дослідження свідчать, що 
впровадження нової технології розміщення гото-
вої продукції на складі ПАТ «ЗАЗ» – багаторівне-
вої механізованої паркувальної системи – здатне 
інтенсифікувати використання складських площ і 
тим самим підвищити спроможність складу збері-
гати більшу вартість вироблених автомобілів. Пер-
спективи подальших досліджень у цьому напрямі 
полягають у здійсненні повного економічного об-
ґрунтування ефективності запропонованих заходів із 
урахуванням усіх видів поточних і капітальних ви-
трат. При цьому слід врахувати підвищені вимоги до 
інформаційного забезпечення роботи багаторівневої 
паркувальної системи, що обов’язково потребує від-
повідного коригування суми витрат на її обладнання. 

Таблиця 4
Показники функціонування складу готової продукції ПАТ «ЗАЗ» 

Показник
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Отриманий вантажоо-
біг складу, од. 4 1440 1831 1870 1480 1641 1684 1422 1469 1485 1458 1006

Відправлений вантажо-
обіг складу, од. 1002 1119 1262 1343 1453 1521 1652 1762 1774 1930 2029 1852

Загальний вантажообіг 
складу, од. 1006 2559 3093 3213 2933 3162 3336 3184 3243 3414 3487 2858

Питомий вантажообіг 
складу 0.02 0.05 0.06 0.063 0.057 0.062 0.065 0.062 0.063 0.067 0.068 0.056

Середньомісячний ван-
тажообіг 144 366 442 459 419 452 477 455 463 488 498 408

Коефіцієнт нерівно-
мірності завантаження 
складу

1.982 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 ..99 1.99 1.99 1.99 1.99 2.92

Коефіцієнт оборотності 
вантажів на складі 0.774 1.969 2.379 2.472 2.256 2.432 2.566 2.449 2.495 2.627 2.683 2.198

Коефіцієнт використан-
ня місткості складу 0.003 1.108 1.408 1.438 1.138 1.262 1.295 1.094 1.130 1.142 1.122 0.774

Вантажонапруженість 
складу 0 0.098 0.125 0.128 0.101 0.112 0.115 0.097 0.1 0.101 0.099 0.069

Кількість випадків не-
збереження і псування 
вантажів з вини пра-
цівників складу

0 1 2 1 4 3 3 1 2 4 3 2

Рівень псування ван-
тажів 0 0.0007 0.0011 0.0005 0.0027 0.0018 0.0018 0.0007 0.0014 0.003 0.002 0.002

Коефіцієнт вартісної 
місткості складу 0.006 2.053 2.609 2.666 2.106 2.337 2.398 2.027 2.093 2.113 2.076 1.593
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена механізмам формування ефективної цінової політики торговельних підприємств. Подається детальна 
характеристика механізмів з урахуванням кон’юнктури споживчого ринку, розглядаються принципи формування цінової політики 
торговельних підприємств. Запропоновано алгоритм формування цінової політики та стратегію її впровадження на торговельних 
підприємствах під впливом чинників зовнішнього оточення.
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Безпарточный М.Г. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена механизмам формирования эффективной ценовой политики торговых предприятий. Подается подроб-

ная характеристика механизмов с учетом конъюнктуры потребительского рынка, рассматриваются принципы формирования 
ценовой политики торговых предприятий. Предложен алгоритм формирования ценовой политики и стратегии ее внедрения на 
торговых предприятиях под влиянием факторов внешнего окружения.

Ключевые слова: торговые предприятия, ценовая политика, эффективность, механизмы, принципы, формирование, стратегия.

Bezpartochnyi M.G. FORMATION EFFICIENT PRICING POLICY OF TRADE ENTERPRISES
The article deals with the mechanisms of formation an effective price policy of trade enterprises. Supplied a detailed description of 

the mechanisms given the current conditions of the consumer market, discusses the principles pricing policy of trade enterprises. An 
algorithm is proposed price policy and strategy for its implementation in trade under the influence of external factors and the environment.
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Постановка проблеми. Забезпечення економічної 
стійкості торговельних підприємств в умовах кон-
куренції полягає в обґрунтуванні та запровадженні 
ефективної цінової політики. При формуванні ці-
нової політики та визначенні рівня націнки торго-
вельні підприємства мають враховувати чинники 
внутрішнього і зовнішнього середовища. Більшість 
торговельних підприємств при розробці цінової по-
літики орієнтуються на платоспроможний попит 
споживачів, враховують економічні ризики та рівень 
конкуренції на споживчому ринку.

Зазначена наукова проблема має щільний зв’язок 
з практичною діяльністю торговельних підприємств, 
які потребують удосконалення цінової політики, 
оскільки це відображається на економічних резуль-
татах їх господарської діяльності, а саме обсязі това-
рообігу, витратах обігу та показниках прибутковості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-
номічній літературі існують публікації, які присвя-
чені дослідженню проблем формування ефективної 
цінової політики торговельних підприємств, серед 
них чільне місце посідають роботи Л.В. Балаба-
нової, О.В. Березіна, І.В. Височин, Н.О. Власової, 
В.А. Гросул, Т.Б. Кушнір, Л.О. Лігоненко, А.А. Ма-
заракі, Б.М. Мізюка, Н.Г. Міценко, М.А. Окландера, 

О.В. Покатаєвої, С.В. Фролової, А.Д. Шемета тощо. 
Окремі аспекти щодо механізмів державного регулю-
вання системи ціноутворення торговельних підпри-
ємств досліджено нами у наукових джерелах [1].

На наш погляд, з наукової точки зору залишають-
ся малодослідженими проблеми щодо вдосконалення 
механізмів формування цінової політики з урахуван-
ням зміни кон’юнктури споживчого ринку.

Постановка завдання. Головною метою цієї ро-
боти є дослідження сучасного стану системи ціноут-
ворення торговельних підприємств, обґрунтування 
принципів формування цінової політики в умовах 
конкуренції, розробка механізмів формування ефек-
тивної цінової політики та економічної стратегії її 
запровадження на торговельних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цінова 
політика торговельних підприємств є відмінною від 
системи ціноутворення інших суб’єктів господарю-
вання. Специфічними рисами цінової політики торго-
вельних підприємств є торговельна надбавка. Відпо-
відно до її рівня буде залежати кінцевий економічний 
результат торговельного підприємства. Більшу части-
ну витрат обігу складає вартість товарних ресурсів, 
тобто ціна виробника. Ця вартість залежить від об-
сягів замовлень товарів торговельними підприємства-
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ми та можливості отримання відповідних знижок до 
ціни виробника. Оскільки діяльність торговельних 
підприємств спрямована на формування досить широ-
кого товарного асортименту, то їхня цінова політика 
орієнтована на визначення диференційованого рівня 
торговельної надбавки. Необхідно зазначити, що сту-
пінь гнучкості цінової політики торговельних підпри-
ємств має обмежений характер щодо окремих сегмен-
тів споживачів, часу на формування товарних запасів 
у зв’язку зі зміною постачальників тощо.

Враховуючи специфіку цінової політики, торго-
вельні підприємства обирають відповідний метод ці-
ноутворення, орієнтуються на принципи формування 
цінової політики, розробляють і запроваджують різні 
цінові стратегії, за результатами моніторингу чинни-
ків впливу внутрішнього і зовнішнього середовища 
та державного регулювання цін.

Необхідно зазначити, що торговельні підприємства 
при формуванні цінової політики враховують чинну 
нормативно-законодавчу базу у сфері ціноутворення 
[2-4]. У сучасних умовах з метою управління ціно-
вою ситуацією на споживчому ринку для суб’єктів 
господарювання, у т.ч. і торговельних підприємств, 
держава встановлює фіксовані ціни (введенням прей-
скурантних цін, регламентацією параметрів ціни, за-
бороною виробникам нав’язувати ціни торговельним 
підприємствам), регульовані ціни (встановленням гра-
ничного рівня цін, визначенням граничного рівня од-
норазового підвищення цін) і вільні ціни (пов’язані 
із недопущенням монопольного стану на споживчому 
ринку, контролем за демпінгом).

Незважаючи на існуючий методичний інструмен-
тарій ціноутворення та нормативно-законодавчу базу, 
торговельні підприємства стикаються із низкою про-
блем щодо формування ефективної цінової політики. 
До основних з них варто віднести: відсутність стра-
тегічного підходу при формуванні цін; низька якість 
інформаційного забезпечення процесу ціноутворення; 
постійна зміна чинної нормативно-законодавчої бази 
у сфері ціноутворення; неврахування маркетингово-
го моніторингу цін конкурентів у процесі прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень щодо ціноутво-
рення; низький рівень економічної оцінки чинників 
внутрішнього і зовнішнього впливу на ціноутворення; 
низький рівень системи менеджменту, що приймає 
управлінські рішення при формуванні цінової політи-
ки; відсутність комплексного підходу до механізмів ці-
ноутворення; застосування невірного методу ціноутво-
рення при формуванні відповідних цін на споживчому 
ринку; відсутність ефективних заходів щодо оптимі-
зації цінової політики відповідно до змін економічної 
кон’юнктури; низький рівень взаємозв’язку між ціна-
ми та елементами комплексу маркетингу тощо.

При формуванні ефективної цінової політики тор-
говельних підприємств важливе значення має наяв-
ність відповідного інформаційного забезпечення.

Інформаційне забезпечення процесу ціноутворен-
ня являє собою систему збору та обробки даних, що 
дозволяє здійснити аналіз впливу чинників внутріш-
нього і зовнішнього середовища на цінову політику і 
прийняти обґрунтоване управлінське рішення. Нами 
досліджено основні елементи системи інформаційно-
го забезпечення при розробці цінової політики торго-
вельних підприємств, а саме:

– інформація про стан споживчого ринку (спів-
відношення між попитом і пропозицією, динаміка та 
перспективи розвитку, бар’єри входження і виходу, 
сегменти збуту, суб’єкти ринкової інфраструктури);

– інформація про конкурентів (реальні та потен-
ційні конкуренти, питома вага конкурентів на спо-

живчому ринку, асортимент пропонованих товарів, 
цінові стратегії, якість торговельного сервісу);

– інформація про споживачів (рівень потреб та 
цінності товарів, платоспроможний попит, рівень ви-
трат на придбання того чи іншого товару);

– інформація про витрати обігу (питома вага еле-
ментів витрат у загальній сумі, напрями оптимізації ви-
трат, системи діагностики та управління витратами);

– інформація про обсяги товарообігу та прибутку 
(співвідношення між товарообігом, чистим прибут-
ком і витратами обігу, рівень валового доходу, роз-
мір торговельної надбавки);

– інформація про державне регулювання цін 
(стан нормативно-правової бази у сфері розвитку вну-
трішньої торгівлі, існуючі обмеження у системі ці-
ноутворення та товарного забезпечення, економічна 
політика країни щодо доходів споживачів, регулю-
вання дозвільної системи та ліцензування продажу 
окремих товарів) тощо.

На формування ефективної цінової політики ак-
тивно впливають чинники внутрішнього і зовнішньо-
го середовища. Відповідно, торговельні підприємства 
мають перманентно здійснювати моніторинг та їх 
оцінку при розробці управлінських рішень щодо ціно-
утворення. Нами ідентифіковано внутрішні і зовніш-
ні чинники впливу на формування цінової політики 
торговельних підприємств. До внутрішніх чинників 
віднесено: товарний асортимент, стан ресурсного за-
безпечення, комплекс маркетингу, споживачів, по-
стачальників, конкурентів тощо. Зовнішні чинники 
представлені: державним регулюванням цін, обсягом 
імпорту товарів, валютним курсом, сукупним попи-
том і пропозицією, інфраструктурою споживчого рин-
ку, інфляцією, системою оподаткування, соціальною 
політикою, станом ринків ресурсів тощо. 

У процесі розробки ефективної цінової політики 
торговельні підприємства мають керуватися наступ-
ними принципами: 

– забезпечення взаємозв’язку цінової політики із 
стратегічними напрямами господарської діяльності 
щодо зростання обсягів товарообігу, оптимізації ви-
трат обсягу та збільшення чистого прибутку;

– врахування сегментів споживачів за рівнем їх 
платоспроможного попиту;

– врахування комплексу маркетингу та результа-
тів маркетингових досліджень;

– врахування рівня торговельного обслуговуван-
ня споживачів;

– забезпечення гнучкості та швидкого реагуван-
ня шляхом адаптації до ринкових змін тощо.

Необхідно зазначити, що визначені нами прин-
ципи відповідають сучасному стану господарської ді-
яльності торговельних підприємств та умовам конку-
ренції на споживчому ринку.

У власній господарській діяльності при формуванні 
ефективної цінової політики торговельні підприємства 
використовують наступні методи ціноутворення: ви-
тратний; орієнтування на попит; врахування цін кон-
курентів; формування цін на основі реальної цінності 
товару; встановлення цін для стимулювання товароо-
бігу; комбіновані; визначення цін на основі цільового 
прибутку; математичне моделювання; параметричний 
тощо. Вибір того чи іншого методу ціноутворення, при 
формуванні ефективної цінової політики, залежить від 
стратегічних цілей (орієнтованих на збут, забезпечення 
прибутковості, стійке положення суб’єкта господарю-
вання на споживчому ринку тощо) та стану ресурсного 
потенціалу торговельних підприємств. 

За результатами узагальнення наукових підхо-
дів щодо формування ефективної цінової політики  
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Встановлення цілей ціноутворення відповідно до стратегічної мети 
діяльності торговельних підприємств, результатів оцінки впливу чинників 

та кон’юнктури споживчого ринку

Формування інформаційного забезпечення процесу ціноутворення
торговельного підприємства 

Моніторинг чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та оцінка їх впливу 
на систему ціноутворення торговельного підприємства 

Вибір методу ціноутворення та врахування принципів формування цінової 
політики торговельного підприємства

Обґрунтування рівня торговельної надбавки за товарним асортиментом 
торговельного підприємства

Встановлення остаточних цін

Розробка стратегії і тактики запровадження цінової політики 
торговельного підприємства

Визначення 
можливих 

ризиків зміни цін

Напрями 
оптимізації 
витрат обіг 

Корегування цін з урахування 
реакції  конкурентів, споживачів, 
постачальників та інших суб’єктів 

споживчого ринку

Оцінка ефективності цінової політики торговельного підприємства

Опрацювання напрямів удосконалення цінової політики торговельного підприємства

При опрацюванні наукових джерел нами не ви-
явлено досліджень механізмів формування ефек-
тивної цінової політики. Тому для торговельних 
підприємств нами запропоновано організаційні, 
економічні, правові, соціальні та ринкові (марке-
тингові) механізми формування ефективної цінової 
політики (табл. 1).

Інформація таблиці 1 свідчить, що запропонова-
ні механізми охоплюють важливі на-
прями формування та запроваджен-
ня цінової політики торговельних 
підприємств, які орієнтовані на 
ринкове середовище господарюючих 
суб’єктів, а також дозволяють роз-
робити дієву стратегію ціноутворен-
ня, що забезпечить торговельним 
підприємствам стійке положення на 
споживчому ринку, отримати пози-
тивні економічні результати та під-
вищити конкурентоспроможність у 
перспективі.

За результатами формування 
ефективної цінової політики торго-
вельні підприємства мають розроби-
ти дієву стратегію і тактику її запро-
вадження. У практичній діяльності 
торговельні підприємства викорис-
товують різні цінові стратегії. Най-
більш поширеними з них є: страте-
гія високих цін; стратегія низьких 
цін; стратегія середніх цін; страте-
гія диференційованих цін; страте-
гія пільгових цін; стратегія єдиних 
цін; стратегія гнучких цін; стратегія 
еластичних цін; стратегія стабільних 
(стандартних) цін; стратегія неста-
більних цін, що змінюються; страте-
гія цінового лідерства; стратегія кон-
курентних цін; стратегія престижних 
цін; стратегія «психологічних» цін; 
стратегія цін масових закупівель; 
стратегія тісного ув’язування цін з 
якістю товару тощо [6].

Нами подано характеристику ре-
алізації окремих стратегій ціноут-
ворення торговельними підприєм-
ствами з урахуванням кон’юнктури 

Рис. 1. Схема формування ефективної 
цінової політики торговельних підприємств

Джерело: розроблено автором

Таблиця 1
Механізми формування ефективної цінової політики торговельних підприємств [запропоновано автором]

Механізми Характеристика 

Організаційні 

Ґрунтуються на спроможності системи менеджменту торговельного підприємства забезпечити ефек-
тивний процес розробки та запровадження цінової політики за рахунок акумулювання ресурсного по-
тенціалу. Передбачають налагодження дієвої системи управління ціноутворенням, здатної до швид-
кої реакції на зміни зовнішнього оточення та адаптації до умов, що склалися на споживчому ринку. 
Включають формування відповідного структурного підрозділу торговельного підприємства з розробки, 
впровадження та контролю за ціновою політикою. 

Економічні 

Акумулюють ресурсний потенціал торговельного підприємства та спрямовані на оптимізацію ви-
трат обігу, розробку ефективної системи диференціювання торговельної надбавки. Забезпечують 
взаємозв’язок між обсягом товарообігу, витратами обігу та чистим прибутком. Передбачають викорис-
тання сучасного методичного інструментарію формування ціни. Включають розробку напрямів удоско-
налення цінової політики.

Правові 

Характеризуються здійсненням перманентного моніторингу чинної нормативно-правової бази у сфері 
ціноутворення, забезпечують контроль за її дотриманням та впровадженням змін у цінову політику 
торговельного підприємства. Передбачають наявність способів захисту від недобросовісної конкуренції 
на споживчому ринку. 

Соціальні 

Включають оцінку рівня платоспроможного попиту споживачів, дослідження їх потреб, рівня ви-
трат на придбання відповідного товару, чинників, які впливають на прийняття рішення щодо купівлі 
товару. Передбачають дослідження демографічного стану та використання сучасного інструментарію 
економічної діагностики соціальних показників (індикаторів).

Ринкові 
(маркетингові)

Охоплюють комплекс маркетингових досліджень суб’єктів споживчого ринку та його інфраструктури. 
Орієнтовані на формування програм лояльності споживачів та системи знижок. Включають інструмен-
тарій економіко-математичного моделювання для дослідження чинників впливу на кінцеву ціну.

[5; 7-9], для торговельних підприємств нами запропо-
новано відповідну схему (рис. 1). Інформація рис. 1 
свідчить, що схема включає дев’ять етапів, за якими 
здійснюється розробка цінової політики торговельного 
підприємства з урахуванням принципів ціноутворення 
та обраного методичного інструментарію, впливу чин-
ників ринкового оточення, стратегії її запровадження, 
оцінки ефективності та напрямів удосконалення. 
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споживчого ринку (табл. 2).
Виходячи із наведеної інформації у таблиці 2, 

за результатами запровадження стратегій ціноутво-
рення торговельних підприємств визначено можли-
ві реакції споживачів та конкурентів. У більшості 
випадків при запровадженні відповідних стратегій 
ціноутворення споживачі керуються власними по-
требами, платоспроможним попитом, місцезнахо-
дженням торговельного підприємства, рівнем якості 
торговельного обслуговування. Можливими реакці-
ями конкурентів на запровадження стратегій ціно-
утворення є реалізація аналогічної стратегії, здій-
снення заходів щодо оптимізації витрат обігу та 
диференціація рівня торговельної надбавки, враху-
вання ринкових чинників впливу тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, цінову політику торговельного підприємства ми 
уявляємо як систему диференційованих рівнів торго-
вельної надбавки та комплексу заходів щодо оптимі-
зації витрат обігу з урахуванням зміни кон’юнктури 
споживчому ринку та умов здійснення господарської 
діяльності. При формуванні ефективної цінової по-
літики торговельні підприємства мають володіти від-
повідним інформаційним забезпеченням, враховува-
ти принципи її формування, дотримуватися чинної 
нормативно-правової бази з державного регулювання 
цін, здійснювати моніторинг чинників впливу вну-
трішнього і зовнішнього середовища. Забезпечення 
ефективності цінової політики залежить від правиль-
ного формування цілей ціноутворення та методично-
го інструментарію визначення остаточної ціни. За 
результатами сформованої цінової політики торго-
вельні підприємства розробляють стратегію і тактику 
її запровадження з урахуванням можливих змін, що 
пов’язані із економічними ризиками, а також здій-
снюють корегування цін, враховуючи вплив інших 
суб’єктів споживчого ринку. Запровадження ціно-
вої політики торговельними підприємствами перед-
бачає здійснення відповідної оцінки її ефективності 
та розробку напрямів удосконалення. Пропоновані 
механізми формування ефективної цінової політики 
дозволяють забезпечити економічну стійкість та кон-
курентоспроможність торговельних підприємств на 
споживчому ринку. При запровадженні відповідних 
стратегій ціноутворення можливі реакції як з боку 
споживачів, так і з боку конкурентів. Ефективно 
розроблена та запроваджена цінова політика забезпе-

чить торговельним підприємствам зростання обсягу 
товарообігу, оптимізації витрат обігу та збільшення 
чистого прибутку.

Перспективами подальших наукових розвідок у 
даному напрямі є розробка системи оцінки ефектив-
ності впровадження цінової політики торговельними 
підприємствами.
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Таблиця 2
Стратегії ціноутворення торговельних підприємств та можливі реакції суб’єктів споживчого ринку на них

Вид стратегії
Можливі реакції на стратегію суб’єктів споживчого ринку:

споживачів конкурентів 

Високих цін Здійснюватимуть пошук товарів за більш 
дешевими цінами

Намагатимуться слідувати даній стратегії 
відповідно до кон’юнктури ринку

Низьких цін Будуть постійними клієнтами Здійснюватимуть оптимізацію витрат обігу для 
досягнення такої стратегії 

Середніх цін Діятимуть залежно від платоспроможного 
попиту

Враховуватимуть цінову пропозицію інших 
суб’єктів ринку відповідно до встановлення 
даної ціни 

Диференційованих 
цін Керуватимуться власними потребами Спробують запровадити аналогічну стратегію 

Пільгових цін Надаватимуть першочергову перевагу товарам 
з такою ціною 

Намагатимуться слідувати стратегії відповідно 
до рівня витрат обігу

Єдиних цін Надаватимуть перевагу торговельному закладу 
за найближчим місцем розташування

Орієнтуватимуться на цінову пропозицію інших 
суб’єктів ринку відповідно до рівня витрат обігу 

Гнучких цін Постійно слідкуватимуть за ціновою 
пропозицією

Намагатимуться слідувати стратегії відповідно 
до рівня витрат обігу

Цінового лідерства Віддаватимуть перевагу даному торговельному 
підприємству Намагатимуться досягти такої ж стратегії 

Джерело: визначено автором



126 Серія Економічні науки

Випуск 7. Частина 2. 2014

УДК 331.5.024.5:658.8

Бердар М.М.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри підприємництва
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
ЯК УМОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено процеси гармонізації інтересів фінансово-економічних відносин, їх формування, виявлення, узгодження 
та реалізація. Збалансованість інтересів різних груп учасників ринкових відносин забезпечує стійкий розвиток, ефективне й 
успішне функціонування промислового підприємства та його фінансову стратегію.

Ключові слова: гармонізація, інтереси, фінансово-економічні відносини, стійкий розвиток, промислове підприємство, фінан-
сова стратегія.

Бердар М.М. ГАРМОНИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье исследованы процессы гармонизации интересов финансово-экономических отношений, их формирование, выявле-
ние, согласование и реализация. Сбалансированность интересов разных групп участников рыночных отношений обеспечивает 
устойчивое развитие, эффективное и успешное функционирование промышленного предприятия и его финансовую стратегию.
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Berdar M.M. HARMONIZATION INTERESTS OF FINANCIALLY-ECONOMIC RELATIONS AS CONDITION STEADY 
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

In the article it is investigational processes of harmonization of interests financially-economic relations their forming, exposure, 
concordance and realization, providing of steady development. The balanced of interests different groups of participants of market 
relations provides steady development, effective and successful functioning of industrial enterprise and him financial strategy.

Keywords: harmonization, interests, financially-economic relations, steady development, industrial enterprise, financial strategy.

Постановка проблеми. В умовах жорсткої конку-
ренції за ресурси і споживача без гармонійного здій-
снення інтересів фінансово-економічних відносин 
забезпечити стійкий розвиток, ефективне й успіш-
не функціонування промислового підприємства у су-
часних умовах складно. Нові умови ведення бізнесу 
потребують від промислових підприємств створення, 
утримання та розвитку унікальних ресурсів, здібнос-
тей, організаційних компетенцій.

Запорукою стійкого розвитку підприємства є зба-
лансованість інтересів різних груп учасників ринко-
вих відносин. Виникнення поняття «інтереси» діа-
лектично обумовлено і практично виправдано, тому 
що воно, в цілому, відображає суть змін в економіці, 
коли гостро постало питання про зіставлення розмі-
рів вкладених ресурсів з результатами їх викорис-
тання, тобто оцінки економічної вигоди.

Виходячи зі значення слова «інтерес», визначе-
ного як користь, вигода, прибуток, пропонується 
розглядати інтереси промислового підприємства як 
його взаємодію з суб’єктами зовнішнього середови-
ща, здійснювану постійно або протягом певного про-
міжку часу, примусово або за вибором промислового 
підприємства. При цьому персоніфікація суб’єктів 
інтересів промислового підприємства визначається 
в першу чергу чинниками форм власності на засоби 
виробництва і самим видом інтересів. Такий підхід 
ґрунтується на реалізації принципу персоніфікації 
суб’єктів інтересів промислового підприємства. Про-
те у складних системах інтереси і результати час-
то не погоджені ні в часі, ні в просторі. Структура 
складних систем, таких як промислове підприєм-
ство, допускає, з одного боку, безліч цілей, а з ін-
шого, взаємозв’язки між цілями, доцільність яких 
визначає досягнення кінцевих результатів і міру за-
доволення зацікавлених суб’єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми гармонізації інтересів фінансово-економічних 

відносин розглядали такі зарубіжні та вітчизняні 
науковці, як С.П. Бибик, Т.П. Берсенєва, Д. Джон-
сон, М.П. Калиниченко, Є.П. Картузов, Г. Кунц, 
Г.М. Сюта, В.Л. Тамбовцев, Е. Фрімен, Д. Хан, 
К. Шоулз та інші. Однак це питання потребує по-
дальшого дослідження з огляду на нові тенденції 
стійкого розвитку промислового підприємства.

Постановка завдання. Головною метою гармоніза-
ції інтересів фінансово-економічних відносин як про-
цесу забезпечення стійкого розвитку промислового 
підприємства є досягнення максимальної стабільності 
функціонування, а також створення основи і перспек-
тив росту для реалізації цілей бізнесу, незалежно від 
об’єктивних і суб’єктивних факторів. Фінансово-еко-
номічні відносини розглядають і регулюють питання 
фінансово-економічної спроможності підприємства, 
фінансової стійкості, визначають параметри ліквід-
ності та платоспроможності, формування та викорис-
тання фінансових ресурсів та інші характеристики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання 
гармонізації інтересів фінансово-економічних відносин 
є одним із вічних в економічній науці, яка з моменту 
свого зародження і дотепер спрямовувала зусилля на 
дослідження процесів їх формування, виявлення, узго-
дження та реалізації, забезпечує стійкість роботи про-
мислового підприємства, його фінансову стратегію.

Гармонізація як характеристика діяльності під-
приємства досить рідко використовується в управ-
лінській практиці та теоретичних розробках. Ці пи-
тання розвиваються емпірично, стихійно та мало 
враховуються при підготовці та прийнятті управлін-
ських рішень як з поточної діяльності підприємства, 
так і з питань його розвитку [13, с. 2].

Для правильного розуміння ролі гармонізації не-
обхідно з’ясувати поняття «гармонізація».

У Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови за редакцією В. Бусела слово «гармоні-
зація» витлумачено у трьох значеннях:
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1. Створення акордного супроводу до якої-небудь 

мелодії.
2. Музичний твір, створений на основі запозиче-

ної мелодії.
3. Приведення в стан відповідності, злагодженос-

ті, збільшення гармонійності [3, с. 223].
Варто також зазначити, що гармонізація – сло-

во іноземного походження, про що свідчить його 
наявність у словниках іншомовних слів [1, с. 121; 
8, с. 169]. У згаданих словниках значення поняття 
«гармонізація» відповідає першим двом із наведених 
тлумачень. У зв’язку з цим доходимо до висновку, 
що у сучасній українській мові досліджуване понят-
тя набуло якісно нового змісту. Воно полягає у ха-
рактеристиці не лише музичної сфери, а й позначає 
процес досягнення відповідності та злагодженості 
будь-якої іншої системи. Тому саме третє з наведе-
них визначень слова «гармонізація» відповідає ха-
рактеристиці досліджуваної сфери фінансово-еконо-
мічних відносин.

Вивчення етимології слова «гармонізація» спону-
кає нас звернутися до поняття «гармонія», від якого 
походить це слово. Під поняттям «гармонія» (яке, 
своєю чергою, походить від грецького äρμουία – зла-
годженість) розуміють струнку узгодженість частин 
єдиного цілого [8, с. 170], єдність, злагодженість, 
поєднання елементів, властивостей, явищ [10, с. 50]. 
Додамо, що äρμουία від грецького äρμα – колісниця 
або упряжка.

Найбільш повне й наближене до загальних пи-
тань управління підприємством поняття «гармоніза-
ція» дано в Сучасному економічному словнику. Згід-
но з даним словником [9], гармонізація економічних 
процесів, відносин, товарів, податків – це взаємне 
узгодження, зведення в систему, уніфікація, коор-
динація, упорядкування, забезпечення взаємної від-
повідності. У цьому визначенні ключовим є забез-
печення відповідності різних дій і характеристик 
підрозділів підприємства.

Поряд з довідковими визначеннями поняття «гар-
монізація» розглядається в наукових працях низкою 
авторів при розгляді проблем організації діяльності, 
системного підходу, управлінні якими-небудь вида-
ми об’єктів. Так, у ряді робіт під гармонізацією ро-
зуміється невід’ємна умова існування й нормального 
функціонування підприємства як системи. Системний 
закон гармонії (композиції й пропорційності) форму-
люється наступним чином: «Кожна система (біоло-
гічна або соціальна) прагне придбати, створити або 
зберегти у своїй структурі всі необхідні ресурси (ком-
позицію), що перебувають у заданій співвідносності 
або заданому підпорядкуванні (пропорції)» [7, с. 63].

Велика увага проблемам гармонізації приділяла-
ся ще в роботах К. Адамецкі ще на початку XX сто-
ліття. Їм сформульований закон гармонії. На його 
думку, проблема гармонізації в організації склада-
ється із двох частин:

1. Гармонійний підбор окремих органів.
2. Гармонізація (узгодження всіх їхніх операцій) 

[2, с. 21].
Закон гармонії полягає у підборі органів відпо-

відно до їх характеристик і в узгодженні функціо-
нування цих органів у тісному зв’язку між собою з 
погляду їх функцій і часу.

К. Адамецкі відносив закон гармонії до одного з 
основних законів економії і пов’язував досягнення 
найбільш корисного результату з досягненням гар-
монізації.

Гармонізація, виходячи з вищевказаних визна-
чень, може розглядатися як критерій успішності орга-

нізації виробничо-господарської діяльності та напрям-
ку вдосконалювання діяльності виконання певних 
робіт. Крім того, під гармонізацією розуміється така 
побудова будь-якого процесу або елементів, що забез-
печують процес, який дозволяє досягати необхідного 
результату в межах встановлених пропорцій.

Предметно досліджували тему економічних ін-
тересів класики політекономії, а свій комплексний 
розвиток теорія про економічні інтереси отримала в 
рамках марксистської наукової парадигми. Загаль-
ним ключовим моментом для всіх вищевказаних на-
прямів є узагальнене бачення економічних інтересів 
як найважливішої детермінанти поведінки суб’єктів 
суспільних відносин. Переважаючим є підхід, який 
тісно пов’язує економічні інтереси та потреби їх но-
сія. В усьому ж іншому з методологічної точки зору 
погляди представників різних підходів суттєво роз-
ходяться [5, с. 119].

Аналіз різноманіття поглядів і підходів до еко-
номічного інтересу як явища дозволяє зробити ви-
сновок, що жодний із наукових напрямів у рамках 
тільки власних методологічних підходів не здатний 
повністю охопити його зміст, оскільки об’єктом їх 
уваги здебільшого були якісь певні аспекти.

Таким чином, діалектика інтересів складна й нео-
днозначна. При цьому сучасні тенденції суспільного 
прогресу не потребують жорсткої регламентації ін-
тересів «від загального до одиничного» або навпаки, 
а спрямовані на їх гармонізацію, збіг, спільність, єд-
ність, у тому числі на всіх рівнях управління про-
мисловим підприємством.

Для стійкого розвитку промислового підприєм-
ства можна було б додати забезпечення фінансових 
інтересів підприємства, яка, у свою чергу, входить до 
складу його загальної стратегії.

До принципів гармонізація інтересів учасників 
фінансово-економічних інтересів для забезпечення 
стійкого розвитку промислового підприємства слід 
віднести такі: забезпечення стійкого розвитку промис-
лового підприємства згідно господарського законодав-
ства; застосування програмно-цільового управління в 
забезпеченні його стійкого розвитку; визначення су-
купності власних фінансових інтересів у складі його 
місії; взаємозв’язок підсистем управління фінансо-
вого забезпечення із загальною системою фінансово-
го менеджменту; збалансованість фінансових інтер-
есів власників, керівництва, менеджерів, підрозділів, 
персоналу тощо; здійснення постійного моніторингу, 
контролю, оцінки фінансових ризиків; відповідність 
заходів формуванням та реалізації фінансової стра-
тегії стійкого розвитку промислового підприємства, 
його місії; своєчасність удосконалення системи фінан-
сового забезпечення промислового підприємства; мі-
німізація витрат на забезпечення стійкого розвитку 
промислового підприємства; розробка фінансової по-
літики за напрямами фінансової діяльності, форму-
ванням та реалізації фінансової стратегії.

До основних рис фінансових інтересів промисло-
вого підприємства можна віднести такі: 1) фінансові 
інтереси промислового підприємства проявляються 
через економічні відносини та є носіями суперечнос-
тей фінансової діяльності які нерозривні між собою. 
Інтереси, як і суперечності, водночас є джерелами 
стійкого розвитку фінансової діяльності промислово-
го підприємства, формуванням та реалізації фінан-
сової стратегії; 2) фінансові інтереси промислового 
підприємства забезпечують його всіма видами фінан-
сових ресурсів для здійснення ефективної виробни-
чої, інвестиційної і фінансової діяльності. Тобто є ви-
раженням конкретних фінансових інтересів людей, 
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які володіють або працюють на цьому промислово-
му підприємстві (власники, керівництво, персонал);  
3) структура фінансового інтересу підприємства 
містить об’єкт, тобто на що спрямований інтерес, і 
суб’єкт – хто конкретно має цей інтерес; 4) фінансові 
інтереси проявляються у фінансовій діяльності під-
приємства і забезпечуються завдяки використанню 
певних фінансових інструментів (технологій).

Зміст фінансового інтересу підприємства поряд з 
основною метою його реалізації включає й засіб її 
досягнення, а саме фінансовий інструмент як певну 
структуру, тобто між цими структурними елемента-
ми фінансового інтересу існує діалектична єдність 
[6, с. 257].

Слід підкреслити, що за нинішніх умов розвитку 
економіки України одномоментна реалізація фінан-
сових інтересів підприємства є неможливою. Така 
реалізація може бути тільки послідовною, а її три-
валість обумовлюється наявністю жорстких ресурс-
них обмежень і конкуренцією на ринку. Це вимагає 
визначення пріоритетних завдань і рішучих дій ке-
рівництва й персоналу підприємства у ході їх вико-
нання.

Загалом, фінансові інтереси є важливою складо-
вою забезпечення стійкого розвитку промислового 
підприємства й економічних відносин з оточуючим 
середовищем. Вони є об’єктивним виразом фінансо-
вої діяльності підприємства і провідною складовою 
економічних інтересів підприємства взагалі.

До основних інтересів фінансово-економічних від-
носин промислового підприємства можна віднести:

1) зростання його ринкової вартості та збільшен-
ня присутності на ринку;

2) максимізацію прибутку;
3) забезпеченість інвестиціями для стійкого роз-

витку промислового підприємства, включаючи його 
фінансову систему;

4) забезпечення фінансовими ресурсами для ефек-
тивного ведення виробничо-господарської діяльності;

5) оптимізацію відрахувань до бюджету.
Це ще раз переконує в тому, що головною умовою 

стійкого розвитку промислового підприємства є по-
годжена і збалансована взаємодія інтересів учасників 
фінансових відносин. Тому в першу чергу слід зо-
середити увагу на виявленні переваг коаліцій інтер-
есів, зокрема: 1) складанні банку комплексів цілей 
як поєднання спрямованості інтересів різних груп 
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суб’єктів; 2) виявленні конфліктів інтересів і ранжи-
руванні їх по мірі впливу на результативність гос-
подарської діяльності; 3) виявленні можливих комп-
ромісів і ранжируванні їх по мірі домінування груп 
інтересів у внутрішньому середовищі підприємства; 
4) виявленні альтернативних комплексів цілей для 
прийняття рішень.

В теперішній час вже склалися межі між різними 
групами суб’єктів, що мають абсолютно різноспрямо-
вані цілі і інтереси.

Власники і менеджери є головними зацікавленими 
групами і одночасно суб’єктами – носіями ідеї вартос-
ті підприємства, оскільки їх взаємодія, регульована 
договорами, робить можливим безперервне функці-
онування підприємства. Ця гіпотеза про два головні 
носії ідеї підприємства виникла після Другої світової 
війни у зв’язку зі зміною системи громадських цін-
ностей і знайшла своє відображення в паритетному 
представництві власників капіталу і найнятих ро-
бітників в наглядових радах акціонерних товариств 
і великих товариств з обмеженою відповідальністю 
[12, с. 17-18]. Як приклад можна розглянути приведе-
ну на рис. 1 схему очікуваних вигод для різних учас-
ників діяльності промислового підприємства.

Промислове підприємства, з формальної точки 
зору вона нагадує порядок розподілу доходів у рам-
ках теорії чинників виробництво. Проте реальність 
сучасної ситуації вносить в неї істотні поправки.

Таким чином, підвищений інтерес до максимі-
зації вартості промислового підприємства, з одного 
боку, пов’язаний з реалізацією концепції безперерв-
ного функціонування, з узгодженням інтересів різ-
них груп суб’єктів за допомогою участі в ухвален-
ні рішень по розподілу економічної вигоди. Звідси, 
стратегічною метою є збереження і оновлення вар-
тості підприємства на довготривалу перспективу і об-
ґрунтування параметрів її управління. 

Заслуговує на особливу увагу «стейкхолдерський 
підхід» Дж. Поста і Л. Престона, які вказували на 
важливість відносин зі стейкхолдерами у процесі 
створення вартості (організаційного багатства, осо-
бливо для таких організацій, як складні «розширені 
підприємства») [15, с. 7]. Автори ведуть мову саме 
про відносини, а не про транзакції, тому що тран-
закції – це разові взаємодії, а відносини мають три-
валий і повторюваний характер, не виключають як 
співробітництво, так і конфлікти. Тобто розширене 

підприємство – це мережевий характер вза-
ємодії стейкхолдерів, які створюють, під-
тримують і розширюють можливості ство-
рення вартості.

Таким чином, теорія зацікавлених 
сторін передбачає необхідність прийнят-
тя управлінських рішень з урахуванням 
економічних інтересів зацікавлених сто-
рін, тобто при формуванні стратегії сво-
го розвитку промислове підприємство має 
враховувати економічні інтереси своїх 
стейкхолдерів. Поява теорії зацікавлених 
сторін пов’язана з виходом у 1984 р. роботи  
Е. Фрімена «Стратегічний менеджмент: 
концепція зацікавлених сторін», у якій 
автор вводить поняття «зацікавлена сторо-
на» (stakeholder) [14]. Е. Фрімен висунув 
ідею про подання фірми та її зовнішньо-
го і внутрішнього оточення як набору за-
цікавлених у її діяльності сторін, інтереси 
та вимоги яких мають ураховуватися й за-
довольнятися менеджерами як офіційними 
представниками фірми.

Рис. 1. Зацікавлені групи і монетарні цілі стійкого розвитку 
промислового підприємства

*Пояснення позначень інтересів:
1 - задоволення споживачів в придбанні продукції, робіт і послуг; 
2, 3 - мінімальні дивіденди і відсотки;
4 - гарантія надходження платежів за матеріальні цінності;
5 - гарантія отримання податків і інших платежів;
6 - заробітна плата і соціальні виплати.
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У розумінні Д. Джонсона зацікавлена сторона – 

це окремі особи або групи, які залежать від орга-
нізації в досягненні своїх цілей і від яких, у свою 
чергу, залежить організація [4, с. 238]. З методоло-
гічних позицій забезпечення стійкого розвитку під-
приємством заслуговує на увагу визначення понят-
тя «стейкхолдери», яке було дано В. Тамбовцевим: 
«стейкхолдери» – це індивіди, групи індивідів і орга-
нізації, які є споживачами (одержувачами) позитив-
них і негативних контрактних і зовнішніх ефектів 
від діяльності фірми і здатні впливати на цю діяль-
ність [11, с. 3-26].

Зазвичай зацікавлені сторони розмежовують на 
внутрішні та зовнішні. Д. Джонсон, К. Шоулз ви-
діляють такі типи зовнішніх зацікавлених сторін: 
зацікавлені сторони з «ринкового середовища» (по-
стачальники, конкуренти, розповсюджувачі, акціо-
нери); зацікавлені сторони із соціально-політичного 
середовища (політики, регуляторні органи, урядові 
органи); зацікавлені сторони у технологічному серед-
овищі (контролюючі органи, органи стандартизації, 
власники конкурентних технологій). Оскільки очі-
кування різних груп зацікавлених сторін відрізня-
ються між ними звичайні суперечності (конфлікти) 
з приводу важливості й бажаності різних аспектів 
стратегії. У більшості випадків доводиться знаходи-
ти компроміс між очікуваннями, які неможливо ви-
конати одночасно [4, с. 239].

Стейкхолдерів можна розглядати як партнерів 
промислового підприємства, підтримка яких необ-
хідна при реалізації його місії та цілей. Зацікавле-
ні сторони поставляють підприємству необхідні для 
його діяльності ресурси тому, що ця діяльність до-
зволяє задовільняти їх запити. При цьому задоволен-
ня запитів стейкхолдерів є ніщо інше, як отримання 
ними від підприємства ресурсів. Тому підприємство 
реалізує стратегію партнерства, що розробляється з 
урахуванням запитів усіх груп зацікавлених сторін, 
метою якої є задоволення їх економічних інтересів та 
підтримання взаємовигідного співробітництва.

Висновки з проведеного дослідження. Парадиг-
му гармонії (балансу) інтересів фінансово-економіч-
них відносин покладено нами в основу фінансової 
стратегії ринкової орієнтації та різних підходів до 
управління промисловим підприємством. Фінансова 
стратегія в управлінні промисловим підприємством 
спрямоване на гармонійний розвиток або досягнення 
більш високих, ніж у конкурентів, показників функ-
ціонування бізнесу в довгостроковій перспективі за 
рахунок вивчення та задоволення наявних і перспек-
тивних потреб усіх зацікавлених сторін. 

Таким чином, проведені дослідження показали, 
що гармонізація інтересів фінансово-економічних 
відносин є важливим чинником успішності робо-
ти промислового підприємства. Вона не може бути 
представлена сама собі, вона має бути одним з по-
казників і об’єктів управління, які повинні врахову-
ватися при управлінні промисловим підприємством. 

Розробки побудови системи управління гармонізаці-
єю інтересів фінансово-економічних відносин дозво-
лить створити умови для успішної роботи промисло-
вого підприємства в цілому. Передумовою фінансової 
стабільності промислового підприємства є збалансо-
ваність інтересів різних груп учасників ринкових 
відносин. Значення фінансової стабільності окремих 
промислових підприємств для економіки і суспіль-
ства в цілому складається з його значень для кожно-
го окремого елемента цієї системи.
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Постановка проблеми. Принципи, методи та кри-
терії управління будь-якими активами підприємства 
здебільшого визначаються особливостями галузі, до 
якої вони належать. Будівництво є ключовою сферою 
національної економіки, результати діяльності якої 
мають не тільки важливе економічне значення, але і 
соціальне. Воно характеризується високою матеріало-
ємністю та довготривалим виробничим циклом, наяв-
ністю нерівномірності споживання матеріальних ре-
сурсів за календарними періодами року, що підсилює 
ризик зростання цін та обумовлює актуальність дослі-
дження тенденцій та проблем галузі, взаємозв’язку її 
з виробництвом будівельних матеріалів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Н.В Са-
бліна, А.Г. Бровченко зазначають, що основним ме-
тодом фінансування будівництва слід вважати само-
фінансування. Стимулювання розвитку будівельної 
галузі є дієвим антикризовим заходом, адже пожвав-
лення у будівництві веде до підйому в металургії, 
виробництві будматеріалів, транспорті, цементної 
галузі [1]. О.М. Вовк, М.В. Шашко вказують на на-
явні еколого-економічні проблеми будівництва та їх 
залежність від різних факторів, пропонують заходи 
щодо стимулювання розвитку інноваційної діяль-
ності в будівельній сфері [2]. Н.П. Гуштик визначає 
причини виникнення кризових явищ у будівельній 
галузі України [3].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка поля-
гає в аналізі особливостей та сучасних тенденцій роз-
витку будівельної галузі України на макро- та мі-
крорівні, визначенні основних проблем правового 
регулювання, дослідженні взаємозв’язку розвитку 
будівництва з динамікою показників виробництва 
будівельних матеріалів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
фінансового стану галузі вказує на фінансові мож-
ливості розвитку підприємства, їх конкурентоздат-
ність у порівнянні з підприємствами інших галузей 
економіки. Дослідження техніко-економічного ста-
ну визначає позицію підприємства серед конкурен-

тів всередині галузі. Показники ліквідності та пла-
тоспроможності відображають взаємозв’язок між 
активом та пасивом балансу підприємства. Аналіз 
ліквідності будівельної галузі вказує на зменшення 
коефіцієнту загальної ліквідності протягом чотирьох 
останніх років, але значення його є достатньо висо-
ким і у всіх випадках оборотні активи більше ніж 
на 100% покривають поточні зобов’язання. Чистий 
оборотний капітал підприємств галузі має позитив-
не значення з 1990 по 2012 р., за винятком 1996-
1998 рр., що свідчить про можливість сплачувати 
свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу 
діяльність. Результати дослідження коефіцієнту ав-
тономії з 1990 р. вказують, що найвище його значен-
ня спостерігалось у 1998 р. і становило 70%, після 
чого поступово зменшувалося з кожним роком та у 
2012 р. значення склало 11%. Така тенденція вка-
зує на зменшення фінансової стійкості підприємств 
галузі, більше залучення позикових коштів для фі-
нансування діяльності та залежності від кредиторів, 
а, відповідно, і від грошово-кредитної політики дер-
жави. Коефіцієнт фінансування зростає з 1998 р. та 
у 2012 р. становить 7,84, що також вказує на не-
гативну тенденцію розвитку. Динаміка коефіцієнту 
забезпечення власними оборотними коштами є нео-
днозначною, один-два роки зростання, один-три роки 
падіння. Протягом 23 років значення коефіцієнту не 
перевищувало 37%, у 2012 р. – становив 5%, що 
свідчить про недостатню забезпеченість підприємств 
оборотними коштами. Динаміка коефіцієнту манев-
реності власного капіталу також носить циклічний 
характер та у 2012 р. тільки 28% власного капіталу 
використовується для фінансування поточної діяль-
ності. Коефіцієнти оборотності активів, дебіторської 
заборгованості, власного капіталу та запасів зменши-
лися за п’ять останніх років.

Частка збиткових підприємств галузі поступо-
во збільшується з 2007 р. та за 2013 р. становить 
45,6%. Рентабельність діяльності у 2012 та за 9 мі-
сяців 2013 р. має від’ємне значення -0,1% та -1,3% 
відповідно. За 14 останніх років найбільше значення 
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рентабельності операційної діяльності будівельних 
підприємств було у 2001 р. та становило 3,5%.

Проведений аналіз сукупних активів будівельної 
галузі вказує на «легку» структуру активів. Серед-
нє співвідношення між необоротними та оборотними 
активами з 1992 р. до 2013 р. становить 40% до 60% 
з переважанням оборотних. В структурі оборотних 
активів (рис. 1) переважає дебіторська заборгова-
ність та протягом останніх десяти років зберігається 
на рівні 57-63% від загальної вартості оборотного ка-
піталу. Друге місце належить запасам, вартість яких 
протягом десяти років становить 20-23%. Третє міс-
це у структурі відведено поточним інвестиціям, які 
становлять близько 10% від вартості оборотного ка-
піталу і вказує на можливість підприємств вкладати 
певну суму коштів основної діяльності у фінансові 
активи з метою примноження результату діяльності 
та певну форму залучення коштів від населення.
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Рис. 1. Структура оборотних активів  
будівельної галузі [4]

У структурі пасивів підприємств галузі переважає 
позиковий капітал, який зростає з 54,3% у 1992 р. 
до 88,7% у 2012 р. Позитивною є тенденція зростан-
ня довгострокових зобов’язань в структурі позиково-
го капіталу з 0,7% у 1992 р. до 23,3% у 2012 р. Ди-
наміка співвідношення дебіторської і кредиторської 
заборгованості підприємств протягом 1992-2013 рр. є 
однозначною: переважання кредиторської заборгова-
ності над дебіторською. Це вказує на те, що підпри-
ємства будівельної галузі користуються безкоштовно 
коштами підприємств інших галузей значно в біль-
шій мірі, ніж надають у користування власні кошти. 
У структурі власного капіталу галузі протягом деся-
ти останніх років переважає статутний капітал.

Введення в експлуатацію житла збільшилося по-
чинаючи з 2000 р. до 2013 р. більше ніж у 2 рази – з 
5558 тис. м2 до 11217,2 тис. м2. Кількість збудованих 
квартир збільшилися з 63 тис. у 2000 р. до 91 тис. 
у 2012 р. Кількість збудованих квадратних метрів 
збільшилася з 0,113 м2. на одну особу у 2000 р. до 
0,237 м2 – у 2012 р. За обсягом введеного в експлу-
атацію житла 1 місце займає м. Київ (1503 тис. м2 
або 14% від загального обсягу), 2 місце – Київська 
область (1167 тис. м2 або 10,9% від загального об-
сягу), Харківська область у 2012 р. посідає 9 місце 
(380 тис. м2 або 3,5% від загального обсягу). У сіль-
ській місцевості за обсягом введеного в експлуатацію 
житла перше місце належить Київській області – 
710 тис. м2 або 22,1% від загального обсягу), 2 місце –  
Львівській – 277 тис. м2 або 8,6% від загального об-
сягу), 3 місце – Одеській – 241 тис. м2 або 7,5% від 
загального обсягу), у Харківській області – введено в 
експлуатацію 81 тис. м2 або 2,5% від загального об-
сягу). Проаналізовано також джерела фінансування 
будівництва житла. Так, кількість житла, введеного 
в експлуатацію за рахунок державних коштів змен-
шилось з 3,6% від загальної кількості (281 тис. м2) у 
2005 р. до 0,8% (72 тис. м2) – у 2011 р. Більша час-

тина житла за рахунок державних коштів у 2011 р. 
збудована у Київській області (18,1% від загально-
го обсягу), на другому місці – Львівська область 
(15,3%), на третьому – Чернігівська (12,5%). 

Для порівняння обсягу введеного житла в Україні 
з іншими країнами використано показник введеного 
житла на 1000 населення: серед країн СНД лідиру-
ючу позицію за даним показником протягом 2000-
2013 рр. займає Білорусь, друге місце належить 
Російській Федерації, третє – Казахстану. Україна 
серед країн СНД протягом останніх 14 років займає 
5-6 місце. Протягом всього періоду показник введен-
ня в експлуатацію житла на 1000 населення поступо-
во зростає з 113 м2 – у 2000 р. до 237 м2 – у 2013 р.

Динаміка обсягів виконаних будівельних робіт 
(рис. 2) є неоднозначною: періоди зростання чергу-
ються з періодами зменшення обсягів. У роботі роз-
глянуто співвідношення обсягів виконаних робіт і 
обсягів введеного в експлуатацію житла:
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Рис. 2. Динаміка обсягів виконаних будівельних 
робіт у % до попереднього року та обсягів 
введеного житла до попереднього року [4]

Кількість незавершених житлових будівель про-
тягом семи років зменшується з 5793 одиниці – на 
початок 2006 р. до 3731 одиниць на початок 2013 р. 
Найбільша кількість незавершеного будівництва 
протягом 2006-2013 рр. знаходиться на території До-
нецької та Харківської областей. Подібна динаміка 
спостерігається і для незавершених житлових буді-
вель, будівництво яких припинено або законсерво-
вано: знижується кількість з 4252 одиниці – на по-
чаток 2006 р. до 2510 одиниць – на початок 2012 р. 
(найбільша кількість таких одиниць припадає на 
Донецьку, Харківську та Житомирську області). За-
гальна кількість об’єктів незавершеного будівництва 
також зменшується: з 24485 одиниць у 2006 р. до 
16380 одиниць – на 1 січня 2014 р. В ході аналізу 
встановлено, що динаміка кількості об’єктів незавер-
шеного будівництва співпадає з динамікою кількості 
збиткових підприємств (рис. 3).
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Розвиток будівельної галузі слід розглядати пара-
лельно із станом житлового фонду. За 7 років жит-
ловий фонд збільшився на 39,6 млн м2 або на 1,5 м2 
на одну особу. Кількість сімей, які одержали житло 
за рік також зменшується з 20 – у 2005 р. до 7 – у 
2011 р. Забезпеченість населення житлом між різни-
ми областями неоднакова, найбільша забезпеченість 
у містах – у Київській області (26,2 м2 на одну осо-
бу), у Херсонській (23,8 м2 на одну особу), у Луган-
ській (23,7 м2 на одну особу) у 2011 р., найбільша 
забезпеченість у сільській місцевості – у Київській 
області (41,3 м2 на одну особу), у Вінницькій (33,3 м2 
на одну особу), у Чернігівській (33,1 м2 на одну осо-
бу) у 2011 р.

Зросла кількість будівельних підприємств з 21716 
у 2000 р. до 34077 у 2012 р. Крім того на ринку 
будівництва працюють фізичні особи – підприємці, 
кількість яких у 2012 р. становить 16753 одиниці, 
тобто 32,9% від загальної кількості суб’єктів госпо-
дарювання на ринку. Кількість робітників, зайнятих 
у будівельній галузі зменшилась з 697 тис. осіб у 
2000 р до 411,1 тис. осіб у 2012 р. Збільшення обся-
гу виконаних будівельних робіт з 16873,3 млн грн у 
2002 р. до 58879,8 млн грн у 2013 р., при одночасно-
му зменшенні кількості робітників вказує на збіль-
шення продуктивності праці та використанні нових 
технологій.

Будівельна галузь охоплює різні види будівель-
них робіт, у тому числі підготовку будівельних ді-
лянок, будівництво будівель та споруд, установлен-
ня інженерного устаткування будівель та споруд, 
роботи з завершення будівництва, оренду техніки з 
оператором. Найбільшу частку в обсязі будівельних 
робіт займає такий вид як будівництво будівель та 
споруд, її вага складає близько 80-85% від загально-
го обсягу протягом 2000-2013 рр., найменшу – орен-
да будівельної техніки з оператором.

Збільшилися також інвестиції в основних капі-
тал з 13955 млн грн у 2000 р. до 238175 млн грн у 
2011р., при цьому зменшилась частка інвестицій у 
будівельну галузь – до 3,6% від загального обсягу 
інвестицій в основний капітал у 2011 р.

Капітальні інвестиції протягом періоду, що ана-
лізується, також зростають. Так, протягом 2010-
2012 рр. обсяг капітальних інвестицій збільшився на 
104631 млн грн, тобто на 55%. Найбільша кількість 
капітальних інвестицій протягом трьох років здій-
снювалась у м. Київ, друге місце у 2011 р., 2012 р. 
належить Донецькій області, в 2010 р. – Дніпропе-
тровській, третє місце у 2011-2012 рр. посідає Дні-
пропетровська, в 2010 р. – Донецька область. Харків-
ська область в 2012 р. займає 6 місце, капітальних 
інвестицій було здійснено у розмірі 14759 млн грн. 
Капітальних інвестицій найбільше було зроблено у 
2012 р. у м. Київ – 7478 млн грн, Київській області –  
4116 млн грн, Автономній Республіці Крим – 3105 
млн грн. Харківська область посідає 7 місце з обся-
гом капітальних інвестицій 1579 млн грн.

Протягом періоду, що аналізується, зберігається 
структура джерел фінансування інвестиції. Більша 
частина інвестицій здійснюється за рахунок власних 
коштів підприємств та організацій, у 2010 р. їх част-
ка становила 60,8%, у 2011 р. – 58,6%, у 2012 р. – 
59,7%, у 2013 р. – 63,8%. Друге місце за питомою 
вагою займають кредити банків та інші позики (від 
12,3% – у 2010 р. до 15,3% у 2013 р.). Третє місце 
відведено коштам населення на індивідуальне жит-
лове будівництво, динаміка яких протягом остан-
ніх років є наступною: 8,6% – у 2010 р., 5,8% – у 
2011 р., 7,5% – у 2012 р., 8,1% – у 2013 р. Оскільки 

інвестиції від населення займають питому вагу в ін-
вестуванні будівництва, в роботі розглянуто залеж-
ність обсягу виконаних та реалізованих будівельних 
робіт від рівня доходів населення (рис. 4):
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Рис. 4. Співвідношення рівня  
доходів населення із рівнем виконаних  
та реалізованих будівельних робіт [4]

В роботі проаналізовано також основні проблеми 
правового регулювання будівельної галузі: високе 
податкове навантаження, високі ставки кредитуван-
ня будівельної галузі, недосконалість схем залучен-
ня коштів для будівництва, значна кількість доку-
ментів та високі внески під час передачі завершених 
об’єктів будівництва на баланс міста, передачі інже-
нерних мереж на баланс відповідних комунальних 
служб.

Будівельна галузь тісно пов’язана з виробництвом 
будівельних матеріалів: з одного боку, розвиток про-
мисловості будівельних матеріалів та рівень цін на 
них визначає можливість виконання будівельних 
робіт, з іншого боку, від попиту та рівня реалізації 
будівельних робіт залежать попит та обсяг виробни-
цтва будівельних матеріалів. В роботі проаналізова-
но виробництво та реалізація основних матеріалів, 
що використовуються будівельною галуззю.

Виробництво цегли, цементу вапна зростає 
протягом 2003-2007 рр., з 2008 по 2012 р. – зни-
жується. Зокрема, виробництво цегли зростало з 
1563 млн шт. цеглин – у 2003 р. до 2312 млн шт. 
цеглин – у 2007 р., та зменшилося до 1026 млн шт. 
цеглин – у 2012 р. Обсяг виробництва цементу зрос-
тав з 8,9 млн. т у 2003 р. до 15 млн т – у 2007 р., 
та знижується до 9,8 млн т – у 2012 р. Виробництво 
вапна зростає з 4962 тис. т у 2003 р. до 5688 тис. т у 
2007 р., та зменшилось – до 4415 тис. т – у 2012 р. 
Найменше значення виробництва даних матеріалів 
спостерігалося у 2009-2010 рр.

Основну частку в собівартості житлового будів-
ництва займає неметалева мінеральна продукція (до 
якої належить і цегла). Виробництво даного виду 
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Рис. 5. Співвідношення динаміки індексу 
виробництва іншої неметалевої мінеральної 

продукції та індексу виконаних будівельних робіт [4]
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Основними факторами, що впливають на розви-

ток бізнесу з виробництва будівельних матеріалів, є 
ціна на природній газ (9%), для деяких виробників 
вартість газу в собівартості продукції досягає 40%; 
курс валют (13%) – якщо сировина імпортна; віднов-
лювання житла та іншої нерухомості, будівельні ре-
монти (17%); політична ситуація (17%), доступність 
кредитів для компаній та населення (26%); інші 
фактори (18%) [5].

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки: будів-
ництво є ключовою галуззю, від якої залежить роз-
виток інших галузей економіки; її розвиток суттєво 
залежить від розвитку галузі виробництва будівель-
них матеріалів та цін на них; подолання основних 
проблем галузі щодо врегулювання процесу залучен-
ня інвестицій та спрощення процедури передачі бу-
динків у комунальну власність дозволять підвищити 
її конкурентоспроможність на ринку України.
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продукції зменшується протягом 2007-2009 рр., у 
2010-2011 рр. – зростає, у 2012 р. – знижується і у 
2013 р. – знову зростає. Динаміка виробництва не-
металевої мінеральної продукції повністю співпадає 
з динамікою виконання будівельних робіт (рис. 5).

Основним будівельним матеріалом в собівартості 
продукції будівельної галузі є цегла. Лідером з ви-
робництва цегли керамічної вогнетривкої протягом 
2005-2013 рр. по черзі були Львівська та Івано-Фран-
ківська області, у 2012 р. підприємствами Івано-
Франківської області було вироблено 110,5 млн шт. 
ум. цегли або 10,8% від загального обсягу, Львів-
ської – 105,9 млн шт. ум. цегли або 10,3%. Тре-
тє місце займає Сумська область, яка виробила у 
2012 р. 99,9 млн шт. ум. цегли або 9,7%.

За виробництвом елементів конструкцій збірних 
для будівництва з цементу, бетону чи штучного ка-
меню лікуючу позицію займає м. Київ, яке у 2012 р. 
виробило 435,8 тис. м3 елементів або 20,9% від за-
гального обсягу, 2 місце в 2011-2012 рр. займає Хар-
ківська область, підприємства якої в 2011 р. виро-
били 126 тис. м3 або 5,6%, в 2012 р. – 135,2 тис. м3 
або 6,5%. Третє місце в 2012 р. займає Хмельницька 
область, що виробила 128,5 тис. м3 або 6,2% від за-
гального обсягу елементів конструкцій.

У 2013 р. в Україні зросли обсяги виробництва 
граніту, скла, віконно-дверних виробів, блоків та 
цегли. Максимальний приріс дало виробництво гра-
ніту 78,4% (до 3,3 млн м3). Найбільший спад від-
бувся за 2013 р. у виробництві будівельних сумішей 
та сухих бетонів – на 14,5% (1,53 млн т), вапна – 
на 12,2% (3,81 млн т), гофрованих листів, шиферу 
та аналогічних виробів із азбестоцементу – на 8,7% 
(300,1 млн ум. плит).
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Постановка проблемы. Рыночная экономика тре-
бует новых подходов к определению места и роли 
предприятий в развитии общественного производ-

ства. Внедрение новых технологий, методов и на-
учного уровня управления предприятиями требует 
использования менеджерами современных методов 
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управления, формирования навыков относительно 
предупреждения, послабления или преодоления кри-
зисных явлений через усовершенствование методики 
диагностирования.

Поэтому возникает потребность в диагностических 
исследованиях, которые направлены на разработку 
системного подхода к управлению предприятием в 
условиях кризиса, теоретических и практических 
аспектов науки диагностики в экономике. Раскрытие 
сущности и видов диагностики, определение места и 
роли диагностики в исследовании эффективности ве-
дения хозяйства предприятий требуют от научных 
работников уделять особенное внимание усовершен-
ствованию проведения диагностики субъектов веде-
ния хозяйства с целью предупреждения и предотвра-
щения кризисных явлений.

Анализ основных исследований и публикаций. 
Исследования публикаций относительно сущности 
и видов диагностики в разных сферах деятельности 
предприятия ведутся не так давно. Однако результа-
ты, полученные в процессе исследования, позволяют 
выяснить значимость диагностики для функциони-
рования предприятия и принятия управленческих 
решений относительно стратегических и тактиче-
ских мероприятий его развития.

Как свидетельствует обзор литературных источ-
ников, авторы по-разному подходят к определению 
диагностики как к способу распознавания состояния 
предприятия с помощью реализации комплекса ис-
следовательских процедур и выявления в них про-
блемных ситуаций. Некоторые теоретики и практи-
ки, проводя диагностику предприятия, акцентируют 
внимание на оценке состояния основных факторов 
производства (капитал, рабочая сила, материаль-
ные ресурсы), которое охватывается понятиям «фи-
нансово-экономическое состояние» (И.О. Бланк [2], 
А.П. Кизим, В.А. Забродский, Ю.С. Зинченко [7], 
Р.С. Павлов [15], Л.О. Лигоненко [9]).

Другие диагностируют определенные виды дея-
тельности предприятия: техническую; коммерческую 
деятельность; социальную деятельность, управленче-
скую деятельность, которая осуществляется благо-
даря прогнозированию, планированию, организации, 
управление, координации и контроля (Л.Л. Гевлич [4], 
Е.М. Трененков, С.А. Дведенидова [20], С.А. Липатов 
[10], Э.М. Коротков [1], Г.В. Осовская, О.А. Осовский 
[14], В.В. Щербина [28], А.С. Вартанов [3]).

Выделение не решенных ранее частей общей про-
блемы. В раскрытии сущности понятия «диагностика» 
существует множество толкований. Они сложны, ино-
гда даже противоположны друг другу, и выступают 
предметом дискуссий среди ученых-экономистов, ме-
диков, криминалистов и философов. С методологиче-
ской точки зрения, диагностика в каждой сфере - соци-
ологии и психологии, медицине и технике, биологии, 
геологии, физике - определяется как установление вза-
имосвязи между определенными состояниями системы 
(отклонение от нормы) и той множественности призна-
ков (симптомов), что им отвечают. То есть диагностику 
следует понимать как распознавание почему-либо (на-
пример, болезни в медицине, неисправностей в работе 
технического средства). Отличие заключается лишь в 
объекте диагностики (машины, организмы, личность, 
процесс), цели проведения диагностики (постановка 
диагноза, болезни, выявлении дефектов в оборудова-
нии или на предприятии) и средствах диагностики, ко-
торые представляются отображением специфики кон-
кретной науки или практической сферы использования 
данных средств. Однако такой методологический под-
ход недостаточно раскрывает сущность диагностики.

Формулировка целей статьи. В процессе иссле-
дований мы попробовали систематизировать разные 
взгляды ученых относительно понятия «диагности-
ка», сконцентрировав внимание на аспектах, кото-
рые наиболее удачно освещают сущность и виды диа-
гностики предприятий.

Изложение основного материала исследования. 
Эволюция содержания понятия диагностики обусло-
вила соответствующую трансформацию ее названия.

Во времена социалистической экономики упо-
треблялся в основном термин «экономическая диа-
гностика». Основные подходы относительно опре-
деления понятия экономической диагностики были 
направлены на оценку состояния экономического 
объекта в условиях неполной информации с целью 
выявления причин развития и перспективных путей 
их решения; изучение режимов функционирования 
самих систем; анализе динамики экономических по-
казателей, установлении связей между ними, плот-
ности и динамике этих связей [8, с. 12-13].

Рыночные условия ведения хозяйства предоста-
вили экономическое содержание, расширение преде-
лов объектов диагностики как внутри, так и снаружи 
предприятия. В экономической литературе нашло 
распространение понятие «диагностика экономиче-
ской системы – как исследование, ориентированное 
на определение цели функционирования субъекта ве-
дения хозяйства, методов их достижения и выявле-
ния недостатков, вариантов их решения» [5, с. 137].

Н.А. Кизим, Т.С. Максимова, О.М. Скибицкий 
выделяют такие направления диагностики, как: экс-
пертная, оперативная и стратегическая диагностика. 
Основной целью проведения экспертной диагностики 
финансово хозяйственной деятельности предприятия 
выступают: объективная оценка результатов коммер-
ческой деятельности, постоянный контроль рацио-
нальности функционировании хозяйственных систем, 
прогнозирования хозяйственной деятельности. Опе-
ративная диагностика отслеживает основные теку-
щие аспекты деятельности предприятия, в частности: 
оценку финансового состояния предприятия, безубы-
точность, материальные и информационные потоки, 
риски, характерные для его деятельности. Стратегиче-
ская диагностика сориентирована на оценку эффектив-
ности выбранной стратегии предприятия, понимание 
стратегической позиции предприятия из отдельных на-
правлений его деятельности, оценку сильных и слабых 
сигналов, которые получает предприятие с внешней 
среды, изучение характеристики ситуации в отрасли, 
к которой принадлежит предприятие для вынесения 
суждений о его относительной привлекательности (не-
привлекательность) в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе [7, с. 95; 11, с. 125; 17, с. 209].

Интересны конструктивные идеи относительно 
сущности, назначения и направлений диагностики, 
определенные в понятиях «организационная диагно-
стика», «управленческая диагностика», «бизнес-диа-
гностика». 

В период плановой экономики организационная 
диагностика рассматривается как метод исследова-
ния, направленный на сбор информации относитель-
но предприятия в целом, включая работников, с це-
лью установления проблем его функционирования и 
выявления путей и резервов относительно их реше-
ния проблемных ситуаций [19, с. 60].

При управлении предприятием диагностика вы-
ступает как процесс усовершенствования управле-
ния элементов внутренней среды предприятия и 
имеет множество сроков, среди которых: управленче-
ский анализ [7, с. 53]; управленческое обследование 
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[14, с. 305]; анализ внутренней среды [13, с. 182]; 
диагностика потенциала организации [16, с. 92]; 
управленческая диагностика [7, с. 79]. Приведенные 
определения имеют общую черту, которая требует 
использования комплексного подхода к содержанию 
и направленности диагностического исследования от-
носительно управления внутренней средой предпри-
ятия. То есть речь идет об управленческой диагно-
стике предприятия или его функциональных сфер 
менеджмента: маркетинг, финансы, производство и 
технологии, инновации, персонал, организационная 
структура управления, организационная культура и 
имидж. Управленческая диагностики рассматрива-
ется как первый этап процесса совершенствования 
управления, в результате которого формируются 
цель и заданий которые подлежат решению [6, с. 78].

Бизнес-диагностика базируется на информации 
с внешней среды, в которой функционирует пред-
приятие, и внутренней информации по результатам 
финансовой отчетности и приемов экономического 
анализа. Целью проведения бизнес-диагностики яв-
ляются выявление важнейших проблем в деятельно-
сти предприятия, разработка программы краткосроч-
ных и долгосрочных мероприятий по повышению 
эффективности результатов предприятия.

Таким образом, диагностика как способ распоз-
навания состояния функционирования предприятия 
осуществляется с помощью реализации комплекса 
исследовательских процедур относительно выявле-
ния в них слабых звеньев, «узких мест» и относится 
к методам аналитических исследований. Составляю-
щими диагностики следует считать: выявление про-
блем в социально-экономических отношениях, кото-
рые возникают в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности, что в дальнейшем будет влиять на 
эффективность функционирования и развития пред-
приятий разных организационно-правовых форм и 
форм собственности и выявления внутренних резер-
вов повышения эффективности управления.

Проведенные исследования относительно сущно-
сти и видов диагностики в научных взглядах уче-
ных-экономистов дают возможность классифициро-
вать диагностику по следующим признакам:

– в зависимости от области применения диагно-
стика бывает: медицинская, в ходе которой опре-
деляется процесс распознавания болезней, оценки 
индивидуальных биологических и социальных особен-
ностей субъекта, который включает медицинское об-
следование, толкование его результатов и обобщение, в 
виде диагноза; техническая – изучение определенных 
признаков, которые характеризуют состояние машин, 
приборов или систем, для предсказания возможных от-
клонений и предотвращения нарушения нормального 
режима их эксплуатации, а также разработка способов 
их локализации; физическая (диагностика плазмы) – 
совокупность методов исследования процессов в плазме 
и измерения ее характеристик; психологическая, кото-
рая разрабатывает методы выявления и изучения ин-
дивидуально психологических и индивидуально психо-
физиологических особенностей человека [10, с. 107]; 
экономическая – анализ и оценка экономических по-
казателей работы предприятия на основании изучения 
полной информации с целью выявления резервов и вы-
яснения перспектив его развития [5, с. 67]; финансо-
вая – анализ результатов и оценка состояния финан-
совой политики, аудит методов учета и управления; 
социальная – изучение возможностей кадрового потен-
циала предприятия и измерения социальных достиже-
ний персонала [15, с. 107]; банковская – заключается в 
обосновании и реализации эффективных форм банков-

ского присмотра на национальном уровне, которая на-
правлена на предотвращение банкротства и управление 
уровнем проблемы в банковском секторе национальной 
экономики [3, с. 45]; маркетинговая – оценка товар-
ной, ценовой, сбытовой и коммуникационной полити-
ки предприятия [11, с. 125];

– по уровню диагностированного объекта – гло-
бальная диагностика (установление проблем миро-
вой и национальной экономики); макродиагностика 
(проблемы отраслей национальной экономики); реги-
ональная диагностика (позволяет получить конкрет-
ную и качественную информацию о состоянии адми-
нистративного региона для установления факторов 
экономического развития страны), микродиагности-
ка (изучает проблемы финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия и его структурных управлен-
ческий или производственных подразделов);

– по составу и полноте охватывания вопросов, ко-
торые изучаются в процессе проведения диагностики, 
предлагаем различать: полную, частичную, тематиче-
скую диагностику. Такое утверждение основывается 
на том, что полная диагностика проблемы сбалансиро-
ванности системы управления предприятия в услови-
ях кризиса – это комплексное и системное исследова-
ние всех сторон деятельности предприятия. Частичная 
диагностика – детализированная оценка отдельных 
аспектами деятельности предприятия, структурных 
подразделений, экономических отношений, явлений, 
процессов, которые происходят как снаружи, так и 
внутри предприятия. В рамках тематического диагно-
стического исследования изучаются лишь отдельные, 
только наиболее актуальные вопросы, которые в дан-
ный момент наиболее интересуют (например, анализ 
оборотных активов, денежных потоков, эффективность 
использования капитала, трудовая дисциплина и т.п.);

– по уровню механизации обработки информации 
при проведении диагностики: ручная диагностика; 
компьютерная диагностика; автоматизированная ди-
агностика; 

– в зависимости от доступности к результа-
там диагностики выделяют: закрытую (секретную) 
и открытую (несекретную) диагностику. Секретная 
диагностика проводится на предприятии и выступает 
как функция экономической безопасности предпри-
ятия. Признаки несекретной, открытой диагностики 
характерны для внешней диагностики и является ти-
пичными для исследуемых предприятий.

– в соответствии с основными функциями 
управления (планирование, организация, контроль) 
диагностику разделяют на нормативную, текущую, 
ретроспективную, оперативную, стратегическую диа-
гностику. Нормативная - существующее состояние 
предприятия сравнивают с желаемым или плано-
вым [6, с. 81]. Текущая – позволяет систематически, 
комплексно регулировать финансово-хозяйственную 
деятельность предприятий, организаций и их струк-
турных подразделений, не ожидая формирования пе-
риодической финансовой отчетности как источника 
информации для ее проведения. Ретроспективная – 
диагностика эффективности избранного в прошлом 
варианта действий для достижения высоких показа-
телей ведения хозяйства (существующее состояние 
сравнивают с прошлым). Оперативная – диагностика 
локальных процессов, которая обеспечивает рыноч-
ную стабильность предприятия с целью оператив-
ного вмешательства для последующего роста. Стра-
тегическая диагностика ориентирована на оценку 
эффективности избранной стратегии предприятия, 
понимания стратегической позиции по каждому на-
правлению деятельности предприятия, оценку силь-
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ных и слабых сигналов, что получает предприятие с 
внешней среды.

– соответственно организационным процедурам, 
диагностика может иметь централизованную, децентра-
лизующую, смешанную форму организации. Централи-
зованная форма диагностики предприятия проводится 
специальными службами, отделами, подразделами госу-
дарственных органов власти. В децентрализующей си-
стеме специализированные подразделы не выделяются, 
а весь комплекс диагностических работ осуществляет-
ся непосредственно пользователями информационных 
ресурсов. Смешанная форма организации диагностики 
представляется совокупностью централизованной и де-
централизующей организационных систем. Основными 
преимуществами децентрализующей и смешанной диа-
гностики является: сокращение времени реагирования 
на проявление «узких мест» в аспектах деятельности 
предприятия, обеспечения своевременных управленче-
ских решений, а также уменьшение расходов на обслу-
живание подсистемы диагностики.

– по степени определенности информационной 
базы диагностику предлагаем различать как диагно-
стику в условиях определенности и диагностику в ус-
ловиях неопределенности информации. От результа-
тов, полученных в процессе проведения диагностики, 
субъекты ведения хозяйства ожидают качественной и 
полезной информации. Информационные потоки для 
диагностики внутренней экономической среды пред-
приятия позволяют получить информацию с макси-
мально возможным набором качественных характе-
ристик благодаря относительно достоверным оценкам 
ресурсного потенциала та результатов деятельности.

Внешняя среда предприятия и последствия эко-
номических отношений между предприятиями и 
окружающей экономической средой обуславливают 
необходимость проведения диагностики в условиях не-
определенности информации, которая ставит управ-
ленческий персонал предприятия перед дилеммой: или 
увеличивать расходы на их экспертную оценку, или 
учитывать в процессе принятия управленческих реше-
ний характер и уровень всех видов рисков [14, с. 813].

– по методике исследования: аналитическая диагно-
стика предусматривает установление диагноза на осно-
ве изучения финансовой и статистической информации 
с использованием традиционных методов и приемов 
комплексного экономического анализа (бесконтакт-
ные исследования); экспертная диагностика основана 
на обобщении оценок и информации, предоставлен-
ных экспертами на основе контактных исследований 
(методы анализа экономических явлений и процессов, 
основанные на специальных экспертных и социально-
экономических опросах, интуиции; имитационная (диа-
гностика на моделях) позволяет получить информацию 
об объекте исследования в результате имитационного 
моделирования реальных процессов с помощью эконо-
мико-математических методов исследования.

– в зависимости от полноты выборочного распоз-
навания диагностика может носить индивидуальный 
и групповой характер. Индивидуальная диагностика 
проводится и изучает показатели работы отдельного 
объекта, его структурных подразделений без сравне-
ния с аналогичными объектами. Групповая диагности-
ка направлена на выявление отличий в работе срав-
нительных объектов, распространение предыдущего 
опыта, разоблачение и мобилизацию глубинных резер-
вов, оценку эффективности управления развития дан-
ного объекта;

– от цели проведения диагностики и назначения 
результатов. В данном аспекте следует подчеркнуть 
существование разнообразных видов диагностики, 

в частности: в соответствии с назначением резуль-
татов. Здесь целесообразно выделить: диагностику 
банкротства, управленческую диагностику, диагно-
стику внешней среды и потенциала организации, 
бизнес-диагностику, диагностику проблем, органи-
зационную диагностику, экспертную диагностику, 
диагностику социально-экономической системы, са-
национную диагностику, диагностику кризиса раз-
вития предприятия, диагностику проблем сбаланси-
рованной системы управления в условиях развития 
кризиса [1, с. 203; 2, с. 141].

– по периодичности диагностики (в соответ-
ствии с часовыми этапами проведения) формирова-
ния информационных ресурсов отчетности. Под пе-
риодической следует понимать диагностику, которая 
проводится через установленные промежутки вре-
мени, длительность которых устанавливается в за-
висимости от конкретных заданий и целей, которые 
стремятся достичь во время диагностики. Поэтому 
диагностику можно разделить по следующим перио-
дам: ежедневная, декадная, ежемесячная, кварталь-
ная, годовая, за несколько лет (динамический пери-
од), одноразовая [1, с. 57].

– по характеру информационного обеспечения и 
подчиненности потребностям пользователей диа-
гностика разделяется на внешнюю и внутреннюю. 
Внутреннюю диагностику используют в своей дея-
тельности непосредственно владельцы или уполно-
моченные ими органами управления предприятия. 
С помощью внутренней диагностики осуществляют 
оценку состояния ведения хозяйства, обнаружива-
ют и обосновывают возможности использования ре-
зервов экономического роста, формируют плановые 
и прогнозные показатели, принимают обоснованные 
управленческие решения на уровне предприятия, ре-
гиона, органа исполнительной власти и государства в 
целом [5, с. 28; 11, с. 125].

Внешняя диагностика осуществляется при под-
готовленной информации как внешними пользо-
вателями, так и внутренними – для потребностей 
министерств, ведомств, органов самоуправления, на-
логовой инспекции, статистических управлений, ин-
весторов и т.д. Такая диагностика проводится отно-
сительно деятельности предприятий, определенных 
регионов, государства, с целью оценки их места в 
рыночной конкурентной среде на региональном, го-
сударственном и мировом уровнях.

Выводы и предложения. Систематизированные 
в статье классификационные признаки видов диа-
гностики не могут быть окончательными, поскольку 
у практической деятельности отдельные виды диа-
гностики используются редко. Однако диагностика 
позволяет специалистам обоснованно провести иден-
тификацию диагностического исследования пред-
приятий, а потому позволит менеджерам определить 
конкретные цели и разработать мероприятия относи-
тельно этапов проведения исследований, определить 
исполнителей, которые будут отвечать за отдельные 
направления диагностики, систематизировать ре-
зультаты диагностики, определить диагноз, опреде-
лить четкие и конкретные направления стратегиче-
ского развития предприятия.
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У статті досліджено погляди провідних вітчизняних вчених на оптимізацію сільськогосподарського виробництва в Україні. 
Показано переваги і недоліки функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм та розмірів. Обґрунтовано, що 
специфіка сільського господарства та обробітку землі вимагає створення сприятливих умов для функціонування на селі різно-
манітних форм виробництва: аграрних холдингів, середніх і малих підприємств, споживчих кооперативів, індивідуальних підпри-
ємців та господарств населення, кожне із яких повинно зайняти свою нішу.
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Борейко В.И. ПРИОРИТЕТНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ
В статье исследованы взгляды ведущих отечественных ученых на оптимизацию сельскохозяйственного производства в 

Украине. Показаны преимущества и недостатки функционирования сельскохозяйственных предприятий различных форм и 
размеров. Обосновано, что специфика сельского хозяйства и обработки земли требует создания благоприятных условий для 
работы на селе различных форм производства: аграрных холдингов, средних и малых предприятий, потребительских коопера-
тивов, индивидуальных предпринимателей и хозяйств населения, каждое из которых должно занять свою нишу.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, формы организации, аграрные холдинги, средние и малые пред-
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Boreiko V.I. PRIORITY FORMS ORGANIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE
In the article the views of leading national scholars on the optimization agricultural production in Ukraine are investigated. Advantages 

and disadvantages of functioning agricultural farms of different shapes and sizes are shown. Proved, that the specificity of agriculture and 
tillage requires the creation of favourable conditions for the operation on the village of various forms of production: agricultural holdings, 
medium and small businesses, consumer cooperatives, individual entrepreneurs and households, each of which has to find its niche.

Keywords: agricultural production, forms of organization, agricultural holdings, medium and small enterprises, consumer 
cooperatives.

Постановка проблеми. У складній політичній та 
економічній ситуації в останні два роки аграрний 
комплекс України демонструє сталу тенденцію до 
збільшення обсягів виробництва сільськогосподар-

ської продукції, що дозволяє країні повноцінно за-
безпечувати продуктами харчування власне населен-
ня та нарощувати їх експорт. За умови, коли багато 
країн світу відчувають постійну нестачу продоволь-
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ства, наша держава, успішно реалізувавши програ-
му розвитку села та інноваційного оновлення сіль-
ськогосподарського виробництва, може виступити 
одним з основних постачальників аграрної продукції 
на міжнародні ринки. Водночас це сприятиме ство-
ренню нових робочих місць на селі та в переробних 
галузях, а також розвитку національної економіки.

Однак ефективність подальшого розвитку аграр-
ного комплексу країни в значній мірі залежить від 
оптимального вибору форм його функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням оптимізації форм організації сільськогосподар-
ського виробництва в Україні приділили увагу багато 
відомих вітчизняних вчених, серед яких слід виділи-
ти роботи П. Т. Саблука, М. Кропивка та Т. В. Бо-
жидарніка, які висвітлили можливість організації 
в Україні кластерів [1; 2], В. Я. Месель-Веселяка, в 
роботі якого показано позитивні і негативні наслідки 
здійснених в Україні перетворень на селі в останні 
десятиліття [3], Д. О. Мельничука, В. П. Галушка 
та О. О. Олійника, які дослідили досвід трансформа-
ції сільського господарства в Чеській Республіці [4], 
В. С. Дієсперов, який показав недоліки в роботі ві-
тчизняних агро-холдингів [5].

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання підходів до запровадження пріоритетних форм 
організації сільськогосподарського виробництва в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Органі-
зація в Україні сільськогосподарського виробництва 
має тривалу та складну історію освоєння родючих 
земельних ресурсів, застосування різних форм гос-
подарювання, запровадження науково-обґрунтованих 
сівозмін, меліорації земель, використання сільсько-
господарської техніки, мінеральних засобів, гербіци-
дів і новітніх технологій в рослинництві та тваринни-
цтві. Однак сучасний період, який характеризується 
зміною форм власності на землю, вимагає вибору най-
більш ефективних форм організації праці на селі та 
впровадження аграрних інноваційних технологій, 
здатних забезпечити збільшення виробництва продук-
тів харчування та продовольчу безпеку країни.

При правильному господарюванні багатій на ро-
дючі ґрунти Україні дефіцит продуктів харчування 
не загрожує, більше того – ефективні новітні форми 
організації сільськогосподарського виробництва до-
зволять їй стати одним з основних експортерів аграр-
ної продукції на світові ринки. А це, у свою чергу, 
сприятиме збільшенню кількості високооплачуваних 
робочих місць на селі, розвитку сільських територій 
та зростанню національної економіки.

Проте збільшення виробництва аграрної продук-
ції на вітчизняних чорноземах не повинно завдавати 
їм шкоди, а умовою стабільного розвитку агропро-
мислового комплексу країни є збереження і відтво-
рення родючості ґрунтів. Інтенсивне використан-
ня в останні роки мінеральних добрив, пестицидів 
та гербіцидів новими власниками земельних угідь 
та орендаторами дозволило підвищити врожайність 
сільськогосподарських культур. Однак при цьому 
відбувається забруднення земельних угідь, приле-
глих водойм та річок залишками хімічних елемен-
тів, а також завдається шкоди живим організмам, 
які споживають продукцію вирощену на таких зем-
лях. Крім того, в гонитві за збільшенням прибутку 
сучасні сільськогосподарські підприємства при від-
годівлі тварин активно використовують регулятори 
росту та харчові добавки до кормів, частина із шкід-
ливих компонентів яких при споживанні такої про-
дукції попадає в організм людини.

Тому сьогодні у вітчизняній літературі точиться 
широка дискусія щодо оптимальних, економічно об-
ґрунтованих та сприятливих для збереження при-
родної родючості землі форм організації виробництва 
на селі та допустимих меж оброблюваних фермерами 
і підприємствами сільськогосподарських угідь.

Так, В. Я. Месель-Веселяк серед нових форм гос-
подарювання на селі виділяє «холдингові формуван-
ня». Причому, на його думку таку форму господа-
рювання можна вважати позитивною, особливо за 
умов, коли існує дефіцит коштів для інвестування 
сільського господарства. Позитивними сторонами та-
ких формувань, відповідно до поглядів вченого, є те, 
що вони:

– залучають інвестиції з інших галузей вітчизня-
ної економіки й зарубіжних країн;

– мають змогу організовувати переробку сіль-
ськогосподарської сировини і уникати монопольного 
економічного впливу переробних підприємств, раціо-
нальніше використовувати вітчизняну й іноземну по-
тужну техніку;

– використовують ефект масштабу для зменшен-
ня виробничих витрат та підвищення продуктивності 
земельних угідь;

– підвищують фондоозброєність і продуктивність 
праці та впроваджують інноваційні технології;

– підвищують дохідність за рахунок створення за-
мкнутих маркетингових ланцюгів із виходом на зо-
внішні ринки;

– збільшують розміри орендної плати за земельні 
паї у 2-3 рази;

– забезпечують виробництво валової продукції 
рослинництва на одному га площі земельних угідь на 
20-25% більше сільськогосподарських підприємств, 
які не входять у склад таких формувань. 

Однак в їх роботі є і негативні сторони, до яких 
слід віднести:

– вимивання коштів із сільських територій;
– стимулювання розвитку монополізації, перероз-

поділу власності та зниження різноманіття форм гос-
подарювання на селі;

– загострення соціальних проблем на селі через 
вивільнення зайвих працівників і зростання безро-
біття;

– ігнорування такими об’єднаннями проблем роз-
витку сільських територій;

– розміщення господарських підрозділів таких 
структур по території України на відстані 200-300 км  
один від одного, що не є раціональною організацій-
ною формою господарювання [3, с. 15].

На негативних наслідках утворення підприємств 
великих землеволодільців наголошує В. С. Дієспе-
ров, який зазначає, що: «Диверсифікований могут-
ній капітал не бажає зв’язуватися із селянами і сіль-
радами, брати на себе відповідальність за ситуацією 
на територіях, де він заволодів ресурсом, яким за-
безпечувалися доходи населення та соціальні умови 
його проживання» [5, с. 83].

Водночас Д. О. Мельничук, В. П. Галушко та 
О. О. Олійник провівши аналіз трансформації колек-
тивних господарств у Чеській Республіці прийшли 
до висновку, що для України формування велико-
товарних аграрних підприємств може бути єдиним 
шляхом збереження конкурентоспроможності сіль-
ськогосподарського виробництва в умовах глобаліза-
ції світової економіки [4, с. 184].

Проте такий висновок зазначених вчених, з вра-
хуванням сучасної ролі особистих селянських госпо-
дарств України в обробітку сільськогосподарських 
угідь та виробництві аграрної продукції, виглядає 
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сумнівним, тим більше, якщо оцінити наведені вище 
недоліки, які характерні агрохолдингам. Крім того, 
слід зважувати на те, що великі аграрні підприєм-
ства, як правило, віддають перевагу виробництву 
зернової продукції, цукрових буряків і винограду, 
тоді як селянські господарства – картоплі, овочів, 
продукції садівництва та тваринництва.

Тому в Україні холдингова форма організації сіль-
ськогосподарського виробництва, основу якої скла-
дають крупні аграрні підприємства, повинна розви-
ватися там, де для цього є сприятливі умови: великі 
площі сільськогосподарських угідь, на яких можна 
використовувати потужну техніку, дотримуватися 
науково-обґрунтованих сівозмін, залучати значні об-
сяги інвестиційних ресурсів та впроваджувати інно-
ваційні технології. В Україні такі площі розміщені в 
центральних, південних та східних регіонах країни. 
Натомість західний регіон країни менш сприятливий 
для організації та роботи агрохолдингів.

Виходячи з цього, в нашій країні повинні функ-
ціонувати й інші форми організації сільськогоспо-
дарського виробництва, а саме: середні та малі това-
риства з обмеженою відповідальністю та фермерські 
господарства, а також особисті селянські господар-
ства, які працюватимуть там, де відсутні великі пло-
щі сільськогосподарських угідь, і виконуватимуть ту 
частину роботи в аграрних холдингах, в якій не за-
цікавлені великі компанії.

Фермерські господарства, які організовуються по-
дружжям, їх батьками, дітьми, іншими членами сім’ї 
та родичами, є новою формою організації сільськогос-
подарського виробництва, яка розвивається в нашій 
країні після 1990 року. Для їх підтримки Законом 
України «Про фермерське господарство» для новоство-
рених фермерських господарств терміном на три роки, 
а у трудонедостатніх населених пунктах – п’ять років, 
а також фермерських господарств, які розташовані у 
гірських населених пунктах та на поліських терито-
ріях, передбачена державна фінансова підтримка. Для 
цього кошти з державного та місцевих бюджетів як на 
поворотній, так і на неповоротній основі спрямовують-
ся на меліорацію земель, консервацію та рекультива-
цію малопродуктивних сільськогосподарських угідь, 
закупівлю сільськогосподарської техніки, будівництво 
об’єктів виробничого і невиробничого призначення, 
житла, під’їзних шляхів, електро- і радіотелефонних 
мереж, газо- і водопостачальних мереж, розробку про-
ектів землевідведення, забезпечення гарантій і част-
кове погашення відсотків за кредитами, отриманими 
фермерськими господарствами, підготовку та перепід-
готовку кадрів для села [6].

Проте невеликі аграрні підприємства не мають ні 
досвіду, ні можливості для налагодження співпраці з 
іноземними партнерами – потенційними покупцями 
їхньої продукції, тому вони вимушені користуватися 
послугами посередників, які на цьому спеціалізують-
ся. Водночас останні забирають собі більшу частину 
прибутку, отриманого від такої реалізації.

Виходячи з цього, для забезпечення справедли-
вого розподілу отримуваного прибутку та з метою 
сприяння сільськогосподарським товаровиробникам 
у «прямому» виході на іноземних споживачів та ре-
алізації їм своєї продукції нашій державі необхідно 
скористатися досвідом інших країн та створити спе-
ціалізовані державні підприємства, метою яких по-
винно бути надання допомоги вітчизняним аграріям 
у здійсненні маркетингу внутрішніх і зовнішніх про-
довольчих ринків, підписанні зовнішньоекономічних 
договорів, підготовці, транспортуванні та реалізації 
сільськогосподарської продукції.

Такий досвід мають, наприклад, Канада і Австра-
лія. Так: «В Канаді організацією експорту пшениці 
керує Рада по пшениці, в руках якої навіть розпо-
діл вагонів та строки їх надання під завантаження 
на конкретні елеватори. Така сама Рада в Австралії: 
по-перше, вона підписує угоди з іншими країнами на 
поставку зерна визначених сортів та якості й на під-
ставі цих угод замовляє виробництво австралійським 
фермерам, постачаючи їм при необхідності потрібні 
сорти і технології їх вирощування» [7, с. 5].

Такі ж структури необхідно створити і в Україні. 
Однак їх потрібно наділити функціями з сприяння 
реалізації вітчизняними аграрними підприємствами 
не тільки зернових культур, а й іншої продукції рос-
линництва та тваринництва, яку наша країна може 
експортувати на зовнішні ринки. При цьому для не-
допущення перетікання більшої частки прибутку, 
отриманого від виконання аграріями експортних до-
говорів, до спеціалізованих підприємств, їх частка 
повинна встановлюватися державою та не перевищу-
вати 10%.

Завдяки зацікавленості селян у такій формі сіль-
ськогосподарського виробництва та державній під-
тримці обсяги продукції фермерських господарств 
зростають значно швидшими темпами, ніж в ін-
ших формах господарювання на селі. Так, з 1995 по 
2012 рік сільськогосподарська продукція, вироблена 
фермерськими господарствами України, зросла у по-
стійних цінах 2010 року з 1392 до 14111 млн грн, або 
більш ніж у 10 разів, тоді як в усіх сільськогосподар-
ських підприємствах за цей час таке зростання скла-
ло – 13,7%, а в господарствах населення – 30,5% [8]. 

За роки незалежності фермерські господарства за-
йняли своє вагоме місце у виробництві сільськогос-
подарської продукції в Україні. Якщо у 1995 році 
їх частка в продукції усіх категорій господарств, 
які працювали на селі, складала 0,76%, то в 2012 – 
6,3% (ще більшою вона була у 2011 році – 6,9%). 
При цьому у 2012 році частка продукції рослинни-
цтва фермерських господарств в аналогічній продук-
ції сільських господарств усіх категорій складала 
8,6% (у 2011 році – 9,2%). Це свідчить про те, що 
фермерським господарствам в нашій країні простіше 
займатися вирощуванням рослинних культур, ніж 
спеціалізуватися на тваринництві. Проте і виробни-
цтву тваринницької продукції українські фермери 
приділяють все більше уваги. Якщо у 1995 році їх 
частка у виробленій в Україні тваринницькій про-
дукції складала всього 0,26%, то у 2012 році зросла 
до 1,71%.

Таким чином, фермерські господарства дозволя-
ють українським селянам не тільки відчути себе но-
вими власниками земельних угідь та сільськогоспо-
дарської техніки, до чого вони прагнули віками, а й 
забезпечити себе робочими місцями та внести ваго-
мий вклад у виробництво і переробку аграрної про-
дукції.

Важлива роль у розвитку та стабілізації аграр-
ного виробництва в Україні відводиться особистим 
селянським господарствам, площа сільськогосподар-
ських угідь в яких зросла з 2,6 млн га в 1990 році до 
15,7 млн га у 2010 році. Однак, на думку В. Я. Ме-
сель-Веселяка, «…виконавши у 1991-2006 роках свою 
роль стабілізатора виробництва, у наступні роки за 
темпами приросту особисті селянські господарства 
(господарства населення) поступалися позиціями 
сільськогосподарським підприємствам» [3, с. 17].

Проте, якщо з розвитком великих сільськогоспо-
дарських підприємств та застосуванням потужних 
технічних засобів обробітку землі потреба в трудових 
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ресурсах на селі постійно зменшується, то особисті 
селянські господарства разом з фермерськими госпо-
дарствами забезпечують умовами для праці вивіль-
нених з аграрних холдингів селян. Тому, на думку 
В. Я. Месель-Веселяка, «… ставити питання про те, 
що треба брати курс лише на розвиток великих гос-
подарств ще занадто рано і не потрібно» [3, с. 18]. 

Завдяки господарствам населення, які збільши-
ли свою частку у виробництві сільськогосподарської 
продукції України з 30,6% у 1990 році до 66,0% у 
2000 році, нашій країні вдалося пережити найсклад-
ніші дев’яності роки минулого століття. Однак вже 
у нинішньому тисячолітті сільськогосподарські під-
приємства збільшили свою частку до 51-52%. При 
цьому їх частка у виробництві продукції рослинни-
цтва за дванадцять років зросла на 14 відсоткових 
пункти, а тваринництва – на 16 відсоткових пунк-
ти. Господарства населення продовжують виробляти 
більшу частину картоплі, овочів, плодів та ягід, мо-
лока та вовни [8].

З наведеного можна зробити висновок, що про-
тягом останніх років великі, середні та малі аграр-
ні підприємства, фермери та господарства населення 
обирають найбільш привабливі та економічно вигідні 
для них ніші та види діяльності і цей процес буде 
продовжуватися протягом наступних десятиліть. Це 
ще раз підтверджує необхідність збереження в Укра-
їні різних форм господарювання на селі та забезпе-
чення державної підтримки їх розвитку.

«Тому, як зазначає у своєму дослідженні науко-
вої парадигми сучасного розвитку аграрного сектору 
України Ю. Я. Лузан, на даному етапі головною умо-
вою повинно бути створення однакових умов для роз-
витку всіх типів сільгоспвиробників, а пріоритет має 
визначити ринок, що вимагає додаткових наукових 
досліджень» [9, с. 27].

Багато вітчизняних вчених-аграріїв найбільш 
прогресивною формою організації сучасного сіль-
ськогосподарського виробництва вважають кластери, 
де можна ефективно використати переваги великих, 
середніх та малих підприємств, а також роботи сіль-
ських домогосподарств. Так, на думку П. Т. Саблука 
та М. Кропивка: «Стосовно вітчизняного сільсько-
го господарства кластеризація може стати одним із 
ефективних механізмів формування нового типу еко-
номічних відносин для підвищення конкурентоспро-
можності аграрної економіки та її соціальної спрямо-
ваності…» [1, с. 3].

До того ж, як зазначає Т. В. Божидарнік: «Клас-
терний підхід, як показує світова практика, є не 
тільки засобом досягнення цілей економічної політи-
ки (структурні зміни, підвищення конкурентоспро-
можності, посилення інноваційної спрямованості та 
ін.), але й потужним інструментом для стимулюван-
ня регіонального розвитку, яке, в кінцевому підсум-
ку, сприятиме збільшенню зайнятості, заробітної 
плати, відрахувань до бюджетів різних рівнів, під-
вищенню стійкості та конкурентоспроможності регі-
ональної промисловості» [2, с. 136]. Зазначений ви-
сновок актуальний та справедливий і щодо аграрних 
кластерів.

Сьогодні більшість аграрних підприємств, не ма-
ючи достатнього досвіду, щорічно стикається з про-
блемами залучення необхідної кількості техніки, па-
ливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив 
для проведення посівної компанії, збирання вироще-
ного урожаю, перевезення, зберігання та переробки 
продукції рослинництва і тваринництва та її експор-
ту. Натомість кластери дозволять їм об’єднати орга-
нізаційні, фінансові, технічні, технологічні та інно-

ваційні можливості для того щоб налагодити процес 
забезпечення їх необхідними матеріалами та збіль-
шення експорту продукції.

До того ж для територій, на яких створені аграр-
ні кластери, їх функціонування стає пріоритетним 
для розвитку певного регіону, оскільки на підпри-
ємствах, які входять до такого об’єднання, працює 
більша частина населення, розвивається транспорт-
на інфраструктура та збільшуються надходження до 
місцевих бюджетів. Тому місцеві органи влади пови-
нні всіляко сприяти їх роботі. Однак, на нашу дум-
ку, невірно перекладати на учасників кластерів, як 
це пропонують автори [1, с. 7], зобов’язання із роз-
витку соціальної сфери регіону. Як зазначається у 
цій же роботі, способи організації економічного са-
мозабезпечення територій, впроваджувалися і рані-
ше, проте їх не вдалося реалізувати, оскільки вони 
суперечили засадам побудови командно-адміністра-
тивної системи.

Отже, для того щоб на вітчизняні кластери не че-
кала доля радянських аграрних об’єднань, питання 
розвитку соціальної інфраструктури на селі, без сум-
ніву, необхідно вирішувати, але тільки на добровіль-
них і взаємовигідних для підприємств, місцевих ор-
ганів влади та громад умовах.

Водночас слід зазначити, що кластери є спри-
ятливою формою співпраці для великих, середніх 
та малих аграрних і агропереробних підприємств, 
фермерів, сільських домогосподарств, а також під-
приємств, які їх обслуговують, оскільки відносини 
між ними будуються на добровільних взаємовигід-
них умовах. Це набагато краще, ніж «панування» на 
певній території потужних агрохолдингів, з «васаль-
ною» залежністю від них інших учасників аграрного 
ринку. Тому держава повинна передбачити організа-
ційно-фінансові механізми підтримки кластерів та їх 
учасників.

При цьому ми не поділяємо думку В. М. Семцо-
ва, який заперечує доцільність державної фінансової 
підтримки кластерів та підтримує пропозицію про 
входження до кластерного об’єднання спеціального 
муніципального органу [10, с. 171]. Дійсно, інтегра-
ційні процеси всередині кластерів можуть тимчасово 
зменшити надходження до Державного бюджету, але 
вже через кілька років вони будуть компенсовані по-
кращенням результатів роботи їх учасників. Щодо 
органів місцевого самоврядування, то вони повинні 
сприяти діяльності кластерів, а не бути їх учасни-
ками, оскільки будь-яка форма державного втру-
чання в діяльність суб’єктів господарювання супер-
ечить основам функціонування ринкової економіки 
та гальмує її розвиток.

Висновки з проведеного дослідження. Узагаль-
нюючи результати проведеного дослідження, можна 
зробити висновок, що специфіка сільського господар-
ства та обробітку землі вимагає створення сприятли-
вих умов для функціонування на селі різноманітних 
форм виробництва: аграрних холдингів, середніх і 
малих підприємств, споживчих кооперативів, інди-
відуальних підприємців та господарств населення, 
кожне з яких повинно зайняти свою нішу, а також 
можливостей для об’єднання їх у кластери. Адже ви-
робництво окремих видів аграрної продукції може 
бути невигідним великим підприємствам, але еконо-
мічно рентабельним для невеликих фермерських гос-
подарств. Тому форма, оптимальний розмір аграрних 
підприємств та площ оброблюваних ними сільсько-
господарських угідь повинні залежати від їх терито-
ріального розміщення, родючості земель та спеціалі-
зації підприємств.
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У статті розглянуто основні етапи розвитку технології виробництва молока на території України. Автором виділено періоди 
даного розвитку, які мали місце на цій території, та охарактеризовано технологічні підходи до виробництва молока для кожного 
з них. Особливу увагу привернуто до радянського періоду в хронологічному огляді, оскільки саме в цей час відбулося найбільше 
змін у технології виробництва молока.
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В статье рассмотрены основные этапы развития технологии производства молока на территории Украины. Автором 

выделены периоды данного развития, которые имели место на этой территории, и охарактеризованы технологические подходы 
к производству молока для каждого из них. Особое внимание уделено советскому периоду в хронологическом обзоре, поскольку 
именно в это время произошло больше всего изменений в технологии производства молока.
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Butylo R.I. HISTORICAL GENESIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES OF THE MILK PRODUCTION
The paper consider the main stages of development of the technology of milk production in Ukraine. The author selected periods 

of the development that took place in this area and describes technological approaches to the production of milk for each of them. The 
special attention is drawn to the Soviet period in chronological review, because of largest changes in the technology of milk production 
at this particular time.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Мо-
лочне скотарство, яке складає одну із основних час-
тин агропромислового комплексу України, з’явилося 
на території сучасної України доволі давно, проте 
чіткої інформації про те, коли це відбулося, немає, 
як і періодизації процесу переходу від окультурення 
тварин до індустріального виробництва молока.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням ринку молока та технологічних аспектів його 
розвитку були присвячені праці таких вчених, як: 
Т.А. Гуцул, О.М. Мельник, О.Й. Жученко, В.О. Цим-
бал, С.П. Зоря, С.П. Ткачук, Є.М. Улько, J. Cessna, 
C.C. Croney, G. Genske, G.S. Pandey, A.D. Shields та 
інші.

Постановка завдання. Мета написання статті – 
формування хронології розвитку технологічних під-
ходів до виробництва молока на території сучасної 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. У про-
цесі розвитку технологічних підходів до виробництва 

молока в Україні молочне скотарство пройшло ряд 
етапів, які, ми вважаємо, варто назвати доцивілі-
заційний, княжий, татарський, козацький, імпер-
ський, радянський і суверенний. Характеристика 
кожного з етапів наведена у таблиці 1.

Під час доцівілізаційного періоду на території 
України жили розрізнені племена, що здебільшого 
виробляли молоко як супутній продукт до виробни-
цтва м’яса. Худоба утримувалася цілорічно на виго-
ні. У часи Київської Русі починають споруджувати 
примітивні будівлі, в яких в зимню пору утримують 
худобу. Також в цей період починають заготовлюва-
ти корми на зиму, здебільшого сіно, солому та зерно-
ві. Із татарським ігом повернулася система кочівного 
скотарства на територію України, яка була панів-
ною у XIII столітті. Ця система змінилася на осілу  
у XV столітті. Для цього періоду характерне ціло-
річне утримання худоби на пасовищах та м’ясо-
молочний напрям розвитку скотарства.

З розквітом української державності у козачу 
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добу набуває поширення великих господарств у ко-
зацької старшини, та невеликих – у простих козаків. 
Повертається на територію України система годівлі, 
характерна ще для княжої добі, – влітку корів випа-
сали, а зимою згодовували спеціально приготовлені 
корми – сіно, солому та зернові.

Імперському періоду характерні майже всі особли-
вості розвитку скотарства козацького періоду, проте 
левова частка поголів’я утримувалася не у межах ве-
ликих стад, а на подвір’ях селян. Уже є факти пле-
мінної роботи – завозилося іноземне поголів’я.

Революційний період, існування якого припадає 
на період з відміни кріпаччини до Жовтневої рево-
люції, характеризується яскравим розвитком коопе-
ративного руху, продовженням племінної роботи із 
закордонною селекцією.

За період існування СРСР скотарство пройшло 
шлях від відсутньої механізації виробничих проце-
сів у технології виробництва молока до застосування 
механізованого доїння, штучного осіменіння та пере-
важної механізації виробничих процесів.

За період розрухи скотарства, який припав на 90-
ті роки ХХ ст., технологічний рівень виробництва 
молока в України значно знизився. Левову частку мо-
лока, за суверенного періоду, виробляють господар-
ства населення, що не можуть похвалитися високим 
рівнем технології виробництва молока. Проте 20% 
молока виробляються сільськогосподарські підпри-
ємства, на яких вже практикують безприв’язне утри-
мання корів, механізоване, а в деяких випадках –  
автоматизоване доїння, систему цілорічного стійло-
вого утримання із відповідною годівлею.

Висновки з проведеного дослідження. Україн-
ське скотарство пройшло доволі довгий та тернистий 
шлях розвитку технологічних підходів до виробни-
цтва молока – від кочівного м’ясо-молочного скотар-
ства до молочно-м’ясного скотарства в господарствах 
населення та сільськогосподарських підприємствах. 
Проте ще багато треба зробити задля нарощення ви-
робництва молока у секторі сільськогосподарських 
підприємств, підвищення якості продукту та пошуку 
вигідних каналів реалізації продукції.
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Для швидкої адаптації до мінливих умов кон-
курентного середовища та готовності до завтрашніх 
змін актуалізується питання розвитку нематеріаль-
них активів підприємства, інтелектуального та соці-
ального капіталу носієм яких є персонал. Персонал –  
це найвища цінність підприємства. Ставка на про-
фесіоналізм і компетентність завжди перспективна. 
Саме працівники, їх професійна компетентність, від-
даність організації, уміння використовувати знання 
на практиці для виконання посадових обов’язків та 
вдосконалення діяльності є вагомим чинником під-
вищення конкурентоспроможності підприємства. 
Актуалізується питання професійного та особистіс-
ного розвитку фахівців, здатних ефективно реалізо-
вувати свої знання та вміння на практиці, з метою 
забезпечення довгострокового успіху.

Причиною слабкої конкурентоспроможності під-
приємства є низький кваліфікаційний рівень найма-
них працівників. Тому розвиток персоналу – акту-
альна проблема і потребує нагального вдосконалення 
й пристосування до об’єктивних умов сучасності. 

Мета статті – обґрунтувати необхідність розвитку 
персоналу та проаналізувати його вплив на конку-
рентоспроможність підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоре-
тичні й практичні аспекти проблеми розвитку персо-
налу та підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства досліджували ряд вітчизняних та зарубіжних 
вчених: О.А. Грішнова, М.І. Долішній, В.А. Савчен-
ко, Л. Фільштейн, І. Хентце, П.Е. Шлендер, Л.С. Лі-
согор, В.М. Маслова, А.Я. Кібанов, В.Г. Никифорен-
ко, А.П. Єгоришин, Є. Лібанова та інші. Однак слід 
зауважити, що багато теоретичних питань з даної 
проблеми ще не з’ясовані, перебувають на етапі ста-
новлення і вимагають подальшого розв’язання та до-
слідження. Аналізуючи ці праці, приходимо до ви-
сновку, що не існує чітко обґрунтованого визначення 
професійного розвитку персоналу та його впливу на 

конкурентоспроможність підприємства, що і обумо-
вило проблематику нашого дослідження.

Розвиток персоналу – це основний чинник конку-
рентоспроможності підприємства в умовах сьогоден-
ня. Взагалі, розвиток – це процес цілеспрямованих, 
незворотних змін, що веде до появи нових кількіс-
них, якісних змін. Проте у наукових колах точать-
ся суперечливі дискусії стосовно поняття «розвиток 
персоналу». 

Так, одні автори трактують розвиток як специ-
фічний процес, що відбувається при реалізації певно-
го набору дій з врахуванням поставлених цілей [12]. 
Інші пояснюють розвиток як комплексний і безпе-
рервний процес з метою підвищення ефективності 
роботи [2].

Никифоренко В.Г. у своїй праці «Управління пер-
соналом» визначає розвиток персоналу як сукупність 
заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації 
працівників [9].

Розвиток персоналу також розглядається як ці-
леспрямований комплекс інформаційних, освітніх та 
прив’язаних до конкретних робочих місць елементів, 
які сприяють підвищенню кваліфікації працівників 
певного підприємства відповідно до завдань розвитку 
самого підприємства і потенціалу та нахилів співро-
бітників [15].

Гриньова В. М. розглядає розвиток персоналу, як 
проведення заходів, що сприяють повному розкрит-
тю особистого потенціалу працівників і зростання їх 
здатності робити значний внесок у розвиток органі-
зації [1, с. 190].

Більш детально це поняття розглядає російський 
науковець А.Я. Кібанов, який стверджує, що роз-
виток персоналу – це сукупність організаційно-еко-
номічних заходів служби управління персоналом 
у сфері навчання персоналу організації, його пере-
підготовки і підвищення кваліфікації [5, с. 85]. Ці 
заходи охоплюють питання професійної адаптації, 
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оцінювання кандидатів на вакантну посаду, поточ-
ної періодичної оцінки кадрів, планування ділової 
кар’єри та службово-професійного просування ка-
дрів, роботи з кадровим резервом.

Наукові дослідники Р. Марра і Г. Шмідт розгля-
дають розвиток персоналу як навчання і підвищення 
кваліфікації персоналу [11], а Шлендер П.Е. пояснює 
розвиток людських ресурсів як систему заходів, спря-
мованих на підтримку здібних до навчання працівни-
ків, поширення знань і передового досвіду, навчання 
молодих кваліфікованих співробітників [14, с. 126].

На думку Савченко В.А., розвиток персоналу є сис-
темним організованим процесом безперервного про-
фесійного навчання працівників для підготовки їх 
до виконання нових виробничих функцій, професій-
но-кваліфікаційного просування, формування резер-
ву керівників та вдосконалення соціальної структури 
персоналу [10, с. 17], а Маслова В.М. вважає, що роз-
виток персоналу – це сукупність заходів, спрямованих 
на розвиток людського потенціалу підприємств [8].

Хміль Ф. І. зазначає, що розвиток персоналу – це 
повторюваний процес, що веде до досягнення таких 
показників рівня кваліфікації працівників, які від-
повідають стратегії розвитку організації [13, с. 325].

Дуже часто, коли говорять про розвиток персона-
лу, розуміють лише професійний розвиток, тобто на-
копичення працівниками нових компетенцій, знань, 
умінь і навичок, які вони використовують або будуть 
використовувати у своїй професійній діяльності. 
Так, у Законі України «Про професійний розвиток 
працівників» розвиток фахівців розглядається як 
процес цілеспрямованого формування спеціальних 
знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що да-
ють змогу підвищувати продуктивність праці, макси-
мально якісно виконувати функціональні обов’язки, 
освоювати нові види професійної діяльності [3]. 

Однак, на нашу думку, не можна відокремлювати 
професійний розвиток працівника від особистісного. 
Розвиток персоналу повинен базуватися на гармоній-
ному поєднанні особистісних, професійних, соціаль-
них, моральних й інших якостях людини.

Таким чином, узагальнюючи вищенаведені ви-
значення, приходимо до висновку, що розвиток 
персоналу – це вдосконалення, а також оволодіння 
якісно новими професійними, діловими навичками 
та вміннями, професійними та особистісними ком-
петенціями в результаті безперервного навчання та 
саморозвитку особистості. Розвиток базується на гар-
монійному поєднанні особистісних, інтелектуальних, 
моральних, емоційно-вольових, психофізіологічних 
якостей, успішне комбінування яких забезпечує ви-
соку результативність та ефективність і підвищує 
конкурентоспроможність підприємства. Ми розгля-
даємо розвиток персоналу як безперервний процес 
для забезпечення всебічного розвитку працівників і 
підвищення ефективності діяльності підприємства в 
коротко- та довгостроковій перспективі.

На сьогоднішній день підприємство процвітає 
настільки, наскільки ефективно воно розвиває свій 
персонал. Відбувається постійне зростання вимог до 
розвитку працівників, їх професійної компетентнос-
ті, забезпечення їх належним багажем компетенцій. 
В Японії, яка визнана лідером у сфері управління 
персоналом, вважається, що розвиток персоналу є 
основним складовим елементом ефективної роботи 
організацій в умовах конкурентного середовища. 
Так, японські менеджери вважають, що їхнє основне 
завдання у контексті досягнення стратегічних цілей 
організації полягає насамперед у забезпеченні розви-
тку персоналу [4].

В умовах сьогодення саме розвиток персоналу ви-
ступає одним із найвагоміших чинників конкуренто-
спроможності підприємства. Високий рівень профе-
сійної компетентності, висока мотивація до навчання 
й прагнення працівників до самонавчання та само-
реалізації формують відповідний рівень конкуренто-
спроможності персоналу. Кваліфікований працівник 
характеризується більшою мобільністю на ринку 
праці і є більш конкурентоспроможний.

Основними напрямами вдосконалення розвитку 
персоналу в умовах конкуренції є: 

- підвищення освітнього рівня персоналу, постій-
не оновлення знань з метою ліквідації розриву між 
вимогами робочого місця, посади і діловими якостя-
ми персоналу;

- стимулювання професійного зростання праців-
ників;

- забезпечення підвищення кваліфікації праців-
ників;

- заохочення персоналу до створення і розвитку 
інновацій, здатних забезпечити конкурентні перева-
ги для підприємства;

- формування системи безперервної професійної 
освіти і підготовки кадрів, включаючи навчання без-
посередньо на виробництві та з відривом від вироб-
ництва;

- застосування інноваційних форм та методів ор-
ганізації навчання;

- створення умов для кар’єрного росту працівників;
- заохочення внутрішньої конкуренції між спів-

робітниками у межах підприємства, не допускаючи 
при цьому виникнення конфліктів;

- забезпечення стабільності кадрового складу, а 
також його адекватного оновлення;

 - проведення вертикальної і горизонтальної рота-
ції персоналу [6; 7].

Висновки. Розвиток персоналу – це основний чин-
ник конкурентоспроможності, який забезпечує дов-
гострокове процвітання підприємства. Вміння пра-
цівників виконувати роботу краще і прогнозувати 
бажаний результат вказують на конкурентні пере-
ваги. Розвиток персоналу сприяє вдосконаленню на-
бутих та оволодінню якісно новими уміннями, на-
вичками, знаннями працівника, підвищуючи його 
професійний рівень. Розвиток персоналу забезпечує 
професійне, інтелектуальне, моральне, особистісне 
зростання працівників, розкриваючи їх потенціал. 
Розвиток персоналу – це динамічний, чітко сплано-
ваний, перманентний процес, необхідний для досяг-
нення стратегічних та оперативних цілей підприєм-
ства, за допомогою технологій навчання, підвищення 
кваліфікації, управління кар’єрою, соціального та 
особистісного розвитку, управління трудовою моти-
вацією і стимулюванням персоналу, тощо. 

Основними напрямами вдосконалення профе-
сійного розвитку персоналу вважають підвищення 
освітнього рівня працівників, заохочення до іннова-
цій, формування системи безперервної професійної 
освіти і підготовки кадрів, включаючи підвищення 
кваліфікації, застосування інноваційних форм та 
методів організації навчання, створення умов для 
кар’єрного росту працівників, заохочення до вну-
трішньої конкуренції.
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Постановка проблеми. Системні економічні й со-
ціально-політичні зрушення в нашій країні вимушу-
ють переоцінити підходи до існуючих проблем. Де-
які питання відкладаються до кращих часів, інші 
потребують поточного вирішення. Але формування 
теоретичних засад майбутніх змін є підсумком уза-
гальнення знань, накопичених за минулий період. 
Наприклад, реформування житлово-комунального 
господарства держави повинно врахувати багато чин-
ників, зокрема інноваційну складову.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вчення інноваційної діяльності, теоретичні й прак-
тичні пошуки можливостей її активізації на рівні 
підприємств, галузей та держави цікавлять науков-
ців в усіх країнах світу. Суперечності й інноваційні 
перспективи трансформації житлово-комунального 
господарства України розглянуті в роботах Ю. Ба-
жала [1], В. Гейця [2]. С. Козьменко [3], О. Лап-
ко [4], А. Пересади, Т. Майорової [5] та багатьох 

інших дослідників. Але залишаються актуальними 
проблеми подальшого поглибленого вивчення про-
блемних питань інноваційного розвитку комуналь-
ного господарства.

Постановка завдання. Метою роботи є розробка 
основ інноваційного реформування комунального 
господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Жит-
лово-комунальне господарство (ЖКГ) традиційно 
розглядають як єдину галузь, що являє собою комп-
лекс підгалузей, покликаних забезпечувати умови 
нормальної життєдіяльності населення та функціо-
нування міських структур. ЖКГ у значній мірі фор-
мує середовище життєдіяльності людини – комфорт-
ність міста, району, мікрорайону, житла. Ця галузь, 
з одного боку, зазнає впливу ринкових відносин, а 
з іншого є важливою ланкою системи соціального 
захисту населення. Це породжує серйозні проблеми 
та протиріччя, зокрема, погіршення стану житла, 
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якості комунальних послуг і т.д. На сьогодні в га-
лузі ЖКГ України функціонує кілька тисяч підпри-
ємств та організацій різних форм власності, які нада-
ють населенню понад 40 видів послуг на суму більше 
6 млрд грн щороку. Тут використовується майже 
чверть основних фондів держави, зайнято 5% пра-
цездатного населення країни. Централізованим водо-
постачанням забезпечено населення всіх міст країни 
та 86% селищ міського типу (тобто понад 70% насе-
лення України), централізованими системами кана-
лізації – 95% міст і більше половини селищ міського 
типу. Близько 80% теплової енергії, що виробля-
ється підприємствами комунальної енергетики (а це 
72 млн Гкал), відпускається населенню та об’єктам 
бюджетної сфери. У 53 містах України функціонує 
міський електротранспорт. Протяжність вулично-до-
рожньої мережі досягла майже 80 тис. км, на утри-
манні міських управлінь житлово-комунального 
господарства знаходиться понад 3700 мостів та шля-
хопроводів [6].

У той же час, маючи таке значення для націо-
нальної економіки та життєдіяльності людини, ЖКГ 
на сьогодні є найвідсталішою галуззю економіки. На 
даний час у своїй більшості підприємства галузі пра-
цюють фактично за рахунок тих ресурсних можли-
востей, що були накопичені до початку 90-х років. 
Темпи зростання обсягів виробництва (наданих по-
слуг) у галузі у 4 рази нижчі, ніж у промисловості. 
Темпи зростання інвестицій, заробітної плати та про-
дуктивності праці удвічі нижчі, ніж по економіці в 
цілому. Займаючи 1,3% у випуску товарів і послуг 
в економіці, на галузь припадає 43% всієї заборго-
ваності за енергоносії, 5,5% збитків усієї економіки, 
4% – усієї дебіторської заборгованості, 4% – забор-
гованості з виплати заробітної плати по країні, 3% –  
усієї кредиторської заборгованості. 1 млн. чоловік, 
що працюють у галузі, отримують зарплату, яка на 
10% менше середньої по країні та у 1,7 рази нижча, 
ніж у промисловості. [7]. Усе це зумовлює нагальну 
потребу в кардинальних інноваційних технологічних 
та управлінських змінах ЖКГ.

Комунальне господарство повинно стати пріори-
тетним напрямом реалізації державної інноваційної 
політики з огляду на дві важливі обставини: перше –  
незадовільний стан галузі, яка є життєзабезпечую-
чою, друге – на сьогодні комунальне господарство чи 
не єдина галузь економіки України, де практично не 
відбуваються ринкові перетворення. До того ж цен-
тралізована система водопостачання і водовідведен-
ня, теплопостачання як елемент комунального гос-
подарства є природною монополією, що обумовлює 
певні особливості державного регулювання іннова-
ційного розвитку підприємств цієї сфери комуналь-
них послуг.

Ситуація у фінансово-економічній та технічній 
сферах ЖКГ України характеризується зростанням 
дебіторської заборгованості, рівня зносу основних 
фондів, обсягів витрат тепла й води тощо. Найгострі-
ші проблеми в галузі пов’язані з: невідповідністю 
відносин у сфері ЖКГ змінам в економіці держави 
й не інтегрованістю галузі в систему ринкової еко-
номіки; недосконалістю системи державного регу-
лювання ринку житлово-комунальних послуг; штуч-
ною монополізацією діяльності у сфері будівництва, 
реконструкції й утримання житла; нерозвиненістю 
сучасних форм ефективного управління житлом і 
підприємствами ЖКГ, відсутністю єдиної технічної 
політики розвитку житлової та комунальної інфра-
структури [2, с. 93]. Усе вищевикладене обумовлює 
необхідність дослідження й пошуку нових шляхів 

знаходження можливих резервів зниження витрат 
і поліпшення якості послуг, що надаються у сфері 
ЖКГ, тобто підвищення його соціально-економічної 
ефективності, що в ринкових умовах неможливо без 
активного залучення інноваційних факторів, що у 
свою чергу потребує розробки та реалізації виваже-
ної державної інноваційної політики.

Розгляд державної інноваційної політики потре-
бує вивчення світового досвіду в даній сфері. Уза-
гальнюючи наявну інформацію, можна виділити дві 
принципово протилежні моделі інноваційної політи-
ки: франко-японську (характерним є прямий вплив 
держави на інноваційну діяльність у країні) та ан-
гло-американську (властивим є мінімальне держав-
не втручання в інноваційну діяльність країни, що 
може виявлятися у здійсненні порівняно незначно-
го, виключно непрямого впливу держави на іннова-
ційні процеси в країні). Однак на практиці жодна з 
наведених моделей інноваційної політики не вико-
ристовується в чистому вигляді. Країни в здійсненні 
державної інноваційної політики, як правило, ком-
бінують використання засобів прямого й опосередко-
ваного державного впливу на інноваційні процеси. 
Перспективним є як державна підтримка інновацій-
ної діяльності, так і залучення та зацікавлення біз-
несових структур інвестуванням коштів в інновацій-
ні проекти.

Для України принципово важливим є знаходжен-
ня адекватного співвідношення між державним та 
ринковим регулюванням інноваційної діяльності в 
країні. Аналіз особливостей впливу інструментів дер-
жавної політики на інвестиційно-інноваційну діяль-
ність свідчить, що наслідками несистемного підходу 
до інвестиційно-інноваційних процесів у державі є: 
нестійка динаміка оновлення основних фондів; зрос-
тання фондоозброєності переважно за рахунок доо-
цінки основних засобів або скорочення чисельності 
працівників; невідповідність здійснюваних інвести-
цій реальним потребам; низький рівень інвестицій 
у нематеріальні активи; використання як основно-
го джерела інвестицій амортизаційних відрахувань і 
кредитів навіть не для інвестицій, а для поповнення 
нестачі оборотних коштів; невідповідність техніч-
них характеристик продукції зарубіжним аналогам; 
низький рівень інноваційної активності; дефіцит ін-
женерно-технічних кадрів тощо.

Відсутність моделі інноваційного розвитку кому-
нального господарства України, як і інших галузей 
вітчизняної економіки, є частиною системної пробле-
ми, яка полягає в тому, що результативність, якість 
функціонування й структура креативної частини 
національної інноваційної системи – сектору дослі-
джень і розробок, освіти, винахідництва – не повною 
мірою відповідають потенційним потребам інтенсив-
ного розвитку економіки. З іншого боку, структур-
но відстала, технологічно низькоукладна вітчизняна 
економіка, а також система підприємництва залиша-
ються вкрай неприйнятними до сучасних досягнень 
науки та технологічних інновацій.

Стратегічне управління інноваційною діяльністю 
підприємств комунального господарства як відкри-
тої системи повинно бути динамічним і дієвим, не 
тільки враховувати інформаційні потоки, що надхо-
дять із зовнішнього середовища, але й активно його 
формувати на основі безпосередньої комунікаційної 
реальної й віртуальної взаємодії з метою підвищення 
суспільної та підприємницької економічної ефектив-
ності інноваційного процесу на основі формування й 
підтримки привабливого іміджу за умови прозорості 
й відкритості.
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Згідно із суспільною значущістю результатів ін-
новаційної діяльності як суспільного і колективно-
го блага, процес формування і реалізації стратегій 
інноваційної діяльності, які повинні забезпечувати 
інноваційний розвиток суб’єкта господарювання, 
доцільно здійснювати на основі принципу коеволю-
ції, що передбачає залучення суб’єктів ринку, спо-
живачів інноваційної продукції, органів державного 
управління та місцевого самоврядування, зміну їх 
рольового статусу, тобто перехід із зовнішнього до 
внутрішнього середовища процесу інноваційного роз-
витку на основі створення позитивного стереотипно-
го образу підприємства або існування значної ймовір-
ності отримання економічної або соціальної вигоди 
від участі в інноваційній діяльності.

Успішність стратегічного управління процесом 
інноваційного розвитку повинна ґрунтуватися на ін-
формації, яка має: довготерміновий характер, змогу 
створювати у суб’єктів внутрішнього і зовнішньо-
го середовища усталене уявлення про здобутки та 
можливості підприємства, а також задовольняти їх 
раціональні й емоційні потреби. Тому підприємства 
галузі та комунальне господарство в цілому мають 
навчитися управляти враженнями гетерогенної ау-
диторії про свою діяльність і можливості з метою 
формування довіри у довготерміновому періоді, яка 
уособлюється у позитивній репутації, та сприятли-
вого ставлення – у короткотерміновому, тобто імі-
джу. Як підґрунтя сприятливого іміджу комуналь-
ного господарства доцільно обрати систему його 
брендів. Останні варто розглядати як повноцінний 
стратегічний інформаційний ресурс, який має здат-
ність генерувати додаткові фінансові притоки й 
збільшувати (або в разі негативного впливу зменшу-
вати) вартість підприємства.

Інноваційні стратегії, що забезпечують іннова-
ційний розвиток, повинні бути варіативними, що 
зумовлюється невизначеністю і мінливістю зовніш-
нього середовища, складністю і багатоаспектністю 
внутрішнього. Варіативність дозволяє враховувати 
негативну дію факторів ризику. Головними критері-
альними ознаками стратегій повинні стати: несупер-
ечливість і узгодженість зі складовими загального 
стратегічного набору альтернатив функціонування 
підприємства; досяжність за ознаками ресурсів та 
часу, організаційно-структурна підтримуваність; ор-
ганізаційно-культурна сприйнятливість персоналом 
підприємства та спільнотою з позицій імовірних со-
ціально-економічних здобутків.

Відкритість комунального господарства як соці-
ально-економічної системи, її багатоцільовий харак-
тер, розподіл бізнес-процесу на сукупність етапів та 
стадій, значний ризик розроблення та впровадження 
інновацій вимагають встановлення різнохарактер-
них взаємозв’язків між підрозділами вищого рівня 
управління підприємствами функціональними та ви-
робничими підрозділами тактичного та технічного 
(оперативного) рівня управління, що можна реалізу-
вати за допомогою гнучких організаційних взаємо-
відносин на основі поліцентричності організаційної 

структури підприємства, тобто ієрархічності та гете-
рархічності.

Згідно з новою економічною теорією альтернатив-
них економічних систем, розвиток комунального гос-
подарства взагалі та інноваційний розвиток зокрема 
для досягнення успішності за отриманими результа-
тами становить тріаду культури, суспільних інсти-
тутів і економіки: економічні системи виростають з 
суспільних інститутів, а останні – з культури. Втім, 
зв’язки між трьома складовими не є жорстко детер-
мінованими, ці складові відносно самостійні й зна-
ходяться у стані незалежної еволюції. Культурні вза-
ємовідносини необхідно базувати на раціональності, 
самоідентифікації (індивідуальній або колективній), 
що є уособленням горизонтального порядку, і влади, 
тобто вертикального порядку, – цінностей та норм. 
Останні підтверджують необхідність прояву ознак 
інституціоналізації функціонування підприємств як 
мікрорівневих суб’єктів на основі формування реле-
вантних обставинам і стратегічним альтернативам 
культурних взаємовідносин - системи формальних і 
неформальних правил, норм, традицій індивідуаль-
ної й групової поведінки, що відносяться до легіти-
мації суб’єкта господарювання, членства в ньому.

Висновки з проведеного дослідження. Стратегія 
інноваційного розвитку комунального господарства 
України, як і кожного структурного елементу наці-
ональної економіки, повинна розроблятися з ураху-
ванням основних положень програмних документів, 
які визначають стратегію інноваційного розвитку 
країни та основних складових її інноваційної систе-
ми. Для ефективного вирішення проблеми необхід-
но визначити вихідні позиції основних компонентів 
національної інноваційної системи, ступінь їх від-
повідності вимогам інноваційно-інвестиційної моде-
лі розвитку, виявити слабкі сторони і перепони, що 
гальмують такий розвиток, а також наявні переваги 
й потенційні можливості щодо здійснення узгодже-
них системних змін.
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Постановка проблеми. У процесі трансформа-
ційних змін вітчизняної економіки багато підпри-
ємницьких структур опинилися у критичному стані 
через недосконалу систему управлінських, організа-
ційних, економічних та фінансово-кредитних меха-
нізмів господарювання, які потребують відповідних 
змін з метою забезпечення ефективного функціону-
вання господарюючих суб’єктів. Проте на будь-якому 
етапі розвитку економічних відносин їх результатив-
ність опосередковується існуючою системою управ-
ління персоналом, тобто «людським фактором». Це, 
відповідно, обумовлює необхідність проведення по-
дальших наукових розробок в напрямі забезпечення 
сталого та ефективного механізму управління персо-
налом вітчизняних підприємств в умовах кризи.

В умовах побудови соціально орієнтованої еко-
номіки в Україні особливу увагу в діяльності під-
приємств слід приділяти працівникам, формуванню 
сприятливої атмосфери в трудовому колективі, ство-
ренню ефективної системи морального і матеріаль-
ного стимулювання, що неможливо без формування 
високоефективного механізму управління персоналом 
підприємства, який би враховував кризові явища в 
економіці країни, а також на окремих підприємствах.

Сучасний етап розвитку економіки України ха-
рактеризується динамікою зростання суспільного ви-
робництва, і це вимагає зміни вимог до персоналу, 
які повинні вміти користуватися новітніми метода-
ми ефективної роботи з персоналом в сучасних ор-
ганізаціях. Підприємство повинно сформувати таку 
систему управління, яка забезпечила б йому висо-
ку ефективність роботи, конкурентоспроможність та 
стійке становище на ринку. Провідна роль при цьому 
відводиться управлінню персоналом підприємства в 
кризових умовах як найбільш активній складовій ре-
сурсного потенціалу, від ефективності використання 
якої залежать результати функціонування підприєм-
ства в цілому.

Як правило, однією з базисних причин кризового 
стану підприємств України, разом з мікро- і макро-
економічними причинами, є невідповідність прин-
ципів і методів управління персоналом сучасним 
умовам ринкової економіки. Сьогодні в Україні не 
вистачає кваліфікованих менеджерів, а якість під-
готовки до ринкової діяльності більшості наявних 

залишає бажати багато кращого. У керівників біль-
шості українських підприємств занадто сильні сте-
реотипи адміністративної системи управління, для 
якої персонал є ресурсом допоміжним, а кожен пра-
цівник розглядався лише як легко замінний «гвин-
тик» механізму.

У цих умовах потрібно принципово новий тип пра-
цівника: висококваліфікований, ініціативний, схиль-
ний до інновацій, готовий самостійно приймати рі-
шення і нести за них відповідальність, що прив’язує 
свої особисті цілі до цілей організації, в якій працює, 
орієнтований на довгострокову співпрацю.

Правильне використання співробітників організа-
ції, відповідно до їх здібностей, є запорукою її успіш-
ної роботи. І, навпаки, незнання здібностей людей, 
а отже і їх потенційних робочих можливостей, роз-
ставляння людей з порушенням особистих інтересів 
у невідповідності зі здібностями є однією з можли-
вих причин кризи підприємства.

Практика показує, що проблеми, які існують в 
економіці сьогодні, не можуть бути вирішені без 
формування механізму, побудованого з урахуванням 
детермінант управління персоналом в умовах кризи, 
які забезпечують стійкий розвиток підприємства.

Для будь-яких підприємств, незалежно від фор-
ми господарювання, розміру, напряму економічної 
діяльності, управління персоналом має надзвичайно 
важливе значення. Жодне підприємство не досягне 
намічених цілей поза належного відбору, розстанов-
ки професійно підготовлених людських ресурсів. Це 
й виступає визначальним фактом в системі управлін-
ня персоналом.

Метою статті є дослідження системи управлін-
ня персоналом. Для відображення власного бачен-
ня управління персоналом попередньо розглянемо 
поняття «управління персоналом» та різні підходи 
щодо управління персоналом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження різних наукових шкіл та методологічних 
підходів до теорії управління персоналом показали, 
що теорія управління як наука (на відміну від ви-
значення) виникла у кінці минулого століття і з тих 
пір зазнала значних змін. Поняття «наукове управ-
ління» вперше запропонував не Фредерік У. Тейлор, 
який по праву вважається родоначальником теорії 
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управління, а представник американських фрахто-
вих компаній – Луіс Брандейс в 1910 р. Згодом і сам 
Тейлор широко користувався цим поняттям.

Питанням управління персоналом (менеджмен-
ту персоналу) в економічно розвинених країнах, а 
останнім часом і в Україні, присвячена значна кіль-
кість монографій, наукових статей та навчальних 
посібників. Основні підходи до управління персона-
лом висвітлені в працях Котлера Ф., Девіса Ф., За-
вадського Й. С., Крушельницької О. В., Лукянихі-
на В. О., Мескона М., Мурашко М. І., Щокіна Г. В. 
та ін. Концепції цих авторів базуються, як правило, 
на тому, що персонал є одним з найважливіших еко-
номічних ресурсів організації, джерелом її доходів, 
конкурентоспроможності і розвитку. Як справедли-
во зазначає Близнюк В., «усі господарські заходи 
об’єднуються трьома поняттями: «….люди, продук-
ція, прибуток. Передусім головну роль відіграють 
люди. Якщо немає здібних спеціалістів, то всі ваші 
намагання будуть марними» [1, c. 28].

Виклад основного матеріалу дослідження. Іс-
нують приклади різного тлумачення самого понят-
тя «управління персоналом», при визначенні якого 
одні автори оперують метою і методами, за допомо-
гою яких можна досягти цієї мети, тобто акценту-
ють увагу на організаційній стороні управління, в 
той час як інші наголошують на змістовній частині, 
яка відображає функціональну сторону управління. 
Семантику поняття «управління персоналом» наве-
дено у таблиці 1.

Окремі дослідники намагаються об’єднати у ви-
значенні поняття управління персоналом характе-
ристики цілей менеджменту персоналу з його най-
важливішими функціями.

«Економіка персоналу (чи управління персона-
лом), – пишуть німецькі вчені Марр Р. і Шмидт Г., –  
є сферою діяльності, характерною для всіх органі-
зацій, і її головне завдання полягає в забезпеченні 
організації персоналом і цілеспрямованому викорис-
танні персоналу» [1, c. 36].

Коротков Є. схиляється до точки зору, що управ-
ління персоналом – це сукупність цілеспрямованих 
дій керівного складу організації, а також керівників 
і фахівців підрозділів, що включають визначення по-

треби в персоналі відповідно до мети і можливостей 
організації; планування роботи з персоналом (залу-
чення, відбір, підбір і вивільнення); розстановка і 
розподіл персоналу, його використовування; дослі-
дження і оцінку персоналу; ротацію персоналу, рух 
у системі управління, траєкторію кар’єри; розвиток 
персоналу, підвищення кваліфікації, освіти, компе-
тенції, накопичення досвіду; мотивацію і стимулю-
вання персоналу, створення сприятливих умов для 
ефективної діяльності [2, c. 76].

Так, Галенко В. П. вважає, що «управління персо-
налом – це комплекс взаємопов’язаних економічних, 
організаційних і соціально-психологічних методів, 
що забезпечують ефективність трудової діяльності і 
конкурентоспроможності підприємства».

У свою чергу, Шекшня С. В. визначає поняття 
«управління персоналом» як «...забезпечення органі-
зації необхідною кількістю працівників, що виконують 
необхідні виробничі функції. Ефективність управління 
персоналом визначається ступенем реалізації загаль-
них цілей організації». Маслов Е. В. вважає управлін-
ня персоналом системною, планомірно організованою 
дією за допомогою взаємопов’язаних організаційних, 
економічних і соціальних заходів на процес формуван-
ня і перерозподіл робочої сили на рівні підприємства 
для створення умов використання трудових якостей 
працівників з ціллю забезпечення ефективного функ-
ціонування підприємства і всебічного розвитку праців-
ників, які на ньому працюють [3, c. 108].

Сучасна концепція управління персоналом по-
лягає у підвищенні ролі особистості працівника, у 
необхідності врахування його мотиваційних устано-
вок, вмінні спрямовувати їх на вирішення завдань 
підприємства.

Крушельницька О. В. розглядає управління пер-
соналом як науку і мистецтво ефективного управлін-
ня людьми в умовах їх професійної діяльності.

На думку Храмова В. О., управління персоналом –  
це сукупність впливів на організаційну поведін-
ку людей, спрямованих на активізацію ще невико-
ристаних професійних і духовних можливостей для 
розв’язання поставлених завдань.

Балабанова Л. В. під управлінням персоналом 
пропонує розуміти процес планування, підбору, під-

Таблиця 1
Семантика поняття «управління персоналом»

Сутність поняття Підхід

Управління персоналом – діяльність (процес) щодо забезпечення організації 
необхідною кількістю співробітників потрібної компетенції, їх мотивацію й 
ефективного використання як в економічному, так і соціальному плані

Управління персоналом як цілісна 
система

Управління персоналом – визначення потреби в персоналі, залучення персона-
лу, а також структурування робіт, політика винагороди та соціальних послуг, 
політика участі в успіху, управління витратами на персонал, керівництво 
співробітниками

Управління персоналом як область 
(сферу, функцію) діяльності, характер-
ну для всієї організації

Управління персоналом – система розробки і реалізації взаємопов’язаних, 
ретельно продуманих на рівні організації рішень з приводу регулювання від-
носин праці та зайнятості

Управління персоналом з точки зору 
прийняття рішень

Управління персоналом – сукупність механізмів, принципів, форм і методів 
впливу на формування, розвиток та використання персоналу організації, що 
реалізуються як низка взаємопов’язаних напрямків та видів діяльності

Управління персоналом з методологіч-
ної точки зору (управління персоналом 
виступає одночасно як система органі-
зації, як процес і як структура)

Управління персоналом – формування і направлення мотиваційних установок 
працівника відповідно до завдань, які стоять перед організацією Мотиваційний підхід

Управління персоналом – облік взаємозв’язків між окремими аспектами управ-
ління персоналом, який виражається в розробці кінцевих цілей, визначенні шля-
хів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що забезпечує 
комплексне планування, організацію та стимулювання роботи з персоналом

Системний підхід

Управління персоналом – поглиблення взаємодії і взаємозв’язків між компо-
нентами системи управління по вертикалі – між рівнями управління і підроз-
ділами, і по горизонталі – за стадіями життєвого циклу організації, культури; 
ступінь узгодженості економічних інтересів

Інтеграційний підхід
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ції на розробку концепцій, стратегій кадрової полі-
тики і методів управління людськими ресурсами.

Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шка-
нова О. М. – як діяльність, спрямована на рішення 
службових проблем, підтримку розвитку персоналу, 
кожного окремого працівника, вдосконалення умов 
праці [5, c. 52].

Результатом ускладнення і збагачення діяльності 
по управлінню персоналом і її вивчення з’явилися 
різноманітні трактування сутності та змісту управ-
ління персоналом в сучасній літературі. Серед всіх 
визначень сутності управління персоналом можна 
виділити певні методичні підходи (таблиця 2).

Узагальнюючи наведені визначення, можна ска-
зати, що управління персоналом – це цілеспрямова-
на діяльність керівного складу підприємства щодо 
розробки концепції, стратегій кадрової політики і 
методів управління людськими ресурсами, це сис-
темний, планомірно організований вплив через сис-
тему взаємопов’язаних, організаційно економічних і 
соціальних заходів, спрямованих на створення умов 
нормального розвитку й використання потенціалу 
робочої сили на рівні підприємства.

Проаналізувавши методологічні погляди різних 
вчених, можна зробити висновок, що управління 
персоналом – цілеспрямована діяльність керівно-
го складу підприємства, підрозділів системи управ-
ління персоналом, що включає розробку концепцій 
і стратегій кадрової політики, принципів і методів 
управління персоналом з метою підвищення резуль-
тативності функціонування підприємства в найближ-
чій перспективі.

У світовій практиці існують два найбільш відо-
мі стилі управління персоналом – американський і 
японський. Велику увагу фахівців усього світу при-
вертають особливості японської системи управління 
персоналом, використання якої обумовлює досить 
високу ефективність функціонування великих япон-
ських компаній. Розглянемо особливості цієї системи. 
По-перше, японська система управління персоналом 

готовки, оцінки, навчання та мотивації персоналу, 
спрямований на ефективне його використання та до-
сягнення цілей підприємства і працівників.

Професор Меньшикова М. О. з методичної точки 
зору розглядає управління персоналом як сукупність 
механізмів, принципів, форм і методів взаємодії при 
формуванні, розвитку та діяльності персоналу орга-
нізації, що реалізується як низка взаємопов’язаних 
напрямів та видів діяльності. У цьому відношенні 
Меньшикова М. О. розглядає управління персона-
лом як цілісну систему та як процес забезпечення 
організації необхідними співробітниками певної ком-
петентності, їх мотивації та ефективності як в еко-
номічному, так і в соціальному значенні. З цього слі-
дує, що професор розглядає управління персоналом 
одночасно як цілісну систему організації, як процес 
і як структуру [3, c. 93].

Вітчизняні науковці, зокрема Бєляєва С. В., 
Шкапова О. М., Виноградський М. Д., сприймають 
управління персоналом як соціально-економічну 
систему в організації, основними комплексними за-
вданнями та функціями якої є планування, прогно-
зування, маркетинг персоналу, його розвиток, аналіз 
засобів мотивації, створення оптимальних умов пра-
ці, розробка організаційної структури управління, 
регулювання трудових відносин, облік персоналу, 
надання юридичних послуг та розвиток соціальної 
інфраструктури.

Мурашко М. И. – як процес або форма діяльності, 
яка передбачає керівництво певною групою осіб або 
їх орієнтацію на досягнення мети організації.

Мордовин С. К. – як ряд дій, спрямованих на що-
денне оперативне управління людськими ресурсами 
організації. 

Михайлова Л. И. – як сукупність усіх управ-
лінських рішень і видів діяльності, безпосередньо 
пов’язаних з організацією впливу на людей, які пра-
цюють на підприємстві. 

Крушельницкая О. В., Мельничук Д. П. – як ці-
леспрямовану діяльність керівного складу організа-

Таблиця 2
Методичні підходи щодо визначення сутності «управління персоналом»

Підходи Автор

Мотиваційна 
теорія управління 
персоналом 
організації

Її засновником можна вважати Маусова Н., за визначенням якого управління персоналом – це 
«безперервний процес, направлений на цільову зміну мотивації людей, щоб добитися від них 
максимальної віддачі, а, отже, високих кінцевих результатів». У цьому і подібних до нього ви-
значеннях виділена найважливіша, стрижньова функція управління персоналом. Проте вони 
відображають лише частину управлінської діяльності, залишаючи в тіні множину інших її 
функцій. Аналогічної точки зору дотримуються Грачева М. В, Маслова Е. В, Маслоу А., Мак-
миллан И. та інші вчені.

Дескриптивна 
(описова) концепція 
управління 
персоналом

Представником даної концепції є Герчикова І. Н., яка визначає процес «управління персо-
налом» як самостійний вид діяльності фахівців-менеджерів, головною метою яких є підви-
щення виробничої, творчої віддачі і активності персоналу; орієнтація на скорочення частки і 
чисельності виробничих і управлінських працівників; розробка і реалізація політики підбору і 
розстановки персоналу; вироблення правил прийому і звільнення персоналу; рішення питань, 
пов’язаних з навчанням і підвищенням кваліфікації персоналу». У даному визначенні роз-
криваються мета і низка найважливіших функцій управління персоналом. Його важливою 
гідністю є конкретність в розкритті змісту діяльності по управлінню кадрами. Проте, на нашу 
думку, це визначення має, щонайменше, два недоліки:
- по-перше, воно слабо відображає суть і специфіку управління персоналом;
- по-друге, перераховує далеко не всі його найважливіші функції.

Телеологічний 
методичний підхід 
визначення сутності 
категорії «управління 
персоналом» (з 
погляду мети, завдань 
процесу управління)

Досить розповсюджена сучасна концепція управління персоналом організації, прихильниками 
якої є А.Я. Кібанов, Д.К. Захаров та ін. Базовими положеннями даної концептуальної теорії є 
твердження відносно того, що управління персоналом - це комплекс управлінських (організа-
ційних, економічних, правових) заходів щодо кількісних і якісних характеристик персоналу і 
спрямованості його трудової поведінки цілям і завданням підприємства, що забезпечують від-
повідність (організації).

Дескриптивно-
телеологічні поняття

Автори даного методичного підходу намагаються поєднати характеристику цілей менеджменту 
персоналу з перерахуванням його найважливіших функцій. За дослідженнями Р. Марра і  
В. Вебера «економіка персоналу (або управління персоналом) – є сферою діяльності, характер-
ної для всіх організацій, і її головне завдання полягає в забезпеченні організації управління 
персоналом і цілеспрямованому використанні персоналу».
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істотно відрізняється від української, оскільки вона 
ґрунтується на менталітеті своїх співробітників. Це 
система, згідно з якою, працівник, що приймається 
на службу після закінчення навчання, працює в кор-
порації майже до виходу на пенсію. В українському 
менталітеті навпаки – працівник, що відпрацював в 
одній фірмі більше п’яти років, втрачає стимул-ре-
акцію до самовдосконалення і починає деградувати в 
трудовому плані. Ця проблема практично залишаєть-
ся нерозв’язаною. На зміну системі довічного найму 
прийшла інша – більш ефективна та гнучка – «сис-
тема обов’язкового найму». Суть її зводиться до та-
кого: робоча сила набирається не кожним окремим 
підприємством, а адміністрацією компанії одночасно 
для всіх підприємств. Через кожних 4-7 років на-
йнятим працівникам надається можливість перейти 
на інше підприємство цієї ж компанії. Така гнучка 
форма найму є вигідною для підприємств, оскільки 
дозволяє швидко вирішувати питання, пов’язані з 
найманим персоналом. На великих українських під-
приємствах «система обов’язкового найму» може 
бути одним із заходів вирішення проблеми з розви-
тком співробітників підприємства і одночасно висо-
кої плинності кадрів. Адже переведення проводить-
ся в рамках однієї компанії. По-друге, підбір кадрів, 
що є основою основ роботи з персоналом. Як відомо, 
в Японії корпоративний дух, повна відсутність кон-
фліктів, злагодженість роботи залежать від націо-
нального складу організації. Тобто багатьох проблем 
японським менеджерам вдається уникнути тому, що 
в Японії живе 99% японців. Українська реальність 
значно відрізняється від японської, водночас в сис-
темі однієї організації підібрати злагоджений моно-
національний колектив можливо. Це майже повніс-
тю вирішує проблеми з несумісністю менталітетів, 
життєвих цінностей, віросповідання тощо. По-третє, 
також слід збільшити увагу до корпоративного духу, 
який постійно присутній в японських корпораціях. 
Японський стиль управління базується на переконан-
ні, а не на примусовій праці співробітників [6, c. 63]. 

Керівник не виділяє себе з маси підлеглих, його 
завдання – не керувати роботою, яку виконують інші, 
а сприяти взаємодії співробітників, надавати їм не-
обхідну підтримку і допомогу, формувати гармонійні 
стосунки. Як відзначає професор Піджельс Д., метою 
японського підприємця є використання найповнішою 
мірою майстерності, таланту і здібностей кожного 
працівника. Японський менеджмент бачить у своїх 
працівниках ті ресурси, які можуть принести еконо-
мічний прибуток, якщо персонал навчити і викорис-
товувати відповідно до максимальних можливостей.

Таким чином, можна зробити висновок, що япон-
ська система підбору та управління персоналом є до-
сить складним, але ефективним механізмом функці-
онування великих японських корпорацій. Зважаючи 
на те, що Японія займає передові економічні позиції 
та з кожним роком пропонує нові технології, зрозу-
міло, що принципи японського управління й підбору 
персоналу є досить ефективними. Водночас не кож-
ній країні під силу запровадити японську систему 
управління на своїх підприємствах, тому що майже 
все залежить від менталітету країни та її історичних 
особливостей та традицій, які формувалися протягом 
усього періоду існування країни.

Розглянемо американську систему управління 
персоналом.

Американська система заснована на розгляді ді-
яльності управління як самостійної професії і на-
явності самої розвинутої у світі мережі навчальних 
закладів, інших навчальних центрів і спеціальних 
програм, що забезпечують широку підготовку, пере-
підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. Вона 
пристосована до умов високої мобільності керівного 
складу в промисловості США, що ускладнює пробле-
му формування резерву кадрів. Кадрова політика у 
фірмах США зазвичай будується за такими напря-
мами: американські фірми використовують тради-
ційні принципи відбору кадрів під час прийняття на 
роботу, основну увагу приділяють спеціалізованим 
знанням і професійним навичкам; загальними кри-

Таблиця 3
Системи управління персоналом у зарубіжних країнах

Критерій Японія США Україна

Лозунг підприємств

«Робити все краще, більше і 
швидше для процвітання свого 
підприємства – значить, робити 
життя кращим для самого себе»

«Ми хочемо думати про себе 
як про переможців»

Максимізація прибутку – 
наше основне завдання

Стимулювання праці Економічне.
Психологічне

Об’єктом стимулювання є 
рівень кваліфікації

Економічне.
Соціальне

Напрями управління Орієнтація управління на групу, 
підвищена увага до людини

Орієнтація на окрему особу, 
увага до людини як до 
виконавця

Орієнтація на окрему 
особу

Стратегія розвитку Приділяється більше уваги своєму 
довгостроковому розвитку.

Приділяється увага 
середньостроковому та 
короткостроковому розвитку

Орієнтація на 
короткостроковий 
розвиток

Професійна мобільність 
кадрів

Вважається досить негативним 
явищем

Вважається позитивним 
явищем і має високу 
тенденцію

Досить нормальне 
ставлення

Ротація посадових 
функцій

Всі найняті працівники набувають 
досвіду різних робіт Майже відсутня ротація Відсутня

Оплата праці
Залежно від стажу роботи, від 
життєвих піків, від результатів 
праці

Оплата праці за 
індивідуальними 
досягненнями

Оплата праці за 
особистими досягненнями

Ставлення до праці Не існує нічого більш важливого, 
ніж робота

Увага приділяється 
особистому розвитку

Увага приділяється 
особистості

Відношення до людини Відношення до людини як до 
центру діяльності

Людина як засіб досягнення 
мети Людина – робоча сила

Відносини з підлеглими Особисті, неформальні Формальні Дуже розвинута 
субординація

Процес підвищення 
кваліфікації

Без відриву від виробництва (на 
робочому місці)

Відокремлено, за 
спеціальними програмами

За спеціальними 
програмами
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теріями відбору кадрів є освіта, практич-
ний досвід роботи, психологічна сумісність, 
уміння працювати в колективі; в американ-
ських фірмах робиться орієнтація на вузьку 
спеціалізацію менеджерів [7, c. 92].

Вважається, що вищий управлінський 
персонал в США має значно вищі доходи, 
ніж в інших країнах, по відношенню до 
решти працівників. Якщо співвідношення 
між заробітною платою президента і неква-
ліфікованого робітника в США становить 
20:1, то в Японії – 8:1. Для американської 
компанії відповідно до вибраних тактичних 
цілей характерна переважна орієнтація на 
максимальну гнучкість системи управління 
в питаннях розподілу і перерозподілу всіх 
видів ресурсів для підвищення прибутку в 
короткостроковому розрізі [8, c. 153].

Аналізуючи таблицю 3, можна виявити 
спільні позитивні ознаки систем управління 
персоналом в різних країнах світу. Це:

– горизонтальне управління і турбота про всі ре-
сурси, акцент на формуванні команди;

– децентралізована кадрова функція реалізову-
ється на лінійному рівні управління:

– спеціалісти з персоналу надають підтримку лі-
нійному менеджменту;

– планування людських ресурсів повністю інте-
гровано в корпоративне планування;

– цілісна корпоративна культура і балансування 
поточних потреб інтегрованої організації із зовніш-
нім середовищем.

Отже, для того щоб створити дієву систему управ-
ління на підприємстві, розробити власну фірмову 
філософію управління персоналом, слід виходити з 
досвіду провідних світових компаній, а крім того, 
накопичувати власний досвід роботи з українськи-
ми працівниками. Проте за порівняльного аналізу 
будь-яких систем управління необхідно зауважити, 
що автоматичне запровадження тієї або іншої систе-
ми управління ще не гарантує високої ефективності. 
Ефективність виробничої організації обумовлена не 
стільки використанням тієї або іншої системи управ-
ління, скільки тим, як пристосовані її елементи до 
виробничо-ринкових умов, в яких функціонує орга-
нізація [9, c. 296].

Технологію управління персоналом як людським 
ресурсом можна вважати ефективною в транснаціо-
нальних корпораціях за певних умов, зокрема, коли 
розвинута система адаптації до зовнішнього і вну-
трішнього ринку праці, підтримується високий рі-
вень участі працівників в управлінських процесах, 
застосовується гнучка система організації робіт, на-
лагоджена широка система комунікацій в корпораці-
ях і сформована гармонійна корпоративна культура.

Управління персоналом стає фактором підвищен-
ня конкурентоспроможності та перспективного роз-
витку, тому вимагає посиленої уваги і залишається 
актуальним для всіх транснаціональних корпорацій. 
В умовах динамічних змін чітко постає проблема по-
шуку нових механізмів управління персоналом, які 
відповідатимуть викликам часу.

З огляду на це, пропонуємо концептуальну схему 
управління персоналом, яка відображена на рисунку 
1 і включає декілька блоків [10, c. 305].

Висновки з проведеного дослідження. Ефектив-
не управління персоналом ґрунтується на системі 
цінностей, яку культивує корпорація і яка, власне, 
диктуватиме загальну ідеологію управління персона-

лом. Отже, розглядаючи механізм управління персо-
налом в цілому в сучасних умовах, треба починати із 
системи цінностей, а далі підбирати форми і методи 
управління персоналом, співзвучні до цієї системи, 
будувати кадрову політику (підбір, навчання, розви-
ток персоналу), враховуючи вплив зовнішніх і вну-
трішніх факторів. Цементуючим блоком в управлін-
ня персоналом є все- таки організаційна культура із 
її функціями: охоронною, інтегруючою, регулюваль-
ною, мотиваційною, економічною та іншими.

Механізм управління персоналом є відповідною 
системою послідовних форм, методів і засобів, зорі-
єнтованих на вирішення кадрової проблеми в кон-
кретних умовах організації виробничої діяльності. 
Основу цих технологій складає така сукупність форм 
і методів роботи з персоналом, яка дозволяє досяг-
нути не тільки одноразового успіху і результату, але 
і його постійне примноження. Ці технології будуть 
ефективними як при відносно стійкому середовищі, 
так і при змінному.
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено кадрову безпеку як складову економічної безпеки підприємства. Проаналізовано підходи до економічної 
безпеки підприємства та кадрової безпеки. Дано власне визначення поняттям «економічна безпека підприємства», «кадрова 
безпека». Визначено основні заходи у забезпечені кадрової безпеки підприємства.

Ключові слова: підприємство, безпека, економічна безпека, кадрова безпека, підхід, загроза, ризик, небезпека.

Ганущак Т.В. КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследована кадровая безопасность как составляющая экономической безопасности предприятия. 

Проанализированы подходы к экономической безопасности предприятия и кадровой безопасности. Дано собственное опред-
еление понятий «экономическая безопасность предприятия», «кадровая безопасность». Определены основные мероприятия в 
обеспечение кадровой безопасности предприятия.

Ключевые слова: предприятие, безопасность, экономическая безопасность, кадровая безопасность, подход, угроза, риск, 
опасность.

Ganushchak T.V. STAFF SAFETY OF ENTERPRISE
The article deals with staff security as a part of economic security of enterprise There have been analyzed the approaches to eco-

nomic security of enterprise and staff security as well as there have been introduced the terms «enterprise economic security», «staff 
security». This article points out the main tools to ensure enterprise staff security.

Keywords: enterprise, safety, economic safety of enterprise, skilled safety, approach, threat, risk, danger.

Постановка проблеми. Кризова ситуація, що нині 
болюче постала у нашій країні, особливо загостри-
ла ситуацію із забезпечення економічної безпеки як 
окремого підприємства чи конкретної галузі, так і 
економічної безпеки всієї країни. На всіх етапах роз-
витку господарюючі суб’єкти потребують управління. 
Необхідно управляти не тільки підприємством, але й 
окремими його підрозділами. Зокрема, однією з най-
більших небезпек для суб’єктів господарської діяль-
ності є персонал. З метою досягнення найбільш висо-
кого рівня економічної безпеки керівництво повинно 
забезпечити максимальну безпеку основних функціо-
нальних складових. Однією з таких складових еконо-
мічної безпеки підприємства є кадрова безпека.

Специфіка проблеми забезпечення кадрової без-
пеки підприємств полягає у формулюванні єдиної 
оптимальної структури керівництва та врахування 
впливу екзогенних і ендогенних факторів. Невчасна 
адаптація до змін зовнішнього середовища під впли-
вом часу і нерозуміння потреб працівників, невід-
повідність умов та рівня заробітної плати значною 
мірою впливають на кадрову безпеку суб’єкта гос-
подарювання зокрема і на економічну безпеку під-
приємства в цілому. Оптимальне управління є якіс-
ним і кількісним параметром розв’язку на основі 
об’єднання наукових методів аналізу, оцінки, опти-
мального вибору організаційної структури в залеж-
ності від діяльності керівництва, кадрової політики 
суб’єкта господарювання з врахуванням ризиків, по-
шук оптимальних варіантів організаційних рішень, 
використання новітніх технологій у запобіганні ка-
дрових правопорушень. Саме тому є досить акту-
альним питанням дослідження кадрової безпеки як 
складової економічної безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еконо-
мічна безпека суб’єкта господарювання як основи 
захисту його інтересів від екзогенних та ендогенних 
факторів впливу в сучасних умовах невизначенос-
ті є предметом вивчення, про що свідчить значна 
кількість наукових праць. Дослідженням економіч-
ної безпеки підприємства займалися такі вчені, зо-
крема: В.Г. Алькема, Е.В. Ареф’єва, Г.І. Башняні-

на, О.В. Ваганова, В.А., Григор’єв В.С. Іфтемчук, 
Л.С. Козак, В.В. Крутов, Е.Ю. Литовчинко, М.І. Ма-
ниліч, М.Б. Тумар, О.В. Федорук, Г.Д. Шутак. Ка-
дрову безпеку як складову економічної безпеки 
підприємств досліджували такі економісти: О.С. Єго-
рова, А.О. Єременко, Н.Г. Мехеда, Т.В. Полозова, 
Н.В. Чередниченко.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значну кількість пу-
блікацій, і досі існують нерозв’язані проблеми, що 
пов’язані із забезпеченням кадрової безпеки як скла-
дової економічної безпеки суб’єктів господарювання, 
потребою у модернізації існуючих методів і засобів 
розв’язання завдань у сучасних умовах розвитку фі-
нансово-економічної системи країни. Розв’язання 
цього завдання ускладнюється через відсутність єди-
ного наукового системного підходу із врахуванням 
специфіки галузі досліджуваного суб’єкта виробни-
чо-господарської діяльності, рівня освіченості персо-
налу, методів перевірки на всіх стадіях та єдиного 
понятійно-категоріального апарату.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є:
- проаналізувати підходи до дефініції «економіч-

на безпека підприємства»;
- надати власне трактування терміну «економіч-

на безпека підприємства»;
- дослідити підходи до терміну «кадрова безпека»;
- сформулювати власне визначення економічній 

категорії «кадрова безпека»;
- визначити основні заходи у забезпеченні кадро-

вої безпеки як економічної безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу. За даними дослі-

дження, що було проведено однією з найбільших 
консалтингових компаній KPMG, Україна сьогодні 
займає 6 місце у світі за кількістю розкрадань і шах-
райських операцій, що здійснені співробітниками.

Щорічні витрати в компаніях через крадіжки, зло-
вживання чи інші шахрайські схеми персоналу мо-
жуть досягати до 7% виручки. Майже 80% збитків 
українських компаній – це справа рук умисних дій 
або недбалого ставлення власного персоналу. У той же 
час у ході дослідження 56% опитаних компаній за-
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значили, що не мають налагодженої системи протидії 
шахрайству, 37% – мають формальну схему [1].

Близько 80% збитку матеріальним активам ком-
паній наноситься їх власним персоналом. Тільки 20% 
спроб злому мереж і отримання несанкціонованого до-
ступу до комп’ютерної інформації приходить ззовні. 
У середньому всі ці зарубіжні та подібні їм вітчизняні 
проблеми коштують від 6 до 9% прибутку [2].

Від економічних злочинів своїх співробітників 
сьогодні страждають більше 40% компаній, втра-
чаючи в результаті крадіжки до 7% свого доходу. 
За даними Grant Thornton International Business 
Report, на шлях боротьби з внутрішньо-корпоратив-
ним шахрайством встали вже 45% компаній по всьо-
му світу. У рейтингу країн, в яких власники компа-
ній тримають службу безпеки, лідирують Філіпіни 
(72%), Мексика (71%), Росія (63%), США, Вірменія 
(60%). У Канаді, Аргентині, Нідерландах та Австра-
лії – по 40% компаній, що мають службу безпеки. 
Замикають список В’єтнам, Данія і Японія, де служ-
би внутрішнього контролю є тільки у п’ятої частини 
компаній. У США рівень внутрішньо корпоративно-
го шахрайства лише трохи поступається кількості 
фірм, що почали вже боротися з ним (52% проти 
59% відповідно) [3].

На сьогоднішній день існує велика кількість під-
ходів щодо визначення економічної безпеки підпри-
ємства та вплив на неї підскладових.

Таким чином, категорію «економічна безпе-
ка підприємств» можна розглядати у функціо-
нально-структурному аспекті, тобто як сукупність 
взаємопов’язаних систем безпеки, які відображають 
функціонування окремих «блоків» або сфер еконо-
мічної системи держави [11, с. 37-52].

У цілому можна виділити декілька підходів різ-
них авторів до визначення економічної безпеки під-
приємства (рис. 1.):

1. Як захист проти економічних злочинів. 
Дуже часто забезпечення економічної безпеки під-
приємства зводять до протистояння, захисту від 
різного роду економічних злочинів (від крадіжки, 
шахрайства, фальсифікації, промислового шпи-
гунства і т. д.).

Економічна безпека підприємства

Як стан захищеності від внутрішніх і 
зовнішніх загроз

Як реалізація і захист 
економічних інтересів

Як стан ефективного 
використання ресурсів

Як захист проти
економічних злочинів

Як наявність
конкурентних переваг

Рис. 1. Підходи до визначення поняття  
«економічна безпека підприємства» [12, с. 13]

2. Як стан захищеності від внутрішніх і зовніш-
ніх загроз. Підприємство – це в першу чергу об’єкт 
економічних відносин. Власник підприємства ста-
вить результатом діяльності підприємства досягнен-
ня поставленої ним мети, яка, як правило, носить 
економічний характер.

3. Як стан ефективного використання ресурсів або 
потенціалу. Базується на економічних поняттях до-
сягнення мети, функціонування підприємства, тобто 
є ресурсно-функціональним підходом.

4. Як наявність конкурентних переваг. Під-
хід, прихильники якого вважають, що наявність 
конкурентних переваг, зумовлених відповідністю 
матеріального, фінансового, кадрового, техніко- 
технологічного потенціалів і організаційної структу-
ри підприємства його стратегічним цілям і завдан-
ням, забезпечить йому певний рівень економічної 
безпеки. Але сам факт наявності переваг і потенціа-
лу, без їх використання і реалізації, не гарантує під-
приємству економічної безпеки.

5. Як реалізація і захист економічних інтересів. 
Відносно новий підхід, що заснований на реалізації 
і захисті економічних інтересів підприємства, визна-
чає економічну безпеку підприємства як захищеність 
його життєво важливих інтересів від внутрішніх і зо-
внішніх загроз, тобто захист підприємства, його ка-
дрового та інтелектуального потенціалу, інформації, 
технологій, капіталу і прибутку, який забезпечуєть-
ся системою заходів спеціального правового, еконо-
мічного, організаційного, інформаційно-технічного і 
соціального характеру [12, с. 13-14].

Таблиця 1
Підходи до дефініції «економічна безпека підприємства»

Автори Підходи до терміну «економічна безпека підприємства»

В.А. Григор’єв, 
М.І. Маниліч, 
Г.Д. Шутак, 
Г.І. Башняніна, 
В.С. Іфтемчук 
[4, с. 55]

Стан юридичних, економічних відносин, організаційних зв’язків, матеріальних й інтелектуальних 
ресурсів підприємства, при якому гарантується стабільність його функціонування, фінансово-ко-
мерційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток. 

В.В. Крутов 
[5, с. 50]

Стан його захищеності від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, дестабілізуючих 
факторів, при якому забезпечується стійка реалізація основних комерційних інтересів і цілей ста-
тутної діяльності. 

Е.В. Ареф’єва, 
Е.Ю. Литовчинко 
[6, с. 96]

Вбачають економічну безпеку підприємства в захищенності від негативного впливу зовнішніх та 
внутрішніх загроз, дестабілізуючих чинників, при якому забезпечується реалізація комерційних 
інтересів та цілей статутної діяльності. 

М.Б. Тумар 
[7, с. 14]

Стани та процеси, пов’язані із забезпеченням економічної стійкості підприємства, здатності його до 
виживання в складних конкурентних умовах ринкової економіки. 

В.Г. Алькема 
[8, с. 9]

Стан захищеності інтересів, прав, ресурсів та інших матеріальних, і нематеріальних об’єктів, які є 
цінністю для суб’єктів економічної безпеки підприємства, від внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Л.С. Козак, 
О.В. Федорук 
[9, с. 72]

Стан найбільш ефективного використання економічних ресурсів для запобігання загроз і забезпе-
чення стабільного функціонування мікроекономічної системи сьогодні та у майбутньому. 

О.В. Ваганова 
[10, с. 42]

Забезпечення такого стану його функціонування, який характеризується захищеністю від зовніш-
ніх та внутрішніх загроз, наявністю конкурентних переваг, обумовлених стійким розвитком мате-
ріальних, фінансових, кадрових, техніко-технологічних потенціалів, що відповідають стратегічним 
цілям і завданням підприємства. 

Авторський підхід Сукупність економічних відносин, які виникають з приводу забезпечення стабільності, збалансова-
ності інтересів підприємства з інтересами зовнішнього середовища.
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Рис. 2. Схема областей економічної  
безпеки підприємства [13]

Чим ближче значення оцінки до одиниці, тим ви-
щий рівень економічної безпеки. Оцінка нижче 0,5 
свідчить про ослаблення економічної безпеки підпри-
ємства. Аналіз окремих складових дозволить встано-
вити, звідки надходять загрози.

Для наочності результати оцінювання економіч-
ної безпеки подамо у вигляді діаграми, де радіус-
вектори характеризують рівні складової економічної 
безпеки (рис. 2) [13].

Склад кадрів безпосередньо впливає на рівень 
економічної безпеки на підприємстві. Негативний 
вплив на кадрову складову мають:

1. Внутрішні загрози: невідповідність кваліфікації 
працівників вимогам до них; недостатня кваліфікація 
працівників; слабка організація системи управління 
персоналом; слабка організація системи навчання; нее-
фективна система мотивації; помилки в плануванні ре-
сурсів персоналу; зниження кількості раціоналізатор-
ських пропозицій та ініціатив; відхід кваліфікованих 
працівників; працівники зорієнтовані на вирішення 
внутрішніх тактичних завдань; працівники зорієнтова-
ні на дотримання інтересів підрозділу; відсутність кор-
поративної політики або вона «слабка»; неякісні пере-
вірки кандидатів для приймання на роботу.

2. Зовнішні загрози: умови мотивації у конкурен-
тів кращі (неважко за такого розкладу спрогнозувати 
перехід фахівців до конкурентів); тиск на працівни-
ків ззовні; потрапляння працівників у різні види за-
лежності; інфляційні процеси [7].

Внутрішні та зовнішні загрози та небезпеки еконо-
мічній безпеці підприємства з боку кадрів можуть бути 

різними в залежності від специфіки діяльності, регі-
ональної приналежності, рівня захисту підприємства.

Збитки підприємству можуть бути спричинені 
як навмисними діями (свідоме шахрайство, продаж 
інформації конкурентам), так і ненавмисними як 
результат некомпетентності та непрофесіоналізму. 
Тому ще однією метою кадрової безпеки є підбір ви-
сококваліфікованого персоналу або ж його навчання 
нормам та основним вимогам роботи.

Для забезпечення кадрової безпеки організації 
під час випробувального терміну використовуються 
такі методики:

- створення стресових ситуацій (перевіряється рівень 
стресостійкості працівника та поведінка і прийняття рі-
шень у разі виникнення надзвичайних ситуацій);

- метод провокацій (перевірка лояльності та ком-
петентності особи) [8].

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши підходи 
щодо економічної безпеки підприємства і впливу на 
неї її кадрової складової, можна зробити висновки, 
що вони не є досконалими і однозначними. Ефек-
тивна кадрова політика на підприємстві є гарантією 
стабільності розвитку виробничо-господарської ді-
яльності в цілому; привабливістю підприємств кон-
кретної галузі для іноземних інвесторів; можливіс-
тю вчасно захиститися від екзогенних та ендогенних 
факторів впливу і уникнення можливих ризиків з 
економією ресурсів часу.

Дослідивши підходи вчених-економістів, автор 
пропонує наступні дефініції: економічна безпека під-
приємства – це сукупність економічних відносин, які 
виникають з приводу забезпечення стабільності, збалан-
сованості інтересів підприємства з інтересами зовніш-
нього середовища; кадрова безпека на підприємстві – 
це сукупність економічних відносин на підприємстві з 
приводу забезпечення економічної безпеки суб’єкта гос-
подарювання шляхом запобігання ризикам та загрозам 
екзогенного та ендогенного характеру та впровадження 
низки заходів превентивного характеру щодо ненастан-
ня негативної події на підприємстві.

На думку автора, необхідно більш детально ви-
вчати вплив окремої складової на економічну безпе-
ку підприємства. Враховуючи те, що на сьогоднішній 
день питання кадрової безпеки як підскладової еко-
номічної безпеки підприємств мало досліджуване, а 
втрати підприємств через персонал постійно зроста-
ють, необхідно вживати ряд превентивних заходів, 
починаючи з прийому працівників на роботу. Одним 
із таких методів могло б бути тестування на полі-
графі. Використання новітніх методів та технологій 
можуть собі дозволити лише великі підприємства і, 

Таблиця 2
Порівняльна характеристика терміну «кадрова безпека»

Автори Тлумачення терміну «кадрова безпека»

Єгорова О.С. [3] Процес запобігання негативних впливів на економічну безпеку підприємства через ризики і загро-
зи, пов’язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами в цілому.

Мехеда Н.Г. [12]

Комплекс дій та взаємовідношень персоналу, за якого відбувається ефективне економічне функці-
онування підприємства, його здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім впливам і загрозам, 
пов’язаним з персоналом, діагностика та прогнозування впливу персоналу на показники роботи, 
його інтелектуальний потенціал і трудові відносини загалом.

Чередниченко Н.В. 
[13]

Кадрова безпека є синтетичною категорією: економічної теорії, теорії управління персоналом, 
економіки праці, соціології, політології.

Єременко А.О., 
Полозова Т.В. [14]

Характеристика стану економічної системи, при якому відбувається ефективне функціонування 
всіх її функціональних складових, забезпечення захищеності та здатність протистоянь внутріш-
нім і зовнішнім впливам і загрозам, пов’язаних з персоналом, змістовний та структурний аналіз, 
діагностика та прогнозування впливу діяльності персоналу на внутрішні та зовнішні показники 
економічної системи.

Авторський підхід

Сукупність економічних відносин на підприємстві з приводу забезпечення економічної безпеки 
суб’єкта господарювання шляхом запобігання ризикам та загрозам екзогенного та ендогенного ха-
рактеру та впровадження ряду заходів превентивного характеру щодо ненастання негативної події 
на підприємстві.
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на жаль, в основному з іноземним капіталом. Для ві-
тчизняних підприємств великою економією коштів у 
майбутньому буде хоча б застосування техніки спо-
стереження та контроль з боку служби безпеки. З 
метою отримання інформації для попередження та 
профілактики ризиків, що викликані протиправни-
ми діями своїх співробітників на підприємстві, до-
речно було б залучати кваліфікованих психологів.
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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ

Стаття присвячена дослідженню сутності поняття «трансакційні витрати» та їх класифікації. Нині існує безліч підходів щодо 
класифікації трансакційних витрат, але переважна більшість їх сформувалася у світовій практиці. В Україні, на відміну від інших 
країн, державні інституції знаходяться на стадії формування і мають свої особливості, що, у свою чергу, впливає на процес 
управління трансакційними витратами.

Ключові слова: трансакційні витрати, конкуренція, власність, комерційна діяльність, трансформаційні витрати.

Глебова А.А. ТРАНСАКЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
Статья посвящена исследованию сущности понятия «трансакционные затраты» и их класификации. На современном этапе 

существует значительное количество подходов к класификации трансакционных затрат, которые сформировались в мировой 
практике. В Украине, в отличие от других стран, государственные институции находятся на этапе формирования и имеют свои 
особенности, что влияет на процесс управления трансакционными затратами.

Ключевые слова: трансакционные затраты, конкуренция, собственность, коммерческая деятельность, трансформаци-
онные затраты.

Glebova А.А. TRANSACTION COSTS: THE NATURE, TYPES AND FEATURES
The article explores the essence of the concept of «transaction costs» and their classification. At present, there are a significant 

number of approaches to classification of transaction costs, which was formed in the world. In Ukraine, unlike other countries, public 
institutions are at the stage of formation and have their own characteristics that affect process control transaction costs.

Keywords: transaction costs, competition, ownership, commercial activities, transformation costs.

Актуальність теми. Трансформація форм власнос-
ті в Україні супроводжувалася процесами привати-
зації і акціонування, що призвело до формування 
підприємств і організацій – нової організаційно-пра-

вової форми господарювання – акціонерної у формі 
ПАТ, ПрАТ, ТОВ тощо. Водночас світова теорія і 
практика господарювання в умовах загострення кри-
зових ситуацій засвідчила необхідність приділення 
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уваги до трансакційних витрат у процесі управління 
сучасними товариствами, особливо ПАТ і ПрАТ, ме-
тодологія управління якими розвивається і не має 
єдиної думки щодо технології управління.

Аналіз останніх публікацій. Варіанти класифі-
кації трансакційних витрат пропонувалися як відо-
мими вченими-економістами (Р. Коуз, О. Уільямсон, 
Д. Порт, Т. Еггертссон та ін.), так і значною кількіс-
тю вчених і дослідників різних сфер економічної на-
уки, в т.ч. і бухгалтерського обліку, які займалися 
вивченням теорії трансакційних витрат (С.В. Булга-
кова, О.В. Замазій, А.В. Красніков, М.В. Мельник, 
І.Г. Панженська, Н.Г. Сапожникова, А.Ю. Соколов, 
Ю.Ю. Трашенок, Л.В. Усатова та ін.). Існування зна-
чної кількості підходів до класифікації трансакцій-
них витрат пов’язано з тим, що неоінституціональ-
на теорія активно розвивається і, як зазначають 
Я.І. Кузьмінов, К.А. Бендукідзе та М.М. Юдкевич, 
не має сформованого кристалічного ядра.

Тому метою статті є дослідження теоретичних 
і науково-методичних підходів щодо класифікації 
трансакційних витрат, що дозволить визначити вну-
трішні резерви розвитку сучасних ПАТ і ПрАТ.

Результати дослідження. Ідея виникнення і впрова-
дження в економічну науку поняття «трансакційних 
витрат» походить від потреби суб’єктів, що приймають 
економічні рішення, володіти інформацією про те, яка 
частина понесених витрат на ведення господарської ді-
яльності забезпечує приріст вкладеного капіталу (це 
основна виробнича діяльність з виготовлення продук-
ції (робіт, послуг), яка підлягає реалізації), та обслу-
говуюча діяльність, що охоплює процеси отримання 
інформації про економічне та ринкове середовище, 
правові та політичні умови, специфіку попиту і пропо-
зиції продукції, налагодження економічних та вироб-
ничих бізнес-зв’язків, виконання заходів з просування 
виготовленої продукції. Вперше трактування тран-
сакційних витрат як економічної категорії з’явилося 
у праці Р. Коуза «Природа фірми», який вважається 
основоположником цього поняття. На думку автора, 

без поняття трансакційних витрат неможливо зрозумі-
ти, як працює економічна система, не можна з корис-
тю проаналізувати численні проблеми та немає підстав 
для певної політики [6]. Введення категорії трансак-
ційних витрат в економічну теорію, за допомогою яких 
Р. Коуз пояснював феномен виникнення фірми як засіб 
їх мінімізації, зумовило необхідність уточнення струк-
тури усіх витрат підприємства.

Сукупні затрати, за Р. Коузом, складаються з 
трансформаційних і трансакційних витрат. Не при-
меншуючи досягнень Р. Коуза, дослідники пропо-
нують власну структуру сукупних витрат, відмінну 
від вищенаведеної. Тому виникає необхідність до-
слідження сутності поняття «трансакційні витрати» 
(табл. 1).

Таким чином, відсутність узгодженості щодо сут-
ності поняття «трансакційні витрати» обумовлена ге-
незисом теорій управління фірми, де трансакційні ви-
трати є важливим елементом (табл. 2). Як зазначає 
Мартинець В.В., саме ці теорії (неокласична, суспільно-
го вибору, прав власності, угод,ігор,інституціональної 
теорії, теорії управління, управління витратами) є пе-
редумовами формування сучасних трактувань сутнос-
ті цього поняття [7].

Тому ми пропонуємо під цим поняттям розумі-
ти сукупність витрат, які супроводжують діяль-
ність товариства у процесі здійснення правочинів і є 
невід’ємною частиною функціонування його в ринко-
вих умовах господарювання. Водночас не існує також 
єдиного підходу щодо класифікації трансакційних 
витрат. Клейнер Г.Б. пропонує всі витрати підприєм-
ства поділяти на внутрішні, зовнішні і трансакційні. 
Внутрішні затрати фактично ідентичні трансформа-
ційним, а склад трансакційних витрат звужується і 
містить витрати на пошук контрагента, визначення 
ціни й обсягу реалізації для кожної угоди, а також 
забезпечення перерозподілу прав власності [8]. Роз-
виваючи аналіз Коуза, прихильники трансакційного 
підходу запропонували різні класифікації трансак-
ційних витрат (табл. 3).

Таблиця 1
Дослідження сутності поняття «трансакційні витрати» у працях науковців

Автор Сутність поняття 

К. Ерроу витрати експлуатації економічної системи 

Дж. Джоунс витрати на переговори, моніторинг і виконання угод, які дозволяють сторонам дійти згоди 

А. Алчіан трансакційні витрати виникають, оскільки існують проблеми спілкування, обробки інформації, 
дотримання умов договору, нечіткі визначення прав тощо

С. Чанг будь-які інституційні витрати, які виникають у будь-якій економіці, яку організовано не за Вальрасом

О. Уїльямсон є еквівалентом тертя в механічних системах, яке заважає оперативному укладанню угод між еко-
номічними агентами

Д. Ален витрати встановлення і забезпечення права власності

О. Вільямсон

вартість проектування, обговорення та страхування гарантій умов угоди; витрати, пов’язані з по-
ганою адаптацією до непередбачуваних подій і мають місце з порушенням відповідності механізму 
угод обставинам їх реалізації; організаційні та експлуатаційні витрати, пов’язані з використан-
ням певних структур управління з метою усунення конфліктних ситуацій; витрати, пов’язані зі 
страхуванням точного виконання контрактних зобов’язань

Дж. Коммонс витрати на відчуження та присвоєння прав власності і свобод, створених суспільством

Г.Б. Клейнер витрати на адаптацію фірми до мінливих ринкових умов

С.І. Архієрєєв
економічні витрати, що включають неявні витрати (втрати), які визначаються за альтернативним 
принципом, як сукупність витрат, що виникають при обміні правами власності, і затрат, призна-
чених для зменшення цих витрат

Р.І. Капелюшников

витрати прийняття рішень, розробки планів і організації майбутньої діяльності, ведення перегово-
рів щодо їх змісту і умов, коли в ділові відносини вступають двоє і більше учасників; витрати на 
зміну планів, перегляд умов угоди й врегулювання спірних питань, якщо це диктується обстави-
нами, що змінилися; забезпечення того, щоб учасники дотримувалися досягнутих домовленостей

А. Олійник економічна оцінка витрат, що виникають у процесі координації діяльності економічних суб’єктів

В. Радаєв витрати, пов’язані з входом на ринок і виходом з ринку, доступом до ресурсів, передачею, специ-
фікацією та захистом прав власності, укладанням та обслуговуванням ділових відносин

Джерело: [1; 2; 3; 5; 7; 9]
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Таблиця 2

Передумови формування теорії трансакційних витрат як елементу загальної теорії управління фірмою

Вихідна 
концепція Вплив на формування теорії трансакційних витрат

Неокласична 
теорія 

основним положенням є максимізація корисності, прагнення до рівноваги, вільний доступ до отри-
мання інформації. Таким чином, трансакційні витрати практично зводяться до нуля

Теорія 
суспільного 
вибору

теорія пояснює поведінку людей в умовах раціонального прийняття рішень. Тісно пов’язана з під-
ходом максимізації корисності, яка пояснює поведінку людей (суб’єктів господарювання) через праг-
нення до максимізації вигоди від прийняття рішення. За інших рівних умов у ході укладання угод 
гравці порівнюють вигоду від угоди і витрати на здійснення трансакції

Теорія прав 
власності трансакційні витрати виникають у процесі обміну правами власності

Теорія угод

теорія стверджує, що окремі агенти ринку зіставляють економічні результати взаємодії і залеж-
но від результатів зіставлення: змінюють відносини з іншими агентами(відмовляються від угоди, 
об’єднуються у мережу). Або впливають на ринкове середовище шляхом формування нових відно-
син. Трансакційні витрати, як правило, викликані асиметрією інформації

Теорія ігор

моделювання економічних рішень в умовах, коли результат залежить від вибору, зробленого кож-
ним економічним агентом, коли той не має інформації про рішення, обраним іншими агентами. 
В умовах невизначеності гравець може зробити вибір на користь придбання додаткової інформації, і, 
отже, трансакційні витрати пошуку інформації зростають

Інституціональна 
теорія

трансакційні витрати формує інституціональне середовище. Формальні і неформальні інститути ство-
рюють середовище, в якому формується механізм регулювання та контролю трансакційних витрат

Теорія 
управління 

управління трансакційними витратами підприємства здійснюється за допомогою наступних управлінських 
функцій: планування, організації, мотивації, обліку, регулювання і контролю. Ефективна система при-
йняття управлінських рішень передбачає облік,оцінку і аналіз витрат як обмежень при прийнятті рішень

Управління 
витратами 
підприємства 

трансакційні витрати розглядають у загальній структурі витрат підприємства, але вони не виділені в 
окрему статтю витрат, і є складовою частиною комерційних витрат

Джерело: [7]
Таблиця 3

Узагальнена класифікація трансакційних витрат

Автор Ознака Види витрат Сутність витрат
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ь 
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. 
М
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ж
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1. Витрати визначення 
деталей контракту

по суті, це – обстеження ринку з метою визначити, що взагалі можна купити 
на ринку, перш ніж ви звузите свій підхід до чого-небудь конкретного;

2. Витрати визначення 
партнерів

це – вивчення партнерів, які поставляють потрібні послуги або товари (їх міс-
цеположення, їх можливості виконати даний контракт, їх ціни і так далі).

3. Витрати 
безпосередньої 
координації

що стосується складного контракту, то тут виникає необхідність створення 
структури, в рамках якої здійснюється зведення сторін разом. Ця структура 
представляє, наприклад, інтереси замовника і забезпечує процес переговорів;

М
от

и
ва

ц
ій

-
н
і 
ви

тр
ат

и 4. Витрати, пов’язані з 
неповнотою інформації

обмеженість інформації про ринок може привести до відмови від здійснення 
трансакції, від придбання блага;

5. Витрати, пов’язані 
з опортунізмом

витрати, пов’язані з подоланням можливої опортуністичної поведінки, з подо-
ланням нечесності партнера по відношенню до вас, приводять до того, що ви 
або наймаєте наглядача, або намагаєтеся знайти і вкласти в контракт якісь 
додаткові виміри ефективності вашого партнера, і так далі.
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а 
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О
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витрати ех ante

витрати на пошук інформації – витрати часу і ресурсів на пошук інформа-
ції про потенційного партнера та про ситуацію на ринку, а також витрати, 
пов’язані з неповнотою та недосконалістю отримуваної інформації;

витрати на ведення переговорів, які охоплюють витрати на ведення перегово-
рів про умови обміну та про вибір форми угоди;

витрати на вимірювання, що стосуються витрат, необхідних на проміри, ви-
мірювальну техніку, витрат на визначення якості товарів та послуг, з приводу 
яких здійснюється угода, втрати від помилок і неточностей тощо;

витрати на укладання контракту – витрати на юридичне або позалегальне 
оформлення угоди.

витрати ех post

витрати на моніторинг та запобігання опортунізму, які стосуються витрат на 
контроль за дотриманням умов угоди та попередженням опортунізму, тобто 
ухилянням від цих умов;

витрати на специфікацію (точне визначення) та захист прав власності, тобто 
витрати на утримання судів, арбітражу, органів державного управління, ви-
трати часу та ресурсів, необхідних для відновлення порушених під час ви-
конання контракту прав, втрати від поганої специфікації прав власності та 
ненадійного захисту, а також витрати на виховання «консенсусної ідеології» 
– у дусі дотримання неписаних правил і норм

витрати на захист від третіх осіб, що становлять витрати на захист від пре-
тензій третіх осіб (держави, мафії тощо) на частину корисного ефекту, отри-
муваного у результаті угоди.

витрати ех post це трансакційні витрати, що виникають після обміну і складаються із витрат 
на захист контрактів, перевірку їх виконання, контроль за якістю тощо. 

К
. 
М

ен
ар

витрати на виділення обумовлені різною мірою технологічного поділу виробничих операцій або, ін-
шими словами, цей вид витрат становить ключову характеристику фірми;

інформаційні витрати складаються з витрат кодування, вартості передачі сигналу, витрат розшифру-
вання, а також витрат на вивчення користування інформаційною системою;

витрати на масштаб обумовлені існуванням системи безособового обміну, що потребує спеціалізо-
ваної системи забезпечення дотримання контрактів;

витрати на 
опортуністичну 
поведінку

їх існування обумовлено тим, що покарання порушника угоди пов’язане з 
певними витратами, що робить опортуністичну поведінку часто одним із кра-
щих способів реалізації індивідуальних цілей суб’єктів господарювання

Джерело: [2; 4; 6; 7; 9]
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Тоді як більшість науковців пропонують виділяти 
(рис. 1):

Рис. 1. Основні види трансакційних 
витрат підприємства 

1) витрати пошуку інформації (Дж. Стіглер);
2) витрати моніторингу за поведінкою агента і 

витрати його самообмеження (М. Дженсен, У. Ме-
клінг);

3) витрати визначення кількості й якості викорис-
таних під час обміну товарів і послуг (Й. Барцель);

4) витрати впливу та на специфікації (точне ви-
значення) і захист прав власності (П. Мілгром і  
Дж. Робертс);

5) витрати опортуністичної поведінки що є скла-
довою трансакційних витрат, яка найважче визнача-
ється (О. Вільямсон);

6) витрати колективного прийняття рішень  
(Г. Хансман);

7) витрати до (ex ante) та після (ex post) укладен-
ня угоди (О. Вільямсон, Р. Капелюшников) [1]. Да-

ний підхід ми вважаємо за необхідне 
доповнити систематизацією трансак-
ційних витрат Шигуна М.М. [9], який 
пропонує поділяти трансакційні ви-
трати на наступні види (табл. 4).

О. В. Борович класифікує тран-
сакційні витрати за функціями здій-
снюваних операцій. До витрат, що 
виникають у процесі постачання, 
включаються: основна та додаткова за-
робітна плата з відрахуваннями на со-
ціальні заходи експедиторів та інших 
працівників, витрати на відрядження 

та переміщення працівників, зайнятих пошуком ін-
формації про наявність цінностей та укладанням до-
говорів, витрати на перевірку якості придбаних цін-
ностей, тобто на їх лабораторний аналіз, витрати на 
сплату дозволів за право роботи з різними цінностя-
ми. Витрати, що виникають у процесі виробництва, 
охоплюють витрати, що, згідно з вимогами норма-
тивних актів, включаються у виробничу собівартість 
продукції, але вони не викликані технологічною 
необхідністю з виробництва продукції, а також ті, 
що зумовлені різними угодами (податки та збори, 
що включаються до собівартості продукції, а також 
нарахована орендна плата за земельні паї, основні 
засоби та інші необоротні активи, що використову-
ються підприємством на умовах оперативної або фі-
нансової оренди для загальновиробничих потреб). 
Витрати при управлінні підприємством (адміністра-

Трансакційні витрати поділяються на :

Витрати на 
пошук 

інформації

Витрати на 
проведення 
переговорів

Витрати 
вимірювання 

(оцінки)

Витрати специфікації і 
захисту прав власності

Витрати 
опортуністичної 

поведінки

витрати 
колективного 

прийняття рішень

витрати 
до і після 
укладення 

угоди

Таблиця 4
Класифікація трансакційних витрат 

Ознака Характеристика

По відношенню 
до середовища 
виникнення: 
зовнішні і 
внутрішні.

Більшість трансакційних витрат носить зовнішній характер (налагодження бізнес-зв’язків, 
укладання договорів тощо), при цьому не слід забувати про внутрішнє середовище, яке визна-
чає умови праці, співпраці, обміну інформації, систему заохочення і стимулювання працівників 
(утримання і заохочення провідних фахівців, створення покращених умов праці для ключових 
співробітників, створення умов для проведення мозкових штурмів, нарад, зборів у виключних 
умовах). Подібні витрати можуть носити разовий характер.

За частотою 
виникнення: 
разові і регулярні.

Ознака частоти виникнення трансакційних витрат оцінюється при фінансовому плануванні ді-
яльності. Разові витрати не можуть бути спланованими, особливо, якщо вони неочікувані. У ви-
падку, якщо разові витрати є значними за обсягами, вони вимагають термінового пошуку джерел 
фінансування. Регулярні трансакційні витрати є очікуваними, тому можуть попередньо включа-
тися до фінансових планів та бюджетів, чим набувають забезпеченого характеру фінансування.

За податковим 
визнанням: 
податкові і 
фінансові.

Ця категорія витрат знижує податковий тягар для господарюючих суб’єктів, разом з тим вони 
підлягають більш суворому контролю з боку податкових органів. Якщо трансакційні витрати 
відносяться до групи фінансових витрат, з позиції податків вони відшкодовуються за рахунок 
прибутку підприємства. Ці витрати передбачають посилену увагу керівництва господарюючого 
суб’єкта, оскільки можливості щодо їх покриття є обмеженими.

За характером 
господарських 
процесів: 
інформаційні, 
договірні, торгові, 
правові.

Інформаційні трансакційні витрати включають процеси надання та отримання інформації госпо-
дарюючим суб’єктом. В цілях прийняття рішень важливою є інформація про економічне та рин-
кове середовище, особливості галузі та умови ї розвитку, положення підприємства відносно пози-
ції конкурентів в галузі, специфіку попиту і пропозиції продукції, наявність податкових пільг на 
продукцію галузі, правові та політичні умови функціонування в регіоні, країні, за її межами.
Договірні трансакційні витрати охоплюють процеси, пов’язані з налагодженням економічних та 
виробничих бізнес-зв’язків, укладанням договорів. Такі витрати охоплюють пошук потенційних 
контрагентів (постачальників, покупців, інвесторів) та інформації про них, заходів з організації 
та проведення переговорів щодо можливої співпраці, комунікаційні витрати (телефонні розмови, 
робота оргтехніки, транспортні і відрядні витрати).
Торгові трансакційні витрати пов’язані з виконанням заходів з просування виготовленої продукції, 
маркетинговою діяльністю. Це допродажне (надання інформації про продукт, оголошення акцій, 
реклама, проба продукту потенційними споживачами), продажне (сервісне обслуговування, достав-
ка продукції, заохочувальні подарунки при купівлі товару, надання знижок і гарантій) і післяпро-
дажне (гарантійний ремонт товарів, розіграші призів, подарунків серед покупців продукції, надан-
ня додаткової інформації про супутні товари) супроводження продукції господарюючого суб’єкта.
Правові (інституційні, опортуністичні, політичні) трансакційні витрати пов’язані з вимушеним 
супроводженням господарської діяльності, що викликана правовими, політичними або іншими 
умовами ведення бізнесу на певній території країни або за її межами, а саме включають: реєстра-
ційні витрати, витрати на отримання дозволів на ведення діяльності, оплату за отримання або 
передачу прав власності, захист прав власності, проходження сертифікації продукції, контролю 
якості, стандартизації діяльності, подолання бюрократичних бар’єрів, судові витрати, оплату 
штрафів, неустойок внаслідок порушення умов договорів, порушення законодавства, використан-
ня систем захисту інформації та безпеки ведення бізнесу.
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тивні) складаються з вартості послуг банку за розра-
хунково-касове обслуговування та за інші операції; 
оплата консультаційних та інформаційних послуг, в 
тому числі, аудиторські перевірки, вартість ліцензій 
та інших дозволів на ведення діяльності; витрати на 
службові відрядження, переміщення та транспортне 
обслуговування адмінуправлінського персоналу; по-
датки і збори, а також обов’язкові платежі, які не 
відносяться до виробничої собівартості чи до інших 
об’єктів обліку (комунальний податок за адмінуправ-
лінський персонал, плата за воду, яку вибирають із 
водогосподарських систем у межах затверджених лі-
мітів, а також платежів за використання інших при-
родних ресурсів тощо).

До витрат, що виникають при збуті продукції, 
відносять: витрати на підписання договорів, витрати 
на рекламу та дослідження ринку, витрати у сумі 
сплачених коштів за включення до Тематичного ка-
талогу учасників процедур закупівель та за витяг з 
Тематичного каталогу, за банківську гарантію, за 
тендерну документацію, за послуги кур’єрської по-
шти та реєстраційний збір за проведення біржових 
торгів [2]. Водночас ми можемо виділити наступні 
види трансакційних витрат :

1) залежно від рівня управління: держави, регіо-
ну, підприємства;

2) за можливістю відображення в фінансових до-
кументах: що відображаються в документах і ті, що 
не відображаються в документах;

3) щодо можливості здійснення: офіційні і неофі-
ційні;

4) за періодичністю: разові, умовно постійні, 
умовно змінні;

5) щодо суб’єкта господарювання : ринкові і вну-
трішньофірмові;

6) за можливістю впливу на процес формування: 
керовані, некеровані;

7) залежно від функції: управлінські, логістичні, 
фінансові, інформаційні.

Дані ознаки класифікації трансакційних витрат 
можна використовувати і для традиційних витрат, 
проте ми вважаємо, що класифікацію саме трансак-
ційних витрат необхідно удосконалювати, і ті, що 

були наведені в даній роботі, – лише найпоширені-
ші з них, і ними класифікація трансакційних витрат 
не обмежується. Таким чином, ми можемо зробити 
висновок, що теорія управління трансакційними ви-
тратами є динамічною і розвивається по мірі ево-
люції процесу управління сучасними соціально-еко-
номічними витратами в умовах конкуренції. Тому 
перспективним напрямом дослідження залишається 
подальша систематизація праць вітчизняних та за-
рубіжних науковців, що дозволить визначати і про-
понувати резерви їх зменшення.
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Вступ. Перехід суспільства до економіки знань 
на базі інформаційно-комунікаційних технологій, 
впровадження в діяльності вітчизняних підприємств 
інноваційної моделі економічного розвитку потре-
бує системного використання як економічних, так 
і політичних, гуманітарних, суспільно-психологіч-
них, інституційних чинників розвитку суспільства 
і передбачає реалізацію стратегій спрямованих на 
створення, освоєння у виробництві і просування на 
ринок технологічних і організаційно-управлінських 
інновацій. 

Постановка проблеми. Підвищення конкуренто-
спроможності підприємств на зовнішніх та внутріш-
ніх ринках можливе шляхом реалізації високотех-
нологічних проектів державного та регіонального 
значення. З цією метою актуальним є вивчення осно-
воположних закономірностей інноваційної діяльності 
та механізмів інноваційного розвитку, які сприяють 
адаптації економіки до вимог постіндустріального 
етапу глобалізації економічних відносин. Урахуван-
ня впливу інноваційного фактора передбачає розроб-
ку алгоритмів інтелектуальної підтримки прийняття 
рішень й оптимізацію процесів управління з широ-
ким використанням сучасних економіко-математич-
них методів і моделей.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Об-
ґрунтування концепції інноваційного розвитку еко-
номіки започатковано Й. Шумпетером [1] та роз-
винено в працях Б. Санто, П. Друкера, Б. Твісса, 
Р. Фостера, [2-5] та багатьох інших. В них акцен-
товано увагу на домінуючій ролі інновацій, які в 
умовах нестабільності та дестабілізуючих збурень зо-

внішнього середовища, зростання конкурентної бо-
ротьби суб’єктів господарювання постали головним 
чинником економічного розвитку, потіснивши інвес-
тиції та спричинили перехід до інноваційної моделі 
розвитку національних економічних систем.

Організаційно-економічні моделі інноваційного 
розвитку вітчизняної економіки відображено в робо-
тах таких вчених, як А. С. Гальчинський, В. М. Ге-
єць, В. В. Онікієнко, Л. І. Федулова, Т. І. Шпильова 
І. Л. Петрова [6-9]. Зокрема, цими науковцями робо-
тах досліджено моделі функціонування національ-
ної інноваційної системи, що враховує національні 
особливості інноваційного розвитку економіки та 
вплив світових тенденцій, пов’язаних з процесами 
глобалізації, представлено механізми фінансування 
інноваційних систем та проектно-інноваційної ді-
яльності, запропоновано планово-прогнозний підхід 
до провадження проектно-інноваційної діяльності, 
визначено управління інноваційними системами 
різних рівнів.

Проблематика застосування інструментарію еко-
номіко-математичного моделювання до дослідження 
інноваційних процесів, виявлення тенденцій їх роз-
витку, формування інноваційних стратегій, ураху-
вання невизначеності й ризику в процесі їх вибору, 
оцінювання інноваційного потенціалу представлена 
в працях Ф. Басса, В. В. Вітлінського, В. О. Ділен-
ка, В. М. Полтеровича, М. Є. Рогози, Е. Роджерса, 
А. В. Савчука, та багатьох інших. Різноманітність та 
постійний розвиток модельного базису досліджень, 
розширення кола завдань моделювання інноваційної 
діяльності зумовили вибір мети дослідження.
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Мета статті полягає в аналізі сучасних підходів 

до моделювання інноваційних процесів, виявлення 
характерних рис , переваг та недоліків моделей, ви-
значення напрямів їх застосування в практичній ін-
новаційній діяльності підприємств.

Основні результати. В умовах інноваційної еконо-
міки в ролі головного фактора розвитку виступає нау-
ково-технічний прогрес. Ми погоджуємось із думкою 
В. О. Діленка [10, с. 10], що класичним математич-
ним інструментом моделювання економічного росту 
є динамічні виробничі функції, які відображають за-
лежність обсягу виробництва від обсягів залучених 
ресурсів. відносяться до класу динамічних моделей і 
відображають перебіг досліджуваних процесів у часі. 
На користь їх застосування говорить і те, що їх побу-
дова здійснюється на реальних статистичних даних. 
Сучасні підходи до відображення НТП у виробничих 
функціях з урахуванням різних форм його подання, 
особливості його використання у вітчизняній еконо-
міці представлено в роботах [10-12].

Дослідження техніко-економічного розвитку на 
основі моделей інвестиційно-інноваційної динаміки, 
що відображаються в категоріях синергетичного під-
ходу, розглянуто в роботах [13-14]. В них викладено 
методи формалізації інноваційних процесів та інте-
лектуалізації системи управління інноваційним роз-
витком на різних функціональних рівнях з ураху-
ванням синергетичних ефектів інновацій. Побудова 
моделей нерівноважних процесів в економічних сис-
темах дозволяє розробляти певні прогнози для цілей 
вдосконалення методів державного регулювання ін-
новаційного розвитку.

Одним з ключових питань економічної теорії є ро-
зуміння механізмів народження і поширення іннова-
цій. Для того щоб нова технологія набула економічне 
значення необхідно, щоб інновація була привнесена 
в економіку і використана. З’ясування закономірнос-
тей зародження і поширення технологічних іннова-
цій дозволяє пояснити широкий спектр економічних 
явищ. 

З цією метою успішно використовуються моделі 
дифузії інновацій, які описують процеси поширення 
інновацій по комунікаційних каналах в часі і в про-
сторі серед членів соціальної системи.

Однією з основоположних моделей інновацій є 
дифузійна модель їх розповсюдження [15]. Відповід-
но до неї поширення нововведення залежить як від 
кількості фірм, що вже впровадили інновацію, так 
і від кількості фірм, ще не опанували її. У каноніч-
ному вигляді дана модель представляється у формі 
дифузійного диференціального рівняння, розв’язком 
якого є логістична функція, яка добре відображає 
специфіку інноваційних ринків, а саме: початкове 
бурхливе зростання з наступним насиченням ринку і 
його стабілізацією.

Недоліком цієї моделі є те, що вона описує по-
ведінку підприємств-імітаторів (які запозичують 
з’явилися на ринку інновації), в той час як процес 
народження інновації в ній не відображений.

Зазначеного недоліку позбавлена модель 
В. М. Полтеровича і Г. М. Хенкіна [16], яка дозволи-
ла пов’язати логістичний характер дифузійних «ча-
сових» кривих поширення технологій і стійку фор-
му «просторових» кривих розподілу виробництва за 
рівнями ефективності, і показати , що вони є двома 
складовими єдиного механізму «динамічної рівнова-
ги» між інноваційними та імітаційними процесами. 
До недоліків представленого підходу варто віднести 
те, що дана модель досить вдало відтворює реальний 
процес, але при цьому абсолютно не пояснює його.

Обмеженість фінансових ресурсів визначає акту-
альність завдання раціональної організації процесів 
інвестування в інноваційну діяльність підприємства 
та залучення необхідної кількості кредитів. Таке за-
вдання має оптимізаційну природу, тому для його 
вирішення доцільно застосувати інструментарій ма-
тематичного програмування. Відповідні економіко-
математичні моделі досить повно представлені в ро-
боті [10]. Зокрема, вирішено завдання визначення 
оптимальної програми випуску продукції по роках 
з урахуванням інноваційних можливостей підприєм-
ства, відображено особливості урахування динаміки 
основних виробничих засобів.

В. В. Юхименко [17] запропоновано економіч-
ні принципи вибору оптимальних стратегій іннова-
ційного розвитку, що передбачають використання 
апарату теорії ігор. Стратегіями гравців є їх різне 
ставлення до проблем інноваційного розвитку. На 
підставі порядкової переваги множини результатів 
сформовано матриці виграшів. Розглянуто дві мо-
дифікації гри – у довгостроковому та короткостро-
ковому періодах та проведено аналіз отриманих ігор 
з використанням концепцій максиміну, рівноваги 
за Нешем, оптимальності за Парето та рівноваги за 
Штакельбергом. Показано, що запропонована модель 
може описати як процес формування інституційної 
пастки, так і процес виходу із неї, що дозволяє ви-
користовувати цю модель для управління станом 
розвитку машинобудування в умовах реформування 
економіки.

Моделювання інноваційної діяльності характери-
зується високим ступенем невизначеності, що різко 
збільшує імовірність припуститися помилки в виборі 
можливих варіантів інноваційного розвитку. 

Це пов’язано з дією цілого ряду факторів невизна-
ченості, які слабко формалізуються, але здатні сут-
тєво вплинути на рівень майбутніх доходів і витрат. 
Проект може виявитися нереалізованим або неефек-
тивним в силу причин, що носять зовнішній харак-
тер: неадекватна реакція ринку, успішна діяльність 
конкурентів тощо. Причини невдачі проекту можуть 
мати також внутрішню природу – помилки при ви-
значенні параметрів проекту в ході його оцінюван-
ня та відбору або в процесі реалізації. Таким чином, 
будь-який інноваційний проект містить певний сту-
пінь ризику. Моделі урахування ризиковості іннова-
ційної діяльності представлено в роботі [18]. 

На окрему увагу заслуговують моделі стратегіч-
ного інноваційного розвитку, які б забезпечували 
вироблення управлінських рішень щодо підвищен-
ня інноваційного потенціалу та ступеня його вико-
ристання. Зокрема, М. Є. Рогозою та К. Ю. Вергал 
[19] узагальнений процес вибору ефективної страте-
гії інноваційного розвитку підприємства. Використо-
вуючи інструментарій теорії графів, його подано у 
вигляді системи, яка описує можливість побудови 
інноваційної стратегії на основі вибірки з множини 
соціально-психологічних, організаційних, торговель-
них, економічних, виробничих та науково-техноло-
гічних інновацій. Розробка моделі передбачає чіт-
кого визначення напрямів інноваційної діяльності 
відповідно до обраної стратегії на основі аналізу ін-
новаційного потенціалу. Результатом такого моделю-
вання є формування бази для обґрунтування обраної 
стратегії інноваційного розвитку. Серед позитивних 
рис такого підходу варто відзначити те, що він до-
зволяє узгодити інноваційний потенціал з його стра-
тегічними цілями, що є істотним важелем для ство-
рення і ефективного функціонування підприємства. 
На наш погляд, недоліком підходу є його теоретична 
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спрямованість. Кіріною Л. В. та Астаніною Л. О. [20] 
інноваційний процес подано у вигляді стохастичної 
мережевої моделі, яка дозволяє здійснювати іміта-
цію процесу прийняття інноваційних рішень з оці-
нюванням імовірностей альтернатив та прогнозувати 
процес реалізації нововведень.

Викликають інтерес економіко-математичні моде-
лі оцінювання ефективності інноваційних проектів. 
По суті будь-який такий проект є інвестиційним, і 
вимагає врахування в оцінці його ефективності різ-
ного роду факторів. Такий аналіз традиційно здій-
снюється в рамках нормативних моделей оцінки 
проектів. Однак, як показала практика, незважаючи 
на переваги нормативного підходу (простота, логіч-
ність, можливість формалізації процесу прийняття 
рішень), відібрані таким чином інноваційні проек-
ти виявлялися не завжди достатньо ефективними, а 
часто просто невдалими. 

Проведений аналіз показав, що інноваційна ді-
яльність на підприємстві проводиться переважно з 
використанням методів оцінювання дисконтованих 
грошових потоків, методів оцінки техніко-економіч-
них показників інноваційного потенціалу підприєм-
ства на різних стадіях впровадження нововведення 
тощо. Разом з тим, останнім часом з’явились й інші 
підходи до вирішення поставленого завдання. 

Моделі оцінювання ефективності інноваційних 
проектів за допомогою інтегрального показника на-
ведено в роботах [10; 21] На етапі аналізу визнача-
ють доцільність інвестиційних вкладень у певний 
інноваційний проект, оцінюють можливі ризики за 
різними варіантами розвитку подій, визначають без-
збитковий обсяг продажу продукції. 

А. В. Гриньовим запропоновано інтегральний 
критерій результативності впливу факторів на здій-
снення інноваційних процесів розвитку підприємств 
[22]. Використання такого підходу дозволить під-
вищити оперативність, достовірність, наочність, 
гнучкість в логістичному плануванні інноваційної і 
відновної динаміки відносно поточної і прогнозова-
ної господарської кон’юнктури, а також сприятиме 
стимулюванню розвитку теоретичних і прикладних 
основ інноваційних процесів.

Висновки. Таким чином, результати проведено-
го дослідження показують наявність дуже великої 
кількості різноманітних підходів до моделювання 
інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. 
Слід зазначити, що для опису інноваційних проце-
сів застосовуються як класичні економіко-матема-
тичні моделі, які адаптуються у рахуваннях впливу 
інноваційного чинника на кінцевий результат, так і 
спеціально розроблені моделі, в яких такий чинник 
є основоположним. Наведений огляд є далеко не по-
вним, і охоплює лише найбільш поширені напрям-
ки застосування моделювання. Зокрема, потребують 
окремої уваги дослідження економіко-математичних 
моделей оцінювання інноваційного потенціалу, вико-
ристання експертних методів оцінювання інновацій-
ної діяльності, використання засобів прогнозування 
інноваційного розвитку підприємства тощо.

Вибір конкретної моделі залежить від видів ді-
яльності, регіональних та галузевих особливостей 
впровадження інновацій, їх масштабності, залуче-
них ресурсів тощо. Застосування адекватних моде-
лей дозволить сформувати адекватну стратегію інно-
ваційного розвитку підприємства, вірно оцінити її 
наслідки, що сприятиме закріпленню ринкових по-
зицій підприємства та підвищенню його конкуренто-
спроможності.
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У статті приділена увага проблемам податкової політики підприємства і розглядаються її принципи в умовах формування 
здорового податкового клімату країни. Проведено аналіз факторів, що впливають на її вибір, а також наведені наслідки впливу 
економічної діяльності суб’єктів господарювання на макроекономічний стан.

Ключові слова: податкова політика, ухилення, бездоганна ділова репутація, мінімізація, оптимізація, принципи податкової 
політики, тіньова економіка.

Грицюк Н.А. ПРИНЦИПЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

В статье уделено внимание проблемам налоговой политики предприятия и рассматриваются ее принципы в условиях фор-
мирования здорового налогового климата страны. Проведен анализ факторов, влияющих на ее выбор, а также приведены по-
следствия влияния экономической деятельности субъектов хозяйствования на макроэкономическое состояние.

Ключевые слова: налоговая политика, уклонение, безупречная деловая репутация, минимизация, оптимизация, принципы 
налоговой политики, теневая экономика.

Gritsyuk N.O. PRINCIPLES AND FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF TAX POLICY IN THE CHEMICAL INDUSTRY 
UKRAINE

The paper dedicated attention to the tax policy of the company and its principles in the context of a healthy fiscal climate. There are 
analysis of factors of tax policy and consequences of economic activities on the macroeconomic situation.

Keywords: tax policies, avoidance, impeccable business reputation, minimize, optimization, principles of tax policy, shadow economy.

Податкова політика підприємства являє собою 
узагальнену модель поведінки підприємства в рам-
ках діючого податкового законодавства, що забезпе-
чує підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства на шляху досягнення його цілей.

Постановка проблеми. Сплата податків завжди 
була обтяжливою для підприємців, тому не дивно 
що при проведенні податкової політика велика ува-
га приділяється можливим шляхам зменшення або 
уникнення податкових платежів.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам спла-
ти податків присвячені роботи українських, росій-
ських та зарубіжних вчених Т.А. Козенкової [1], 
Т.О. Дуліка і В.Г. Бикової [2], Н.В. Афанасєвої та 
А.Б. Гончарука [3], Д. Гетманцева [4], Р.Е. Сьюзена 
[5], Л. Тимофєєва [6] та ін. Проте більшість праць 
науковців розглядають податкову політику з пози-
ції інструменту, що дозволить отримати максималь-
ні прибутки для підприємства та мінімізувати по-
даткові платежі.

Мета статті. Проаналізувати фактори, які впли-
вають на вибір податкової політики, сформувати 
принципи податкової політики, що характерні для 
здорової економічної ситуації у податковому полі та 
окреслити наслідки впливу ухилення та мінімізації 
податкових платежів суб’єктами господарської ді-
яльності на економіку країни.

Виклад основного матеріалу. Проведений уза-
гальнюючий аналіз принципів податкової політики 
підприємства українських на зарубіжних авторів по-
казав, що він є неповним і повинен бути доповнений 
наступними принципами:

1. Вища стратегічна ціль. Усвідомлення, при-
йняття і слідування загальній стратегії розвитку сус-
пільства.

2. Орієнтація на перспективу. Керівництво під-
приємства повинно буди далекоглядним і передбач-
ливим, розуміти наслідки своїх дій в майбутньому.

3. Діяти відповідно до встановлених формальних 
і неформальних правил поведінки в ринковій еконо-

міці. Адже, як відомо, ринкова економіка це перш за 
все діяльність в межах чітко визначених правил для 
кожного гравця ринку.

4. Єдності всіх учасників ринкових відносин, зла-
годженості процесів в ній.

5. Відкритості інформації у двосторонньому по-
рядку. Тобто інформація повинна бути доступна як 
на етапі формування бази оподаткування, так і на 
кожному етапі розподілу та використання податко-
вих платежів та інших надходжень податкового ха-
рактеру.

Складність реалізації податкової політики під-
приємством обумовлена впливом зовнішніх і вну-
трішніх факторів.

До зовнішніх факторів слід віднести:
1. Зміна податкового законодавства. Даний фак-

тор є одним з визначальних, оскільки має вплив не 
тільки на стабільність ринкового середовища, а й на 
необхідність постійної переорієнтації та відповідної 
гнучкості виробництва, збуту, постачання, викорис-
тання ресурсів та кадрової політики, яку не кожне 
підприємство може собі дозволити у важких умовах 
трансформаційних процесів.

2. Невизначеність і нестабільність політичної си-
туації. Поряд зі зміною податкового законодавства 
нестабільною залишається зовнішньоекономічне ста-
новище держави, що тягне за собою недостатню за-
хищеність прав приватної власності та зміну вектору 
економічного розвитку.

3. Інформативність. Доступність повної та досто-
вірної інформації щодо надходжень, розподіл та ви-
користання податкових надходжень значною мірою 
впливають на прийняття рішення платниками подат-
ків про повноту та своєчасність їх сплати.

4. Правова відповідальність. Чітко визначена, 
різка і дієво розроблена система адміністративно 
та кримінальної відповідальності щодо порушення, 
ухилення, недостовірності інформації.

5. Співпраця з постачальниками та клієнтами. 
Співпраця з невідомими або сумнівними постачаль-
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никами та клієнтами несе свій відбиток на форму-
вання зовнішнього середовища організації та форму-
вання його податкової політики.

6. Суспільна думка. Сформована парадигма сус-
пільної свідомості щодо завдань, функції, механіз-
му та необхідності податкової системи визначає 
прийняття рішення про сплату податків кожним 
окремим суб’єктом підприємницької діяльності.

До внутрішніх факторів належать:
1. Економічні – сюди відносяться «вигоди», які 

отримує підприємство, шляхом отриманням пільг, 
субсидій в оподаткуванні або зменшенням цих пла-
тежів іншими методами, що не передбачені законо-
давством країни.

2. Інформаційні – недостатність інформативного 
забезпечення, застарілість та викривлення інформа-
ційних даних, які надходять до підприємства накла-
дають свій ефект на формування податкової політи-
ки підприємства.

3. Культурно-психологічні – один із визначаль-
них чинників, який характеризує внутрішні якості 
керівника підприємства та філософію ведення під-
приємницької діяльності.

Нами було проведене дослідження, перед яким 
стояло завдання з’ясувати, які з факторів мають ви-
значальний вплив на вибір податкової політики під-
приємства.

Дослідження проводилося в два етапи. На пер-
шому ми запропонували фахівцям з податкової по-
літики, а саме керівників, фінансових директорів 
та головних бухгалтерів підприємств хімічної про-
мисловості прорангувати фактори, які, на їх думку, 
впливають на її вибір.

Достовірність результатів експертних оцінок ви-
значалася із залученням методів математичної ста-
тистики. У процесі обробки результатів експертного 
опитування в роботі проведено аналіз узгодженості 

думок експертів за допомогою коефіцієнта конкор-
дації (W), що визначається за формулою [7, с. 299]:

𝑊𝑊 =
12𝑆𝑆

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛) ,

де S – сума квадратів відхилень значень показ-
ників від середнього значення (фактична дисперсія 
оцінок, що даються експертами),

m – кількість експертів (7),
n – кількість факторів що оцінювалося (9).
Отримане значення 0,028695 та 0,031876 свід-

чить про високий ступінь погодженості думок екс-
пертів щодо факторів та сили їх впливу на вибір по-
даткової політики підприємства.

У дослідженні брали участь такі підприємства: 
ПАТ «Спільне українсько-словацьке підприємство 
«Теріхем-Луцьк», ПАТ «Луцькпластмас», ПАТ 
«Спектр», ПАТ «Західна промислова група», ЗАТ 
«Здолбунівський завод пластмасових виробів «Іс-
кра», ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних ви-
робів».

Його результати відображені у таблиці 1. Ранжу-
вання проводилося за 9-бальною шкалою, де 9 – най-
більший вплив фактора, 1 – найменший. В остан-
ньому рядку таблиці вказане середнє значення по 
кожному фактору.

Отже, на думку опитаних респондентів, найбіль-
ший вплив на вибір податкової політики підприєм-
ствами хімічної промисловості здійснює часта зміна 
податкового законодавства, невизначеність і неста-
більність політичної ситуації, внутрішні економічні 
фактори, правова відповідальність.

На другому етапі ми запропонували виділити 
фактори, які б найбільшою мірою вплинули на при-
йняття рішення формування податкової політики 
«бездоганної ділової репутації» або оптимізації по-
даткових платежів. І отримали наступні результати 
(таблиця 2).

Таблиця 1
Вплив факторів на вибір податкової політики підприємства

Часта зміна 
податкового 

законодавства

Невизна-
ченість і не-
стабільність 
політичної 
ситуації

Інформатив-
ність суспіль-

ства

Правова від-
повідальність

Співпраця з 
постачаль-
никами та 
клієнтами

Суспільна 
думка

Внутрішні 
економічні 
фактори

Внутрішні 
інформаційні 

фактори

Внутрішні 
культурно-

психологічні 
фактори

9 8 3 6 1 2 7 5 4

8 7 5 9 2 1 6 4 3

9 7 3 6 2 1 8 5 4

9 7 2 8 1 3 6 3 5

9 6 3 5 2 1 7 8 4

7 8 3 4 1 5 9 6 2

6 9 1 7 3 4 5 2 8

8,143 7,429 2,857 6,429 1,714 2,429 6,857 4,714 4,286

Таблиця 2
Сила впливу факторів на вибір податкової політики підприємства «Бездоганної ділової репутації», 

оптимізації податкових платежів

Часта зміна 
податкового 

законодавства

Невизна-
ченість і не-
стабільність 
політичної 
ситуації

Інформатив-
ність суспіль-

ства

Правова від-
повідальність

Співпраця з 
постачаль-
никами та 
клієнтами

Суспільна 
думка

Внутрішні 
економічні 
фактори

Внутрішні 
інформаційні 

фактори

Внутрішні 
культурно-

психологічні 
фактори

6 5 8 3 4 7 1 2 9
5 4 9 2 1 7 6 3 8
4 3 8 1 7 6 5 2 9
6 2 8 3 5 7 4 1 9
6 5 9 4 2 8 1 3 7
8 7 9 5 1 3 2 4 6
5 6 7 1 4 8 3 2 9

5,714 4,571 8,286 2,714 3,429 6,571 3,143 2,429 8,143
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1 – Внутрішні інформаційні фактори, 2 – Співпраця з поста-
чальниками та клієнтами, 3 – Правова відповідальність, 4 
– Внутрішні економічні фактори, 5 – Невизначеність і неста-
більність політичної ситуації, 6 – Часта зміна податкового 
законодавства, 7 – Суспільна думка, 8 – Внутрішні культур-
но-психологічні фактори, 9 – Інформативність суспільства

Рис. 1. Сила впливу факторів на вибір 
податкової політики «бездоганної ділової репутації» 

та оптимізації податкових платежів

Отже, аналіз представлених даних показав, що на 
вибір податкової політики «бездоганної ділової репу-
тації» та оптимізації податкових платежів найбіль-
шим чином впливають три основні фактори:

1. Внутрішні культурно-психологічні фактори.
2. Інформативність суспільства.
3. Суспільна думка.
Результати дослідження на першому і на друго-

му етапі мають абсолютно різні результати. Звідси, 
робимо висновок, що рушійними силами формуван-
ня та реалізації «здорової» податкової політики, яка 
притаманна для зрілого ринкового середовища, є 
внутрішні культурно-психологічні, інформативність 
суспільства та загальна суспільна думка, а не подат-
кова система, невизначеність і нестабільність полі-
тичної ситуації, це, скоріше, фактори «виправдан-
ня» для переважної більшості підприємців.

Наслідки податкової політики мінімізації та ухи-
лення від сплати податків в Україні є:

1. Тіньова економіка. Як ми вже говорили, в 
України її частка сягає до 40%, що обумовлює склад-
ність в її управлінні та прийнятті ефективних та ді-
євих рішень.

2. Напруженість у суспільстві. Недостатні над-
ходження до Пенсійного фонду і постійний його де-

фіцит є однією з головних причин невпевненості в 
отриманні пенсійних виплат у майбутньому.

3. Надмірні витрати на адміністративний контр-
оль за дотриманням податкової дисципліни, які не 
завжди є виправданими і ефективними, оскільки іс-
нує можливість «налагодити контакти» з органами 
контролю та адміністрування.

4. Підвищення навантаження на офіційну еконо-
міку, оскільки надходження повинні покривати ре-
альні витрати бюджету. У випадку розширення бази 
оподаткування і виведення економіки з тіні, ту ж 
величину надходжень можна отримати меншим по-
датковим навантаженням.

Висновки. У процесі досягнення стратегічних 
переваг через податкову політику на підприємстві 
центральне місце, на нашу думку, має відводитися 
реалізації політики бездоганної ділової репутації. 
В окремих випадках має місце податкова політика 
оптимізації, коли це передбачено законом, і про-
водиться відповідна державна програма розвитку 
тієї чи іншої галузі чи регіону. Вибір вищезгаданої 
податкової політики залежить в першу чергу від 
внутрішніх принципів управління підприємства і 
лише в другу чергу – від зовнішнього економіч-
ного середовища. Податкова політика «Бездоган-
ної ділової репутації» має позитивний вплив як на 
мікро середовище організації, так і на макросередо-
вище, особливо що стосується частини виведення 
економіки з тіні.
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Постановка проблеми. Інформаційна епоха, що 
виникла в останні десятиліття ХХ століття, спричи-
нила зміни у багатьох фундаментальних постулатах 
конкуренції, зробивши їх застарілими. Завоювати 
стійку перевагу в ринкових умовах простим, хоча і 
швидким впровадженням нових технологій на під-
приємствах або відмінним управлінням фінансовими 
активами та пасивами стало неможливо. Торговельні 
підприємства зазнали найбільшого впливу інформа-
ційної епохи. Керівництво торговельних мереж зі-
штовхується з величезною кількістю інформації, яку 
неможливо продуктивно опрацювати, тому необхід-
на система інформаційного забезпечення, яка пови-
нна надавати саме ту інформацію, яка необхідна на 
відповідному рівні управління. Для досягнення успі-
ху в новому інформаційному середовищі необхідні 
і нові можливості. Метою розробки інформаційного 
забезпечення є підвищення якості управління торго-
вельною мережею на основі підвищення достовірнос-
ті та своєчасності даних, необхідних для прийняття 
управлінських рішень. Основне призначення інфор-
маційного забезпечення полягає у забезпеченні такої 
організації і надання інформації, які відповідали б 
будь-яким вимогам користувачів, а також умовам ав-
томатизованих технологій. Саме тому можна говори-
ти про актуальність даної теми та потребу сформува-
ти структуру системи інформаційного забезпечення 
відповідно до системи збалансованих показників, які 
в достатній мірі характеризують як властивості сис-
теми управління торговельною мережею, так і її вза-
ємини з зовнішнім середовищем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній науковій літературі питання, що 
пов’язані з дослідженням проблеми системи інфор-
маційного забезпечення управління та визначен-
ням її цілей, відобразили такі автори: В.П. Божко, 
С.П. Кулицький, С.С. Кондрашова, С.М. Петрен-

ко, А.А. Єжов, Л. Зіліна, В.С. Рожнов, В.В. Го-
дин, І.К. Корнєєв, А.Д. Єршов, П.С. Копанєва та ін. 
У працях цих авторів розкриваються підходи до фор-
мування цілей інформаційного забезпечення, проте 
немає достатньої структурованості системи цілей ін-
формаційного забезпечення, яка відповідала б струк-
турі торговельної мережі.

Останнім часом одержали розвиток системи по-
казників, які намагаються відобразити та врахувати 
усі ключові фактори. Нині до найбільш відомих від-
носиться система збалансованих показників, запро-
понована американськими професорами Р. Капланом 
та Д. Нортоном – Balanced ScoreCard (BSC) [1]. У цій 
системі сукупність показників представлена у ви-
гляді документа, який має назву «рахункова карта 
збалансованих показників». Загальний вигляд такої 
рахункової карти, запропонований Р. Капланом та 
Д. Нортоном, показаний на рис. 1. Нині нам невідомі 
приклади застосування рахункових карт збалансова-
них показників для управління торговельної мережі.

Постановка завдання. Основною метою даної 
статті є розвиток положень теорії аналізу і констру-
ювання системи цілей інформаційного забезпечення 
управління торговельними мережами. Основними за-
вданнями даної статті є: розглянути підходи до ви-
значення цілей інформаційного забезпечення управ-
ління, проаналізувати їх, а також сформулювати 
систему цілей інформаційного забезпечення управ-
ління торговельними мережами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інфор-
маційне забезпечення посідає особливе місце в сис-
темі управління торговельними мережами. Більш 
повно усвідомити місце та роль інформаційного за-
безпечення в управлінні торговельними мережами 
можна дослідивши його основні завдання та цілі.

Як і будь-які системи інформаційного забезпечен-
ня інших підприємств сектора реальної економіки, 
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система інформаційного забезпечення торговельної 
мережі повинна мати чітко сформульовану ціль сво-
го існування, завдання і функції. Все це виявляєть-
ся шляхом побудови так званого «дерева цілей», де 
нижчий рівень цілей є засобом досягнення цілей ви-
щого рівня. Таким чином виявляються всі без винят-
ку напрями діяльності інформаційного забезпечення 
в управлінні торговельними мережами.

Інформаційне забезпечення забезпечує проінфор-
мованість на всіх ланках управлінської діяльності 
для досягнення системи цілей торговельної мережі. 
Отже, можна вважати, що цілі інформаційного за-
безпечення безпосередньо походять від цілей під-
приємства. З цією думкою погоджується більшість 
дослідників проблем інформаційного забезпечення в 
управлінні суб’єктами підприємницької діяльності, 
а саме: Л. Зіліна [1], В.С. Рожнов [2], В.В. Годин,  
І.К. Корнєєв [3] та ін.

Загальне визначання цілі дають А.Д. Єршов та 
П.С. Копанєва [4, c. 62], зазначаючи, що ціль – це те, 
що уявляється у свідомості і очікується в результаті 
спрямованих дій.

В.В. Годин та І.К. Корнєєв [3, с. 16] у свою чергу 
однобоко визначають цілі і завдання інформаційного 
забезпечення управління:

- задоволення інформаційних потреб органів 
управління, надання їм інформації у вигляді доку-
ментів;

- формування, розміщення, наповнення, підтрим-
ка, актуалізація і використання інформаційних ре-
сурсів організації;

- створення і розвиток систем обробки і передачі 
інформації;

- розвиток системи інформаційного забезпечення.
Але не формують чітку систему цих цілей, а та-

кож не розділяють їх за рівнями управління підпри-
ємством.

М.П. Денисенко та І.В. Колос [5] визначають цілі 
інформаційного забезпечення з огляду прийняття 
управлінських рішень: 

- прийняття обгрунтованих управлінських рі-
шень; 

- узгодження дій менеджерів; 
- створення інформаційних систем, орієнтованих 

на взаємодію із зовнішнім середовищем.
З одного боку, місія інформаційного забезпечення 

управління торговельними мережами виражає його 
головне призначення та є основою системи інших 
цілей. З іншого, система цілей інформаційного за-
безпечення нижчих рівнів розвиває та робить більш 
зрозумілою його місію в управлінні торговельними 
мережами.

Передусім при побудові системи цілей інформа-
ційного забезпечення управління торговельними ме-
режами доцільно приділити увагу визначенню його 
місії.

Автори Великої економічної енциклопедії [6] під 
місією розуміють бачення того, якою пови-
нна бути певна організація, у тому числі 
й її інформаційне забезпечення, та за що 
вона повинна боротися. На підставі дослі-
дження даного підходу можна зробити ви-
сновок про те, що зазвичай формулювання 
місії містить інтереси всіх груп впливу або 
різноманітних груп працівників, які пев-
ним чином відносяться до функціонуван-
ня системи інформаційного забезпечення в 
управлінні суб’єктом господарювання.

Призначення інформаційного забезпе-
чення у менеджменті полягає у своєчасно-

му формуванні і видачі достовірної релевантної ін-
формації для прийняття управлінських рішень.

Місією інформаційного забезпечення є незалеж-
на, всеохоплююча та самовдосконалююча підтримка 
управління з метою задоволення інформаційних по-
треб менеджменту у вигляді своєчасної та релевант-
ної інформації, що спрямована на досягнення систе-
ми цілей торговельної мережі.

Зазвичай в управлінні виділяють три рівні: стра-
тегічний, тактичний і оперативний [7]. На кожному 
з цих рівнів управління є завдання, при вирішен-
ні яких виникає потреба у певних даних, отримати 
які можна завдяки сформованому інформаційному 
забезпеченню на підприємстві. Якщо інформацій-
не забезпечення відповідає всім нормативним і вну-
трішнім вимогам, то на кожному рівні управління 
з’являється інформація, яка слугує основою для при-
йняття відповідних рішень.

Розглянуті вище підходи не в повній мірі охоплю-
ють інформаційні потреби менеджерів у відповіднос-
ті до ієрархії системи управління торговельної мере-
жі. На нашу думку, вирішити цю проблему можна, 
побудувавши структуровану систему показників, яка 
слугуватиме певною перехідною ланкою між систе-
мою управління торговельною мережею та системою 
інформаційного забезпечення (рис. 1).

Останнім часом одним із основних інструментів 
управління підприємством і досягнення ним страте-
гічних цілей стала збалансована система показників. 
Застосування рахункових карт збалансованих показ-
ників дозволяє створити основу для системи управ-
ління торговельної мережі та оцінки її ефективнос-
ті шляхом органічного переведення місії та загальної 
стратегії мережі у взаємозалежну систему показникiв, 
якi характеризують усi аспекти її діяльності.

Збалансована система показників (рис. 2) вклю-
чає шість обов’язкових елементів:

• Перспективи (perspectives) або напря-
ми оцiнювання, на які декомпозується загальна 
стратегiчна мета функцiонування підприємства;

• Причинно-наслідкові зв’язки (cause and effect 
linkages) – зв’язують в єдиний логiчний ланцюжок 
стратегiчні цiлi підприємства таким чином, що ви-
конанню наступної цілі передує досягнення попере-
дньої за логiкою «якщо - то»;

• Стратегічні цілі (objectives), які дозволяють 
контролювати й оцінювати діяльність за кожною з 
перспектив;

• Показники (measures) – метрики, якi в загаль-
ному вигляді представляють параметри діяльності;

• Цільові значення показників (targets) – кіль-
кісне значення вибраних показникiв;

• Стратегічні інiціативи (strategic initiatives) – 
проекти або програми (заходи), які сприяють досяг-
ненню стратегiчних цілей.

Цілі та показники збалансованої системи показ-
ників формуються в залежності від світогляду та 

Задоволення інформаційних 
потреб:
• менеджерів вищого рівня
• менеджерів середнього рівня
• менеджерів нижчого рівня

Система управління 
торговельною мережею

Менеджери:
• вищої ланки управління
• середньої ланки управління
• нижчої ланки управління

Система
збалансованих

показників

Рис. 1. Взаємозв’язок між системою управління та системою 
інформаційного забезпечення торговельної мережі
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Таблиця 1
Рахункова карта збалансованих показників діяльності торговельної мережі

Перспективи Причини-наслідки 
I рівень

Цілі 
ІІ рівень

Показники 
ІІІ рівень

Ф
ін

ан
си

 Покращення ділової 
активності

Обсяг реалізації (без ПДВ)

Витрати

Валовий прибуток

Витрати на оплату праці

Амортизація

Витрати на оплату товарів та послуг

Додана вартість

Авансований капітал (активи - короткострокові 
зобов’язання)

Самофінансований дохід

Капітальні витрати

Середня чисельність працівників

Сума коштів з зовнішніх джерел (позики)

Коефіцієнт дебіторської заборгованості

Коефіцієнт кредиторської заборгованості

Частка ринку, яку займає торговельна мережа з 
обсягу реалізації

Тривалість фінансового циклу

Тривалість операційного циклу

Темп зміни валового прибутку

Темп зміни авансового капіталу

Покращення 
ефективності роботи

Обсяг реалізації на одного працівника

Обсяг реалізації на одиницю авансового капіталу

Додана вартість на одного працівника

Відношення темпів зміни доданої вартості й 
кількості працівників

Відношення заробітної плати до доданої вартості

Заробітна плата на одного працівника

 Підвищення 
рентабельності

Рентабельність реалізації

Рентабельність авансового капіталу

Рентабельність поточної діяльності

Рентабельність трудових ресурсів

Рентабельність основних засобів

рентабельність поточних витрат

К
л
іє

н
ти

 Підвищення ступеня 
задоволеності покупців 

Ступінь задоволеності покупців (експертна 
оцінка)

Частка постійних покупців (більше 2-х разів)

Питома кількість рекламацій (кількість 
рекламацій / кількість обслуговувань за період)

Питова вартість рекламацій (вартість 
рекламацій / виручка)

Структура покупців (частка корпоративних 
клієнтів)

В
н
у
тр

іш
н
і 

п
р
оц

ес
и

 Забезпечення постійного 
підвищення якості 
інфраструктури та 
процесів

Продуктивність 

Результативність

Ефективність

Результативність обслуговування

Вартість запасів / виручка

Вартість робочої сили / виручка

Н
ав

ч
ан

н
я
 т

а 
зр

ос
та

н
н
я

 Забезпечення постійного 
збільшення маштабів 
продажу та покращення 
якості персоналу

Капітальні витрати на одиницю доданої вартості

Капітальні витрати на одного працівника

Питомі витрати на навчання персоналу

Частка персоналу відповідної кваліфікації

Частка часу на навчання (час навчання / 
робочий час)

Обсяг 
реалізації

Рентабель-
ність

Частка 
ринку

Темпи 
зростання

Доскона-
лість про-

цесів

Якість 
персоналу

Ефектив-
ність

процесів

Доскона-
лість та 
розвиток 
інфра-

структури

Задоволе-
ність 

покупців

Мініміза-
ція рекла-

мацій
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стратегії кожної конкретної 
торговельної мережі та розгля-
дають її діяльність за 4 крите-
ріями: фінансовому, зв’язок з 
покупцями, внутрішніми біз-
нес-процесами, а також навчан-
ню та розвитку персоналу.

Сформована рахункова кар-
та збалансованих показників 
(табл. 1) дозволяє отримати від-
повіді на такі питання, як: чи 
виконано планове завдання? чи 
є відхилення від нього? які при-
чини відхилення? та надає мож-
ливість запропонувати варіанти 
вирішення.

Система збалансованих по-
казників також дозволяє кон-
кретизувати необхідний внесок 
кожного працівника на всіх рів-
нях управління відповідно до 
місії торговельної мережі, для 
того щоб загальна місія була 
сформована не у словесній фор-
мі, а за допомогою конкретних 
показників діяльності.

Розроблена система збалан-
сованих показників повинна забезпечувати зв’язок 
між системою менеджменту та системою інфор-
маційного забезпечення, надавати цілісну карти-
ну стратегії управління торговельної мережі і чіт-
ко визначати послідовність причинно-наслідкових 
зв’язків між критеріям результатів та факторами 
їх досягнення. Кожен показник, що враховується 
системою, повинен бути перехідною ланкою в при-
чинно-наслідкових зв’язках, яка дозволяє зрозумі-
ти та довести сенс і цілі торговельної мережі кожно-
му її менеджеру в залежності від конкретного рівня 
управління.

У наведеному прикладі не наводилися останні 
два стовпці з рахункової карти Р. Каплана та Д. 
Нортона: числові значення критеріїв та стратегіч-
них ініціатив (заходів), спрямованих на їх покра-
щення, так як вони залежать від показників кон-
кретної торговельної мережі та розробляються його 
керівництвом.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, побудова системи інформаційного забезпечення 
повинна відбуватися з урахуванням інформаційних 
потреб менеджерів, які формуються з урахуванням 
системи збалансованих показників управління тор-
говельною мережею. Це дозволить забезпечувати ме-
неджерів всіх рівнів управління своєчасною та ре-
левантною інформацією для ефективного управління 
торговельними мережами.

У подальших дослідженнях планується викорис-
тання запропонованої системи збалансованих показни-
ків у системах управління торговельними мережами та 
при моделюванні процесів їх діяльності з метою покра-
щення ефективності та результативності управління.
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Рис. 2. Рахункова карта збалансованих показників 
Р. Каплана і Д. Нортона [8]
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МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто основні тенденції розвитку мобільного маркетингу в Україні. Встановлено взаємозв’язок мобільного маркетингу 
та інтернет-маркетингу. Обґрунтувано значення мобільного маркетингу як інструменту інтернет-маркетингу. Досліджено основні 
можливості мобільного маркетингу у контексті розвитку інтернет-маркетингу.
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Даниленко М.И. МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Рассмотрены основные тенденции развития мобильного маркетинга в Украине. Установлена взаимосвязь мобильно-

го маркетинга и интернет-маркетинга. Обосновано значение мобильного маркетинга как инструмента интернет-маркетинга. 
Исследованы основные возможности мобильного маркетинга в контексте развития интернет-маркетинга.
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Danylenko M.I. MOBILE MARKETING: REALITIES AND PROSPECTS
The major trends in mobile marketing in Ukraine have been considered. The relationship of mobile marketing and Internet-marketing 

has been installed. The value of mobile marketing as a tool of online-marketing has been justified. The key features of mobile marketing 
in the context of Internet-marketing have been investigated.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими та практичними за-
вданнями. Невизначеність ринку та глобалізаційні 
процеси обумовлюють необхідність використання Ін-
тернету. Усе більше вітчизняних підприємств засто-
совують елементи інтернет-маркетингу у своїй діяль-
ності. Її результативність виявляється у покращенні 
економічних показників та підвищенні конкуренто-
спроможності продукції (послуг).

Впровадження інтернет-маркетингу є складним 
цілеспрямованим процесом, що здійснюється у меж-
ах обраної маркетингової політики, але безпосеред-
ньо впливає на її формування. Обґрунтований вибір 
інструментів відіграє ключову роль при реалізації 
інтернет-маркетингу. Зацікавленість поставленою 
проблемою сприяла проведенню фундаментальних 
досліджень в області інтернет-маркетингу. Результа-
том цього стало створення широкого арсеналу його 
інструментів. Однак окремі з них мають короткий 
життєвий цикл, тому швидко втрачають актуаль-
ність. Інші – використовуються неповною мірою.

Одним з недооцінених інструментів інтернет-мар-
кетингу в українському науковому просторі є мобіль-
ний маркетинг, уявлення про можливості якого об-
межені та висвітлені достатньо опосередковано.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатко-
вано вирішення проблеми. Інтенсивний розвиток ін-
формаційних та комунікаційних технологій сприяли 
активізації наукових досліджень, присвячених ство-
ренню механізмів впровадження інструментів інтер-
нет-маркетингу. Актуальні питання доцільності та 
ефективності окремих складових мобільного марке-
тингу у різних сферах людської діяльності висвітлю-
валися у працях учених: Л. Бугаєва [1], Ф. Котлера 
[2], С. Крума [3], Є. Кузнецової [4], В. Курманова 
[5], В. Мазуренко [11], А. Майкла та Б. Сотлера [6], 
О. Михайлової [7], Г. Холланда [8] та ін. Інтерес до 
даної проблеми спостерігається у практичних мене-
джерів та інтернет-аналітиків.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Поруч з вагомим вкладом учених, прак-

тичних працівників, інтернет-аналітиків досліджен-
ня мобільного маркетингу себе не вичерпали. Неви-
значеним залишається місце мобільного маркетингу 
як складової інтернет-маркетингу, потребують уточ-
нення та аргументування засоби мобільного марке-
тингу та можливості його застосування у маркетин-
говій діяльності підприємств.

Цілі статті. Метою написання статті є досліджен-
ня основних тенденцій розвитку мобільного марке-
тингу; встановлення взаємозв’язку мобільного мар-
кетингу та інтернет-маркетингу; обґрунтування 
значення мобільного маркетингу як інструмента ін-
тернет-маркетингу; дослідження основних можли-
востей мобільного маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Суттєвим фактором впливу на реалізацію ін-
тернет-маркетингу протягом останніх років став 
інтенсивний розвиток мобільних технологій та мо-
більного Інтернету. Внаслідок цього у науковому та 
повсякденному вжитку все частіше використовуєть-
ся термін «мобільний маркетинг».

Поняття мобільного маркетингу в Україні не-
повністю сформоване, хоча і є досить поширеним 
явищем у світовій практиці. Науковці, схильні до 
консервативної точки зору, часто хибно трактують 
мобільний маркетинг, обмежуючи його можливості 
телефонними розсиланнями різних видів. Дотримує-
мося думки, що на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства таку діяльність неможливо називати мобільним 
маркетингом, оскільки дана дефініція характеризує 
лише окремі його напрями та здатна забезпечити ви-
конання окремих маркетингових функцій.

Логічно припустити, що мобільний маркетинг на-
пряму пов’язаний з технічною складовою мобільних 
пристроїв. Момент першого використання мобільно-
го телефону у маркетингових цілях не було зафік-
совано. Спочатку мобільні пристрої дали нові мар-
кетингові можливості для здійснення маркетингових 
досліджень та збуту продукції (послуг) за допомогою 
телефонних дзвінків. Проте це був досить вартісний 
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та трудомісткий процес. Згодом популярності набули 
телефонні розсилання, які дозволили мінімізувати 
зусилля маркетологів, але не приносили бажаних ре-
зультатів. Поштовхом для інтенсифікації мобільного 
маркетингу у сучасному розумінні стала поява при-
строїв, розроблених компанією Apple, що були мак-
симально адаптовані для роботи у мережі Інтернет.

Звісно, не варто вказувати на втрату актуальнос-
ті телефонних дзвінків та розсилань. Вони дозволя-
ють достатньо ефективно працювати з вузьким сег-
ментом ринку, обмеженим певною територією. Але 
найбільш повно можливості мобільного маркетингу 
розкриваються при взаємозв’язку з глобальною ме-
режею Інтернет.

Український ринок мобільних послуг є достат-
ньо адаптованим до розвитку мобільного маркетингу. 
Кількість мобільних телефонів у 2,5 рази перевищує 
кількість стаціонарних аналогів. Кількість мобіль-
них пристроїв наближається до 60 млн, а загальний 
рівень проникнення мобільного зв’язку складає 130% 
[12]. Позитивні зрушення спостерігаються у розви-
тку мобільного Інтернету. Згідно з оприлюдненими 
дослідженнями консалтингової компанії Expert & 
Consulting, на кінець 2013 року кількість мобільних 
інтернет-користувачів досягло майже 25 млн осіб, що 
становить 40% від загального числа мобільних корис-
тувачів [10]. Мобільні оператори, конкуруючи між со-
бою, створюють відповідні умови для залучення корис-
тувачів до мобільного Інтернету. Аналізуючи державні 
ініціативи зі створення єдиного стандарту на покриття 
3G та контролю за тарифікацією на цю послугу, мож-
ливо припустити, що динаміка поширення мобільного 
Інтернету збережеться.

Мобільні оператори – не єдине джерело доступу 
до мобільного Інтернету. Сучасні мобільні пристрої 
обладнані функцією Wi-Fi, наявність якої стала важ-
ливим критерієм при виборі мобільного телефону. 
Близько 27% мобільних інтернет-користувачів нада-
ють перевагу саме такому доступу у порівнянні з мо-
більними операторами [9].

Дослідження провідних аналітичних груп та мо-
більних операторів підкреслюють закономірність 
щодо зростання кількості смартфонів (понад 60% від 
загального числа пристроїв) у користувачів мобіль-
ного Інтернету [9]. Така тенденція, на нашу думку, 
спричинена перед усім технічними характеристиками 
пристроїв. Операційні системи смартфонів значно роз-
ширюють функціональність телефону та створюють 
можливості для розвитку мобільного маркетингу.

Учені виділяють декілька основних ін-
струментів мобільного маркетингу: переда-
чі інформації в мережі мобільного зв’язку: 
голосову інформацію (IVP – Interactive 
Voice Response), текстову інформацію 
(SMS-повідомлення), графічну інформацію 
(EMS – SmartMessaging), фото- та відеоін-
формацію (MMS), технології, що дозволя-
ють реалізовувати неголосові інтерактивні 
комунікації (WAP, Java), контент (теми, 
зображення, мелодії, слайд-шоу), ігри та 
програми, Bluetooht-маркетинг та рекла-
му під час дзвінка [11]. Погоджуємося з 
важливістю наведеного комплексу інстру-
ментів, але вважаємо його неповним. На 
нашу думку, дані інструменти досить опо-
середковано відображають зв’язок мобіль-
ного маркетингу з інтернет-маркетингом, 
а спрямовані на висвітлення можливостей 
мобільного маркетингу, пов’язаного з ді-
яльністю мобільного оператора. Тому ак-

Рис. 1. Взаємозв’язок інтернет-маркетингу та мобільного 
маркетингу 

Джерело: власна розробка

туальним завданням Інтернет-маркетингу є пошук 
таких інструментів, які можливо інтегрувати до мо-
більних пристроїв, враховуючи потреби мобільних 
інтернет-користувачів.

Розглядаючи мобільний маркетинг як інструмент 
інтернет-маркетингу, під даним поняттям розуміє-
мо організацію діяльності, що здійснюється засоба-
ми мобільного зв’язку та Інтернету і спрямована на 
максимальне залучення мобільних пристроїв корис-
тувачів до реалізації інтернет-маркетингу, з метою 
досягнення маркетингових цілей підприємства та по-
кращення обслуговування споживачів.

Інтернет-маркетинг володіє значною кількістю 
інструментів: пошукові системи, бізнес-сервери, сис-
теми дистрибуції, корпоративні сайти підприємств, 
соціальні медіа, e-mail-маркетинг, інтернет-реклама 
тощо. Мобільний маркетинг вирізняється серед них, 
оскільки попередні інструменти можливо адаптува-
ти до мобільних пристроїв у різних проявах. Таким 
чином, існує складний структурний взаємозв’язок 
інтернет-маркетингу та мобільного маркетингу (ри-
сунок 1).

На наше переконання, трансформування інстру-
ментів інтернет-маркетингу в мобільні пристрої має 
перспективу за наступними напрямами:

– SMS, MMS, ICB, USSD-розсилання;
– створення мобільної версії сайту;
– мобільні додатки;
– мобільна реклама.
Найбільш розповсюдженим інструментом мобіль-

ного маркетингу є телефонні розсилання. Його широ-
ке використання обумовлене простотою та швидкістю 
передачі. Існує багато нарікань з приводу ефектив-
ності мобільних розсилань. При реалізації цього 
інструменту неможливо чітко сформувати списки 
адресатів, охоплення аудиторії є незначним, зна-
чних зусиль потребує встановлення міграції потен-
ційних споживачів. Крім того, виникають труднощі 
з визначенням проникнення розсилань та отриман-
ням зворотної реакції. Незважаючи на це, вважаємо 
використання такого інструменту доречним: він до-
зволить охопити аудиторію, яка не є користувачами 
глобальної мережі або використовує її рідко.

Необхідною складовою ефективної реалізації мо-
більного маркетингу є створення мобільної версії сай-
ту. Наявність корпоративних сайтів достатньо давно 
стала нормою для вітчизняних підприємств. Сайт під-
приємства – один з найбільш ефективних інструмен-
тів інтернет-маркетингу, що спрямований на інформу-
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вання споживачів, рекламування продукції 
(послуг), формування бренду підприємства, 
стимулювання збуту, встановлення зворот-
ної реакції. Намагання зробити його зміс-
товним призводить до значної кількості ін-
формації різного виду та розміру. Мобільні 
пристрої мають нижчі функціональні мож-
ливості, ніж стаціонарні ПК. Тому заванта-
ження сторінок сайту на екран мобільного 
телефону стає тривалим процесом. Мобіль-
на версія сайту передбачає адаптацію до 
екрану мобільного пристрою з максимально 
спрощеною структурою. Враховуючи те, що 
більшість користувачів мобільного Інтернету здійсню-
ють вхід до мережі у громадських місцях, громадсько-
му транспорті та власних авто, де час їх перебування в 
Інтернеті обмежений, необхідність створення мобіль-
ної версії сайту є очевидною. Згідно з дослідженнями 
провідної компанії з інтернет-аналітики GfK Ukraine, 
для українських мобільних інтернет-користувачів на-
явність мобільної версії сайту є важливою, адже по-
шуком товарів (послуг) з екрану мобільного телефону 
займається 81% мобільних інтернет-користувачів, по-
шуком конкретного бренду – 31%, порівнянням цін – 
28% [9]. Прикро констатувати, що більшість брендів 
не мають мобільної версії сайтів. 

Іншим інструментом мобільного маркетингу є 
створення мобільних додатків – спеціальних програм 
для роботи на смартфонах та планшетах. Раніше мо-
більні додатки використовувалися для функціональ-
ного розважального наповнення мобільних пристро-
їв. На даний момент вони ефективно задіяні у діловій 
сфері, надаючи підтримку споживачам. Прикладами 
таких додатків є геолокаційні сервери, мобільний 
банкінг, інформаційні портали та ін. Українські мо-
більні інтернет-користувачі активно використовують 
мобільні додатки: локаційними додатками користу-
ється 43% мобільних інтернет-відвідувачів, перегля-
дають відео – 31%, заходять до соціальних мереж 
– 30%, до електронної пошти – 26% [9]. Однак про-
цес створення мобільних додатків має бути зваже-
ним. На відміну від мобільної версії сайту, мобільні 
додатки потребують адаптації під окремі платформи 
для технічних пристроїв. На наш погляд, мобільні 
додатки є актуальними не для всіх видів діяльності. 
Перспективним для таких програм вважаємо інфор-
маційні портали, інтернет-каси, локаційні сервери.

Важливою складовою мобільного маркетингу стає 
мобільна реклама. Практичний досвід показує, що 
майже усі види інтернет-реклами можливо гармоній-
но перенести у мобільний маркетинг. На сьогодні до 
Інтернет-реклами спостерігається неоднозначне від-
ношення. Сайти наповнені великою кількістю банер-
ної, текстової реклами, внаслідок чого увага інтернет-
користувача розсіюється, а сама реклама викликає 
роздратування. Мобільна реклама, на нашу думку, 
має більші перспективи у порівнянні з інтернет-ре-
кламою. Згідно з дослідженнями, 63% мобільних 
інтернет-користувачів звертали увагу на рекламу на 
екрані мобільного телефона [9]. Достатньо високий 
показник проникнення вважаємо наслідком того, що 
технічні характеристики мобільних пристроїв дозво-
ляють виводити на екран лише одне рекламне пові-
домлення, що сприяє вищій концентрації уваги на 
об’єкті. На нашу думку, мобільну рекламу можливо 
здійснювати за наступними напрямами (рисунок 2):

Поступово можливості мобільного маркетин-
гу розширюються. Тенденції розвитку мобільного 
зв’язку та Інтернету дозволяють прогнозувати зрос-
тання значення мобільного маркетингу як інстру-

мента інтернет-маркетингу. Цьому сприяють наступ-
ні фактори:

– кількість мобільних користувачів постійно 
зростає;

– мобільні оператори мотивовані до розвитку мо-
більного Інтернету;

– мобільні пристрої майже завжди знаходяться 
біля потенційного споживача;

– мобільний маркетинг дозволяє охопити недо-
ступну для інтернет-маркетингу аудиторію;

– мобільна реклама має більший ступінь проник-
нення та більшу лояльність до споживача.

Втім, український ринок мобільного Інтернету 
знаходиться на початковому етапі свого розвитку. 
Керівники підприємств з пересторогою відносять-
ся до реалізації мобільного маркетингу. Недостатня 
кількість наукових обґрунтувань та достовірних ін-
тернет-досліджень стають перешкодою для реалізації 
нового інструменту інтернет-маркетингу. Загально-
державною проблемою в області Інтернету та мобіль-
ного зв’язку залишається інформаційна безпека та 
захист від вірусних програм і спаму. Отже, дана про-
блема потребує наукового розвитку.

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальшого розвитку в цьому напрямі. У резуль-
таті досліджень було встановлено, що вітчизняний 
ринок мобільних послуг є сприятливим для розви-
тку мобільного Інтернету та мобільного маркетингу. 
Технічний прогрес сприяє створенню нових інстру-
ментів мобільного маркетингу. Як результат – мо-
більний маркетинг поступово стає ефективною та 
невід’ємною складовою інтернет-маркетингу. Проте 
внаслідок об’єктивних причин вітчизняні підприєм-
ства неповною мірою адаптовані для здійснення такої 
діяльності. Подальші публікації будуть спрямовані 
на створення механізму запровадження і реалізації 
інструментів мобільного маркетингу та інтернет-мар-
кетингу у маркетинговій діяльності підприємств.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ  
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У статті узагальнено міжнародний досвід відображення інформації про формування та використання прибутку в обліку підпри-
ємства. Розглянуто особливості та проблеми, які виникають при складанні звітності стосовно відображення прибутку. Значна увага 
приділена відображенню інформації про прибуток у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
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Дзюба О.Н. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОТОБРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обобщен международный опыт отображения информации о формировании и использовании прибыли в учете 

предприятия. Рассмотрены особенности и проблемы, возникающие при составлении отчетности относительно отображения 
прибыли. Значительное внимание уделено отображению информации о прибыли в соответствии с международными стандарта-
ми бухгалтерского учета и отчетности.
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Dziuba O.N. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF RECORDING INFORMATION ON THE PROFITS OF THE ENTERPRISE
The paper summarizes the international experience display information about the formation and use of profits in the account of the 
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Постановка проблеми. Прибуток є головним по-
казником діяльності підприємства, що відображає 
ефективність його діяльності, надає інформацію для 
прийняття управлінських рішень та дозволяє прогно-
зувати результати. Інформація стосовно прибутку під-
приємства знаходить своє відображення у фінансовій 
та податковій звітності. Необхідність побудови узго-
дженого підходу національної практики узагальнення 
інформації про формування та використання прибут-
ку у бухгалтерському обліку та звітності з міжнарод-
ним досвідом з урахуванням потреб різних користува-
чів обумовлює актуальність проведеного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми теоретичних і методичних підходів гармоні-
зації міжнародного та вітчизняного досвіду узагаль-
нення інформації про формування та використання 
прибутку підприємства у звітності досліджували 
провідні вчені, зокрема П.Й. Атамас, І.А. Бланк, 
Ф.Ф. Бутинець, Е.С. Гейєр, С.Ф. Голов, Л.В. Гуца-
ленко, С.О. Кузнецова, С.В. Кучер, Я.В. Лебедзевич, 
В.О. Озеран, І.А. Панченко, М.В. Патарідзе-Вишин-
ська, Н.І. Петренко, Є.І. Свідерський.

Постановка завдання. Однак недостатність теоре-
тичної бази і практичних аспектів гармонізації ме-

тодології формування та використання прибутку та 
узагальнення інформації про нього у звітності за на-
ціональними стандартами та у відповідності до між-
народного досвіду зумовили необхідність подальшого 
дослідження.

Метою статті є дослідження міжнародного досві-
ду відображення в обліку інформації про формуван-
ня та використання прибутку підприємства з ураху-
ванням норм діючого облікового законодавства.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи міжна-
родну практику, у зарубіжних системах обліку при-
буток є складовою власного капіталу, що відображає 
ефективність його використання та ефективність ді-
яльності підприємства в цілому.

У зарубіжних країнах виділяють та використову-
ють три основні методи визначення фінансового ре-
зультату діяльності підприємства. Для розрахунку 
фінансового результату за кожним методом з пред-
ставлених методів передбачені певні моделі у планах 
рахунків бухгалтерського обліку, які, у свою чергу, 
пов’язані зі структурою фінансових звітів щодо ре-
зультатів діяльності підприємства (табл. 1) [1].

За першим методом, фінансовий результат об-
числюється шляхом вираховування з вартості акти-

7. Михайлова О. Модели и инструментальные средства фор-
мирования маркетинговой политики на основе мобильных 
технологий : дис. … канд. экон. наук / О. Михайлова. – М.,  
2011. – 129 с.

8. Холланд Г. Мобильный маркетинг / Г. Холланд, Кр. Баммель – 
М. : Вершина, 2006. – 208 с.

9. Аудитория интернета в Украине: динамика, мобильный интер-
нет, старые и новые пользователи [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://www.academia.edu/5789181/_.

10. Количество мобильных интернет-пользователей в Украине 
превысило 24,4 млн [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://delo.ua/tech/kolichestvo-mobilnyh-internet-polzovatelej-v-
ukraine-prevysilo-231732/?supdated_new=1409849888.

11. Мазуренко В. Розвиток мобільного маркетингу в Україні /  
В.П. Мазуренко, Н.О. Матвієнко. – Маркетинг і менеджмент 
інновацій, 2011. – № 4, Т. ІІ. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/
mmi2011_4_2_24_29.pdf.

12. Мобильных телефонов в Украине в 2,5 раза больше, чем 
стационарных [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://economics.lb.ua/business/2013/03/26/194204_mobilnih_
telefonov_ukraine_25.html.



176 Серія Економічні науки

Випуск 7. Частина 2. 2014

вів власного капіталу і зобов’язань, тобто як різни-
ця суми залишків активних і пасивних рахунків. Це 
можливо тому, що всі рахунки доходів і витрат не 
мають залишків на дату складання балансу. Другий 
метод спирається на формулу балансу: актив дорівнює 
сумі власного капіталу і зобов’язань. Третій – визна-
чає фінансовий результат як зміну вартості чистих ак-
тивів на початок і кінець звітного періоду [1].

Детальніше зупинимося на формуванні фінансо-
вого результату у Франції, в якій фінансові резуль-
тати визначаються за кожним із окремих видів ді-
яльності підприємства шляхом зіставленням витрат 
із випуском та продажем.

За допомогою методу визначення фінансового ре-
зультату «витрати – випуск» знижується трудоміст-
кість та підвищується ефективність бухгалтерських 
робіт. Особливості визначення фінансового результа-
ту методом «витрати-випуск» полягають у наступно-
му: точне визначення новоствореної вартості за дани-
ми фінансової бухгалтерії; визначення фінансового 
результату без обчислення фактичної собівартості 
виготовленої та реалізованої продукції; розроблення 
матриці «витрати-випуск» і на її основі визначення 
новоствореної вартості.

У Франції процедура розрахунку оподатковува-
ного прибутку на основі даних фінансового обліку 
чітко регламентована (табл. 2). Для визначення по-
даткових зобов’язань підприємства складають спеці-
альні таблиці коригувань бухгалтерського прибутку.

Таблиця 2
Чотирьохкратний принцип відображення 

господарських операцій на рахунках

Класи рахунків Результат діяльності

класи 1-5 ± результат, що витікає зі змін 
майнового стану фірми

класи 6-8 ± результат, що визначається 
співвідношенням витрат та випуску

клас 9, 
рахунок 90

± результат, що визначається 
у процесі відображення витрат 
з фінансової до управлінської 

бухгалтерії

клас 9, 
рахунки 92-98

± результат, визначений по 
відповідних центрах відповідальності

Таким чином, у зарубіжних країнах відображен-
ня доходів відбувається відповідно до власних нор-
мативних документів, але обов’язково суму доходу 
можна достовірно визначити та очікується надхо-

дження майбутніх економічних вигод. Відображення 
витрат обумовлюється тим, яку систему обліку ви-
користовує підприємство, які витрати включають до 
собівартості. Кінцевий фінансовий результат загалом 
розраховується шляхом віднімання від отриманих 
доходів понесені витрати. 

Аналіз взаємодії системи бухгалтерського обліку 
і оподаткування у різних країнах показує, що існує 
дві моделі їх співіснування, тобто два підходи до ви-
значення та відображення об’єкта оподаткування –  
прибутку підприємства. У першій моделі систе-
ма бухгалтерського обліку знаходиться під безпо-
середнім впливом оподаткування. У другій моделі 
бухгалтерський та податковий облік є двома само-
стійними системами, що мають різні цілі [2]. Тож 
країни стосовно застосування моделей бухгалтер-
ського та податкового обліку можна умовно поді-
лити на дві групи.

У країнах з високим взаємозв’язком бухгалтер-
ський та податковий облік фактично співпадають, 
національні стандарти обліку підпорядковані пра-
вилам податкового законодавства, і об’єкт оподат-
кування податком на прибуток розраховується за 
бухгалтерськими даними. При цьому для складання 
звітності за МСФЗ необхідно вести окремий облік. 
Такий підхід зручний для цілей оподаткування, але 
компаніям, що мають зарубіжних інвесторів, дода-
ється труднощів.

Така концепція взаємозв’язку бухгалтерського 
обліку та оподаткування відображає правило: сума 
балансового прибутку повинна дорівнювати величині 
оподаткування. Її характерна особливість: будь-який 
фінансовий звіт повинен бути складений в інтересах 
державних податкових органів. Бухгалтер веде по-
точний облік, обчислює фінансові результати, які 
є базою оподаткування, і, відповідно, відображає 
зобов’язання перед бюджетом [3]. 

У країнах з низьким взаємозв’язком сума прибут-
ку принципово відрізняється від суми, що оподат-
ковується. Адже будь-який фінансовий звіт склада-
ється в інтересах власників. Тож причиною поділу 
обліку на бухгалтерський і податковий є необхід-
ність формування інформації для різноманітних груп 
користувачів.

У цих країнах обліковий прибуток, який наводять 
у звіті про фінансові результати (прибутки і збитки), 
визначається на основі принципу нарахувань згідно 
із принципами бухгалтерського обліку. Прибуток 
для цілей оподаткування обраховується на основі ді-

Таблиця 1
Визначення фінансового результату в урахуванням міжнародного досвіду

Види обліку Тип модуля 
у планах рахунків

Класи бухгалтерських рахун-
ків

Метод визначення фінан-
сового результату Звітність

Фінансовий 
облік

Балансовий

«Необоротні активи», «За-
паси», «Капітал», «Довгостро-
кові зобов’язання», «Поточні 
зобов’язання», «Забезпечен-
ня»

1. Результат = Актив - 
Капітал – Зобов’язання. 
2. Зміна вартості чистих 
активів на початку і на-
прикінці звітного періоду

Фінансова звітність 
(бухгалтерський 

баланс)

Витрати - випуск

«Витрати за елементами», 
«Витрати за видами діяль-
ності», (Франція), «Витрати 
за функціями підприємства» 
(США, Канада, Великобри-
танія), «Доходи (за видами 
діяльності або функціями під-
приємства)»

Результат = 
Доходи - Витрати

Фінансова звітність 
(звіт про фінансові 

результати)

Управлінський 
облік

Відображення 
результату 

фінансового обліку

«Фінансовий результат за 
центрами відповідальності», 
«Аналітичний фінансовий 
результат»

Відображений результат 
фінансового обліку дета-
лізується, перегрупову-
ється відповідно до мети 
аналізу ефективності ді-
яльності

Внутрішня 
звітність за даними 

управлінського обліку
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ючого податкового законодавства та наводиться у по-
датковій декларації. В обліку відображаються тільки 
тимчасові податкові різниці як тимчасові розбіж-
ності в оцінках активів і зобов’язань підприємства 
в бухгалтерському обліку й оподаткуванні. Втім, не 
дивлячись на те, що в податковому законодавстві 
країн, що використовують англо-американську сис-
тему обліку, закладено два види обліку (податковий 
та бухгалтерський облік), на практиці прибуток до 
оподаткування розраховується на підставі даних бух-
галтерського обліку [3].

У теорії і практиці розрізняють два види різниць 
між обліковим і податковим прибутком: тимчасові 
і постійні. Для визначення і обліку податкових різ-
ниць в різних країнах застосовуються різні методи 
(табл. 3).

Таблиця 3
Методи обліку відстрочених податків [4]

Назва 
методу Характеристика методу

Метод 
відстрочення

Суму відстрочених податків на прибуток 
розраховують як добуток різниці між об-
ліковим і податковим прибутком і діючої 
ставки податку на прибуток

Метод 
зобов’язання 
за звітом про 
прибуток

Ґрунтується на часових різницях. Відстро-
чений податок розраховується як добуток 
діючої ставки податку на прибуток і суми 
часових різниць. При цьому враховується 
коригування у зв’язку зі зміною ставки 
податку і запровадженням нових податків

Метод 
зобов’язання 
за балансом

Передбачає визначення тимчасових подат-
кових різниць шляхом множення різниці 
між податковою і обліковою базою оцінки 
статей балансу (активів і зобов’язань) на 
передбачувану ставку податку на прибуток

Метод відстрочення полягає у тому, що при по-
рівнянні бухгалтерського та податкового прибутку 
поточного періоду встановлюються тимчасові різни-
ці, за якими нараховуються відстрочені податкові 
зобов’язання й активи. Вони нараховуютьсь виходя-
чи з діючої в поточному періоді ставки податку та 
являють собою суми податку на прибуток, «перепла-
чені» або «заощаджені» у поточному періоді, тобто 
не залежать від майбутніх ставок.

При методі зобов’язань за кожним активом і 
зобов’язанням визначається різниця між їх балансо-
вою та податковою вартістю, і за ними нараховують-
ся відстрочені податкові зобов’язання й активи. Тим 
самим визначається майбутній обов’язок зі сплати 
податку на прибуток на підставі припущення про 
майбутні доходи та витрати підприємства. При цьо-
му використовуються такі ставки податку на прибу-
ток, які будуть діяти у майбутньому періоді, тоді, 
коли тимчасова різниця буде відшкодованою [5].

Поєднати фінансовий та податковий баланси має 
на меті МСБО 12 «Податки на прибуток», який ба-
зується на балансовому підході. Він містить прави-
ла розрахунку часових та постійних різниць між 
бухгалтерським та податковим обліком, а також 
відстрочених податкових активів і зобов’язань, які 
з’являються під час порівняння двох балансів.

МСБО 12 визначає розкриття витрат із податку 
на прибуток – суми поточного та відстроченого по-
датків, нарахованих у звітному періоді у Звіті про 
прибутки та збитки. 

Витрати з відстроченого податку на прибуток до-
рівнюють: кредитове сальдо на кінець періоду – кре-
дитове сальдо на початок.

Зобов’язання за відстроченим податком (кредито-
ве сальдо рахунку «Зобов’язання за відстроченим по-

датком на прибуток») дорівнює: тимчасова різниця Ч 
ставка податку на прибуток.

Відображення у фінансовому обліку податкових 
активів та зобов’язань відповідно до МСБО 12 наве-
дено у таблиці 4. 

Таблиця 4
Відображення у фінансовому обліку  

податкових активів і зобов’язань

Об’єкт 
фінансового 

обліку

Назва рахунку 
(дебет)

Назва рахунку 
(кредит)

Поточний податок 
на прибуток

Прибутки та 
збитки

Розрахунки за 
податком на 
прибуток

Відстрочене 
податкове 
зобов’язання

Прибутки та 
збитки

Відстрочене 
податкове 
зобов’язання

Відстрочений 
податковий актив

Відстрочений 
податковий актив

Прибутки та 
збитки

Маємо, що сума поточного податку зменшує фі-
нансовий прибуток підприємства і відображується як 
зобов’язання перед бюджетом. Сума відстрочених по-
датків впливає на величину прибутку, але не змінює 
стану розрахунків з бюджетом [5].

Отож, зв’язок між бухгалтерським прибутком і 
сумою податків до сплати у бюджет відображається 
у Звіту про прибутки та збитки оподатковуваними 
різницями.

Постійна облікова практика розрахунку тимчасо-
вих податкових різниць передбачає визначення фі-
нансового результату за даними фінансового обліку 
з наступним коригуванням для розрахунку прибутку 
до оподаткування. 

Для пояснень різниці між прибутком для цілей 
бухгалтерського обліку і задекларованою величиною 
прибутку з метою оподаткування у США введено 
спеціальний додаток «Узгодження чистого прибутку 
(збитків)» до форми «Податкова декларація з прибут-
ку підприємства». Головна мета цього додатку – за-
безпечити узгодженість і стандартизацію інформації 
про різниці між бухгалтерським та оподатковуваним 
прибутком. Його повинні заповнювати публічні ком-
панії, загальна вартість активів яких дорівнює або 
перевищує 10 млн доларів.

Додаток цієї форми складається з трьох розді-
лів: розділ І – «Фінансова інформація та чистий 
прибуток до узгодження»; розділ ІІ – «Узгодження 
чистого прибутку, відображеного у Звіті про при-
бутки корпорації, з оподатковуваним прибутком в 
податковій декларації»; розділ ІІІ – «Узгодження 
чистого прибутку, відображеного у Звіті про при-
бутки корпорації, з оподатковуваним прибутком в 
податковій декларації – елементи витрат / вираху-
вань». Отже, у розділах ІІ і ІІІ додатку відобража-
ється узгодження «бухгалтерського» і «податково-
го» прибутку [6].

Звіт про прибутки та збитки відображає інформа-
цію про доходи та витрати підприємства за звітний 
період. Особливості побудови звіту про прибутки та 
збитки в різних країнах наведено у таблиці 5.

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звіт-
ності», в звіті про прибутки та збитки повинні знайти 
відображення такі показники, як дохід; результати 
операційної діяльності; фінансові витрати; частина 
прибутків та збитків асоційованих компаній, що об-
ліковується за методом участі в капіталі; податкові 
витрати; прибутки від звичайної діяльності; екстра-
ординарні статті; частка меншості; чистий прибуток 
або збиток за період [8].
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Висновки. Отже, згідно з досвідом зарубіжних 
країн, бухгалтерський облік базується на принципах 
зі стандартів бухгалтерського обліку, а принципи по-
будови податкової системи регламентуються відпо-
відними нормативними актами. Тож взаємодія сис-
тем податкового та бухгалтерського обліку варіює від 
помірної до сильної залежності. При цьому специ-
фічні правила податкового обліку призводять до ви-
никнення бухгалтерсько-податкових різниць, але це 
є економічно обґрунтованим.

Проаналізувавши особливості визначення прибут-
ку в інших країнах, можна сказати, що надзвичайно 
важливо для українських підприємств практикува-
ти визначення фінансового результату різними ме-
тодами, а не лише методом «витрати-випуск». На-
приклад, розрахунок прибутку як приросту чистих 
активів або як різниці суми залишків активних і па-
сивних рахунків можливий в концепції прибутку як 
приросту власного капіталу.
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Таблиця 5
Звіт про прибутки та збитки [7]

Країна Звіт про прибутки та збитки

Італія Будується за вертикальною формою, в основу класифікації статей покладено принцип економічного зміс-
ту, а не напряму витрачання коштів

Молдова Звіт складається за вертикальною формою та передбачає групування доходів та витрат від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності, а також з виділенням надзвичайного результату. Принципи по-
будови та подання звіту аналогічні українським вимогам

Нідерланди Затверджено чотири стандартні форми звіту про прибутки та збитки відповідно до вимог 4-ї Директиви ЄС

Німеччина Надається у вертикальній формі, в одному з двох форматів – витратному чи функціональному. Традицій-
ним для Німеччини є витратний формат, орієнтований на характеристику виробництва

Португалія Форма звіту про прибутки та збитки – горизонтальна. Має вигляд двох колонок: витрати та збитки - злі-
ва, виручка та доходи – справа. Надається з детальною розбивкою статей

США Показує, як змінюється капітал акціонерів компанії під впливом доходів та витрат, здійснених в поточ-
ному періоді. Складаються двома способами: одноступеневим та багатоступеневим

Франція Складається за індивідуальними рахунками у вертикальній і в горизонтальній формі та відображає ви-
трати залежно від їх природи

Швейцарія Конкретна форма подання інформації не обумовлена. Звіт може бути представлений вертикально або го-
ризонтально, доходи і витрати можуть класифікуватись за характером або за функціональною ознакою, 
але обов’язково повинні бути наведені дані за попередній період
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення еко-
номіка нашої країни проходить достатньо складний 
період. Економічна криза в світовому масштабі, не-
досконалість законодавства, економічні реформи 
уряду, морально та фізично застарілі основні засоби 
і технологія, низький рівень фахової підготовки пер-
соналу, вплив кримінальних угруповань – всі ці чин-
ники залишають свій відбиток на функціонуванні 
підприємства в цілому і, безперечно, на його розви-
тку зокрема. Успішна діяльність і економічний роз-
виток вітчизняних підприємств напряму залежать 
від покращення їх діяльності у напрямі забезпечення 
економічної безпеки. Суттєвим аспектом для покра-
щення управління підприємством є розуміння еко-
номічної безпеки як складного комплексного яви-
ща. Враховуючи таку ситуацію, проблема пошуку та 
впровадження в практику діяльності підприємства 
нових форм управління та розробка стратегії еконо-
мічної безпеки підприємств є вкрай важливою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розви-
ток дослідження феномену економічної безпеки роз-
почався недавно. Слід відзначити, що стосовно трак-
тування самого змісту поняття «економічна безпека 
підприємства» на сучасному етапі існує велика кіль-
кість думок. Серед українських авторів, що займа-
ються питаннями економічної безпеки підприємства, 
варто виділити таких, як: О.І. Барановський [1], 
І.О. Бланк [2], К.С. Горячева [3], О.І. Судакова [4], 
Р.С. Папехин [5], Т.Ю. Загорельська [6] та ін.

Постановка завдання. Не зменшуючи важливість 
наукових досліджень, можна відмітити, що в них 
недостатньо відображені деякі питання щодо страте-
гії забезпечення економічної безпеки підприємства, 
проблеми комплексного підходу до системи еконо-
мічної безпеки та проблеми практичної реалізації ді-
євих заходів щодо захисту суб’єкта господарювання 
від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Виклад основного матеріалу дослідження. За умов 
глобальної економічної кризи, особливістю якої є ви-
сокий рівень невизначеності зовнішнього середови-
ща діяльності підприємств, система управління під-
приємством повинна відповідати критеріям ринкової 

системи господарювання. В умовах сьогодення одним 
з головних чинників, що визначає економічну стра-
тегію і тактику підприємства, є вплив зовнішнього 
середовища. Фундаментом побудови системи еконо-
мічної безпеки підприємства виступає законодавча 
та нормативна база, спрямована на формування зо-
внішніх умов діяльності підприємства. У 2003 році в 
Україні був прийнятий Закон України «Про основи 
національної безпеки України», в якому сформульо-
вано основні положення щодо забезпечення безпеки 
на рівні держави [7]. Пізніше, у 2007 році, вступив 
в дію Указ Президента України «Про стратегію на-
ціональної безпеки України» [8].

Провівши аналіз трактувань економічної безпеки 
підприємства українськими вченими, можна відмі-
тити, що під економічною безпекою підприємства в 
цілому розуміють комплексну характеристику, тобто 
рівень захищеності усіх різновидів потенціалу під-
приємства від зовнішніх та внутрішніх загроз, що га-
рантує стабільну діяльність та ефективний розвиток. 
При вирішенні задач своєї економічної безпеки, в 
режимі сталого функціонування, підприємство при-
діляє головну увагу підтримці стійкого ритму вироб-
ництва і збуту продукції, запобіганню збитків, недо-
пущенню доступу до службової інформації, протидії 
недобросовісній конкуренції та характерним кримі-
нальним проявам.

Значну загрозу економічній безпеці вітчизняних 
фірм становить велика небезпека захоплення інозем-
ними інвесторами контрольного пакету акцій провід-
них вітчизняних підприємств. У випадку заволодін-
ня контрольним пакетом акцій вони здатні зупинити 
виробництво конкурентоспроможної продукції та пе-
рекрити вихід не тільки на міжнародний ринок, а 
також на національний ринок.

Корумпованість чиновників, криміналізація усіх 
сфер життя суспільства, агресивність мафіозних 
структур, загрози особистій безпеці керівництва та-
кож значною мірою впливають на економічну безпе-
ку суб’єктів господарювання.

В основу розробки системи комплексного забезпе-
чення економічної безпеки фірми доцільно закласти 
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відповідну концепцію, яка б включала в себе мету, 
завдання, принципи діяльності, об’єкт і суб’єкт, 
стратегію та тактику. У свою чергу, метою системи 
забезпечення економічної безпеки є мінімізація зо-
внішніх і внутрішніх загроз економічній діяльнос-
ті підприємства, в тому ж числі його матеріальним, 
фінансовим, кадровим та інформаційним ресурсам 
на основі комплексу розроблених заходів економіко-
правового та організаційного характеру.

Таким чином, можна відмітити, що під системою 
економічної безпеки суб’єкта господарювання ро-
зуміють комплекс управлінських, організаційних, 
профілактичних та технічних заходів, що спрямова-
ні на реалізацію захисту інтересів господарюючого 
суб’єкта від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Отже, рівень економічної безпеки підприємства 
визначається ефективністю дій його керівництва, 
тобто настільки вони будуть спроможні уникнути 
можливих загроз і усунути шкідливі наслідки пев-
них негативних складових внутрішнього і зовніш-
нього середовища.

Причинами негативних дій щодо економічної без-
пеки можуть бути: 

1) по-перше – свідомі та несвідомі дії певних поса-
дових осіб, суб’єктів господарювання та конкурентів;

2) по-друге – збіг об’єктивних причин, тобто: на-
укові відкриття та нові технології, стан фінансової 
кон’юнктури на ринках даного підприємства, форс-
мажорні обставини тощо.

Економічна безпека підприємства покликана га-
рантувати його стабільну та максимально ефективну 
діяльність та можливість розвитку в майбутньому.

Визначимо основні цілі економічної безпеки: 
– забезпечення повної технологічної незалежнос-

ті суб’єкта господарювання;
– досягнення належної конкурентоспроможності 

технічного потенціалу господарюючого суб’єкта;
– забезпечення належної фінансової ефектив-

ності в роботі, фінансової незалежності та стійкості 
суб’єкта господарювання;

– досягнення відповідного рівня кваліфікації 
персоналу, його інтелектуального потенціалу;

– досягнення оптимальної та високо ефективної 
організаційної структури управління підприємством, 
високої ефективності менеджменту в цілому;

– гарантування захисту інформаційного поля, зо-
крема комерційної таємниці;

– досягнення високого рівня інформаційного за-
безпечення у роботі всіх підрозділів підприємства;

– зменшення руйнівного впливу наслідків вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства на стан 
екології;

– забезпечення правової захищеності усіх аспек-
тів функціонування підприємства.

За умови конкретного підприємства використову-
ються різні комплекси заходів, які адекватно відпо-
відають його внутрішній та зовнішній ситуації. Для 
досягнення поставленої мети вирішують конкретні 
завдання, що об’єднують всі існуючі напрями забез-
печення безпеки.

До завдань, що вирішуються системою забезпе-
чення безпеки, відносять: оптимізація діяльності 
щодо попередження та передбачення можливих за-
гроз економічній безпеці; виявлення, аналіз та оцін-
ка реальних загроз економічній безпеці та прийнят-
тя рішень щодо їх усунення; постійне вдосконалення 
комплексної системи забезпечення економічної без-
пеки суб’єктів господарювання.

У свою чергу, система запобіжних заходів ґрунту-
ється на вивченні контрагентів, аналізі умов догово-

рів, дотриманні правил роботи щодо конфіденційної 
інформації, захисту комп’ютерних систем і т.п. Таку 
діяльність необхідно здійснювати регулярно і без-
перервно, тому що вона забезпечує надійний захист 
економічної безпеки за рахунок постійно функціону-
ючої системи організаційних заходів.

Поряд з тим навіть найкраща комплексна систе-
ма запобіжних заходів не в змозі передбачити і, тим 
більше, одразу подолати раптово виникаючі нестан-
дартні загрози, які можуть завдати значної шкоди 
суб’єкту господарювання, наприклад шахрайського 
характеру. Для протидії в таких ситуаціях доцільно 
застосовувати специфічний механізм.

Перед кожним підприємством виникає пробле-
ма власної економічної безпеки – причому не тільки 
під час кризи, але і під час діяльності підприємства 
при економічній стабільності. Сукупності цільових 
задач, які при цьому розв’язуються, мають істотне 
розходження. До однієї з цілей моніторингу еконо-
мічної безпеки підприємства належить діагностика 
його стану за показниками, що враховують специ-
фічні галузеві особливості, найбільш характерні да-
ному підприємстві і такі, які мають для нього важ-
ливе стратегічне значення.

В Україні бізнес характеризується складністю, по-
стійною боротьбою і гострою конкуренцією фірм. Не 
існує так званих стійких «правил» для партнерів і, 
певною мірою, для держави. Підприємства, які по-
ставлені у такі умови, постійно пристосовуються до 
недосконалості законодавчої бази, бракує кваліфіко-
ваних працівників, виробниче обладнання зношуєть-
ся, часто виникає дефіцит обігових коштів. Недоліком 
при цьому є і жорстка грошова та податкова політика 
держави, неплатоспроможність партнерів та ін.

В результаті забезпечення економічної безпеки 
підприємства отримуємо: 

– стабільність або надійність його функціону-
вання;

– ефективність фінансово-економічної діяльності 
або прибутковість;

– особисту безпеку персоналу.
Ресурсним забезпеченням надійного існування 

чи прогресивного розвитку підприємства є: персонал 
підприємства, матеріальні, а також інтелектуальні, 
тобто інформаційні ресурси.

Об’єкт-суб’єкт системи забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємництва між собою є тісно 
взаємопов’язаними. Об’єктом системи в цілому ви-
ступає стабільний економічний стан суб’єкта підпри-
ємницької діяльності у поточному і перспективному 
періоді. Об’єктами захисту, наприклад, є: фінансові 
ресурси, матеріальні ресурси, інформаційні ресурси, 
кадрові ресурси.

Суб’єктом, що забезпечує захист економічної без-
пеки підприємництва, є служба власної економічної 
безпеки, що має найбільше значення для підприєм-
ницької діяльності.

При зародженні ринкової економіки, утворенні 
підприємництва виникла потреба в появі нового, ра-
ніше невідомого в радянському праві інституту ре-
гулювання та захисту комерційної таємниці. Отже, 
стало очевидним, що в Україні віддавна назріла не-
обхідність у прийнятті закону про комерційну таєм-
ницю, такого, що зміг би ефективно врегульовувати 
необхідні відносини у цій сфері, а також зміг би усу-
нути правові прогалини і колізії. Хоча, при відне-
сенні тієї чи іншої інформації у категорію комерцій-
ної таємниці потрібно враховувати, що під приводом 
охорони комерційної таємниці не можна приховува-
ти документи, що свідчать про різні факти зловжи-
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вань, а також те, що надмірне засекречування інфор-
мації може стати економічно неефективним.

У майбутньому на макрорівні обов’язково потріб-
но розробити і прийняти спеціальний закон про ко-
мерційну таємницю. Саме він при переході до рин-
кових відносин може бути надійним гарантом при 
захисті інтересів окремих фірм і підприємств і усієї 
країни в цілому.

Спеціалісти науково-технічних, виробничих і 
економічних служб підприємства повинні добре на-
вчитися правильно, у вартісній формі, оцінювати пе-
редбачувані та реальні втрати фірми чи підприємства 
при витоку інформації, яка належить до категорії 
комерційної таємниці.

В Україні сьогодні відсутній законодавчий захист 
комерційної таємниці, також не практикується ши-
роке застосування різноманітних впливових заходів 
економічної відповідальності з вирішення цієї про-
блеми. Найгірше те, що не напрацьована відповід-
на судова практика. Напевне, саме тому у реально-
му житті фірм і підприємств процвітає явне і таємне 
безоплатне запозичення інтелектуальної власності і 
комерційної інформації у конкурентів. 

Висновки з проведеного дослідження. У підсум-
ку, з вищенаведеного, зазначимо, що економічна 
безпека підприємства, її управління обов’язково має 
ґрунтуватися на цілях успішного функціонування 
чи розвитку підприємства за усіма сферами його ді-
яльності та впливу, а не на принципі максимізації 
прибутку. Поряд із складовими економічної безпеки 
підприємства, такими як фінансова, техніко-техно-
логічна, інтелектуальна, екологічна, кадрова, полі-
тико-правова, потрібно розглядати інноваційну скла-
дову економічної безпеки підприємства. В сутності, 
інноваційна складова полягає у тому, що вона має 
змогу впливати на інші складові та підвищувати 
рівень їх економічної безпеки в результаті впрова-
дження інновацій у виробництво і управлінську сфе-
ру. Управління економічною безпекою підприємства, 

як і сама економічна безпека підприємства, повинні 
розглядатися керівниками підприємств як динаміч-
ний процес, і ні в якому разі не статичне явище. 
При цьому діяльність служби економічної безпеки, 
її структура, методи роботи повинні визначатися осо-
бливостями самої фірми чи підприємства та зовніш-
нього середовища, з яким вони взаємодіють. Головне 
в роботі служби економічної безпеки повинно ґрун-
туватися на превентивній моделі, тобто з попереджу-
ванням. Якщо ж вплив загрози неможливо попере-
дити, тоді необхідно мінімізувати заподіяні збитки 
при допомозі моделі активного реагування. Потрібно 
на результатах проведених робіт удосконалити і ви-
правити методи попереджувальних заходів для того, 
щоб запобігти збиткам в майбутньому, тому що по-
передити негативні прояви набагато легше, ніж боро-
тися з їх наслідками.
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Постановка проблемы. Становление рыночных 
методов хозяйствования в отечественной экономике 
носило бессистемный характер, имеющий наивыс-
шим приоритетом краткосрочное получение прибы-
ли, а не долгосрочную стабильность функциониро-
вания экономических субъектов. Параллельно шло 
разрушение традиционных ценностей и навязыва-
ние обществу моделей избыточного потребления. Это 
привело к деградации систем мотивации на пред-
приятиях, потере уважения к труду как к таково-
му, утрате представлений об истинных движущих 
мотивационных факторах и проецированию любых 
мотивов трудовой деятельности в финансово-мате-
риальную плоскость. Сформировалась широкая про-
слойка людей, для которых лучшая работа – та, где 
ничего не нужно делать и при этом получать хоро-
шую зарплату. Тем не менее человек по своей при-
роде нуждается в активной деятельности, и наибо-
лее эффективные методы мотивации заключаются в 
удовлетворении данной потребности в процессе тру-
да. При этом можно предположить, что мотивация 
к процессу труда в широком смысле возникает как 
результат комплексного воздействия всех функций 
управления, связанных с планированием этого про-
цесса, его организацией, контролем и т.д. Качество 
и результат данных функций управления может, как 
непосредственно способствовать вовлеченности со-
трудника в процесс труда, так и стать серьезным де-
мотиватором. Выявление связи функций управления 
процессом труда с мотивацией, а также определение 
таких характеристик функций управления, которые 
могут быть положены в основу анализа мотивирован-
ности персонала, позволит идентифицировать основ-
ные направления по управлению его организацион-
ным поведением.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Исследованию вопросов управления организацион-
ным поведением персонала, в том числе с позиции 
повышения его мотивированности к труду, посвя-
щены работы таких ученых, как В.Н. Бас, В.В. Во-
йтко, Н.В. Богданова и других. Так, в подходе [1] 
предлагаются методы управления организационным 
поведением персонала, в том числе мотивационные, 
однако не раскрыты особенности реализации функ-
ций управления трудовым процессом на предпри-
ятии с позиции повышения мотивированности пер-
сонала. В работе [2] внимание уделяется поведению 
коллектива в организации и не исследуются особен-
ности поведения конкретных работников с учетом 
их личностных характеристик, потребностей, видов 
деятельности, компетенции, наличия внутренней и 
внешней мотивации. В подходе к управлению пове-
дением персонала, представленном в [3] обосновыва-
ется необходимость использования системы прямой 
материальной мотивации сотрудников (льгот и бене-
фитов), однако не предложено применение системы 
нематериальной мотивации, которая является менее 
затратной для предприятия.

Отдельные аспекты организационного поведения 
персонала рассматривались в работах многих зару-
бежных и отечественных ученых. В то же время во-
просы, связанные с комплексным мотивационным 
управлением организационным поведением персо-
нала, за счет учета мотивационных факторов при 
реализации всех функций управления процессом 
труда на промышленных предприятиях, остаются 
открытыми.

Целью статьи являются разработка и характери-
стика базовых условий обеспечения мотивированно-
сти сотрудников промышленных предприятий.
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У роботі сформовані умови забезпечення вмотивованості співробітників підприємств, які включають: відповідність мотива-
ційних установок співробітників організації праці, відповідність мотиваційних установок співробітників змісту праці, відповідність 
управлінських процесів специфіці завдань, що вирішуються. Ці умови впливають на вмотивованість персоналу, на якість вико-
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work organization or task.
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Изложение основного материала 

исследования. Мотивированность пер-
сонала, очевидно, не является одно-
родной для всего предприятия. Может 
оказаться так, что сотрудники одного 
подразделения обладают высокой мо-
тивацией, другого низкой. Обусловле-
но это может быть спецификой решае-
мых задач, работой кадровой службы, 
особенностями непосредственного ру-
ководителя подразделения и т.д. По-
этому анализ системы мотивации 
персонала предприятия должен учи-
тывать качество выполнения функций 
управления в исследуемом подразде-
лении, учитывать специфику задач, 
решаемых в данном подразделении, а 
также мотивационные установки со-
трудника, который эти задачи будет 
решать (рис. 1).

Вопросы соответствия управленческих процессов 
специфике решаемых задач (стрелка 1 на рис. 1) не 
являются предметом исследования настоящей рабо-
ты и детально рассматриваться не будут. Эти задачи 
в обобщенной форме (без привязки к теории моти-
вации) решаются теорией организаций, а в частных 
случаях – теорией управления, организацией произ-
водства, координации, планирования и т.д. Однако 
выбор тех или иных методов управления для реше-
ния поставленной задачи отражается на мотивации 
сотрудников и должно соответствовать их мотива-
ционным установкам (стрелка 2 на рис. 1). Более 
того, мотивационные установки сотрудника долж-
ны соответствовать предмету и содержанию труда 
(стрелка 3 на рис. 1).

Выделим основные характеристики анализа бло-
ков, представленных на рис. 1, которые влияют на 
мотивацию исполнителей.

Для объекта «функции управления» такими ха-
рактеристиками являются:

1. Цели предприятия (как основной результат 
функции планирования)

1.1.  Количественная измеряемость цели;
1.2.  Сепарабельность подцелей, соответствую-

щих отдельным задачам;
2. Полномочия и ответственность исполнителя 

(как один из результатов функции организации)
2.1.  Наличие самостоятельности исполнителя в 

принятии решений по кругу вопросов в рамках вы-
полнения поставленной перед ним задачи; степень 
автономии исполнителя;

2.2.  Наличие исполнительской ответственности 
за техническое выполнение задачи работником;

2.3.  Наличие управленческой ответственности 
работника за выполнение задачи другими сотрудни-
ками;

2.4.  Соответствие полномочий сотрудника ответ-
ственности за выполнение данной задачи.

3. Физические условия и эргономика труда (как 
один из результатов функции организации)

4. Коммуникации и взаимодействия (как один из 
результатов функции организации и/или координа-
ции)

4.1. Необходимость в неформальных коммуника-
циях;

4.2. Стиль взаимоотношения с подчиненными, 
психологический климат.

5. Система стимулирования (как один из резуль-
татов функции мотивации)

5.1.  Размер материального поощрения;

5.2.  Форма материального поощрения;
5.3.  Использование нематериальных форм поощ-

рения.
6. Используемые принципы координации (как ос-

новной результат функции координации)
6.1. Использование прямого управления;
6.2. Использование организации взаимодей-

ствий;
6.3. Использование стандартизации процесса 

труда;
6.4. Использование стандартизации знаний и на-

выков;
6.5. Использование стандартизации результатов 

труда.
7. Способы и формы контроля (как основной ре-

зультат функции контроля)
7.1. Наличие контроля процесса труда;
7.2. Наличие контроля результата труда;
7.3. Наличие контроля выполнения приказов и 

распоряжений;
7.4. Наличие контроля сроков выполнения;
7.5. Наличие контроля квалификации сотрудни-

ков;
7.6. Наличие надзора – контроля, вызванного си-

стемным недоверием к сотруднику.
К характеристикам, характеризующим специфи-

ку решаемой задачи в процессе труда, можно отне-
сти:

1. Уровень специализации труда – как степень 
однородности трудовых операций.

2. Уровень стандартизации труда – как степень 
детерминированности и предсказуемости трудовых 
операций, результатов, умений или знаний.

3. Сложность решаемой задачи – как требования 
к знаниям и квалификации исполнителей.

4. Степень децентрализации решения задачи – 
как уровень автономии и независимости принятия 
решений исполнителем от других задач или руково-
дителей.

5. Содержание труда, его социальное значение и 
восприятие.

К характеристикам, характеризующим мотиваци-
онные установки сотрудника, отнесём:

1. Наличие доминантного внешнего мотива трудо-
вой деятельности:

1.1. Удовлетворение базовых (материальных) по-
требностей;

1.2. Удовлетворение потребности в безопасности;
1.3. Удовлетворение потребности в общении, со-

циализации и сопричастности;

Организация труда:
реализация функций 

управления: панирования,
организации, контроля,

мотивации
Объект: функции управления

Мотивационные установки 
работника: цели, мотивы,

когнитивные особенности,
эмпирический опыт
Объект: сотрудник

Специфика решаемой задачи:
уровень специализации,

стандартизации,
автономности и пр.

Объект: процесс

Соответствие 
мотивационных 

установок сотрудника 
содержанию труда

Соответствие 
мотивационных 

установок сотрудника 
организации труда

Соответствие 
управленческих 

процессов 
специфике 

решаемых задач
1

2 3

Мотивированность 
сотрудника и его 

организационное поведение

Рис. 1. Базовые условия обеспечения мотивированности сотрудников
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1.4. Удовлетворение потребности во власти и ува-
жении;

1.5. Удовлетворение потребности в познании;
1.6. Удовлетворение потребности в эстетике, по-

рядке;
1.7. Удовлетворение потребности в самоактуали-

зации.
2. Уровень компетенции и профессионализма ра-

ботника.
3. Наличие трудовых интересов, позитивного или 

негативного отношения к определенным видам дея-
тельности.

Для обеспечения соответствий 2 и 3 (рис. 1) ха-
рактеристики объектов «функции управления» и 
«процесс» («выполняемая задача») должны соответ-
ствовать определенным характеристикам объекта 
«сотрудник» («исполнитель»). Рассмотрим подробнее 
суть этих соответствий и их влияние на мотивиро-
ванность и организационное поведение сотрудников.

Согласно двухфакторной теории мотивацион-
ной гигиены Ф. Герцбергера [4], необходимость до-
стижения того или иного соответствия объясняется 
действием одного из двух типов факторов удовлет-
воренности трудовой деятельностью: мотиваторов 
(истинных мотиваторов) и гигиенических факторов. 
Истинные мотиваторы вызывают удовлетворенность 
работой, вовлеченность и удовольствие от самого 
процесса труда. Гигиенические факторы являются 
необходимыми, но недостаточными условиями для 
мотивации, их отсутствие воспринимается сотрудни-
ком как демотиватор, однако наличие воспринима-
ется как должное и само по себе к работе не моти-
вирует. С учётом этой дифференциации факторов в 
анализируемых соответствиях 2 и 3 (рис. 1) будем 
различать соответствия, являющиеся мотиваторами, 
и соответствия, играющие лишь роль гигиенических 
факторов.

В основу разрабатываемого мотивационного ме-
ханизма управления организационным поведением 
персонала положена следующая гипотеза: соответ-
ствия 2 (рис. 1) – мотивационных установок содер-
жанию труда, – и соответствия 3 (рис. 1) – мотива-
ционных установок организации труда – имеют по 
одному соответствию, являющемуся истинным моти-
ватором, и, в общем, потенциально неограниченное 
количество соответствий, играющих роль гигиениче-
ских факторов. Основная проблема существующих 
систем мотивации лежит в том, что количеством воз-

можных соответствий по направлениям 2 и 3 (рис. 1)  
пытаются подменить наличие единственно необхо-
димого соответствия-мотиватора по каждому из этих 
направлений. Это часто приводит к искусственному 
приумножению и усилению гигиенических факторов 
и, как следствие, к росту непродуктивных затрат на 
мотивацию. Заметим также, что рост затрат, свя-
занный с приумножением гигиенических факторов, 
невозможно обратить вспять, так как отмена при-
вычных гигиенических факторов приводит к несо-
ответствиям между мотивационными установками и 
реальностью, и как следствие – к демотивации. При 
этом, несмотря на возможное повышение лояльности 
персонала, реального мотивирующего эффекта такие 
затраты не оказывают.

Например, слабо мотивированному сотруднику, 
основным внешним мотивом деятельности которого 
является карьерный рост (мотив власти), для повыше-
ния его производительности (результативности) труда 
повышают зарплату. Зарплата для этого сотрудника –  
гигиенический фактор. Радость от повышения зар-
платы будет недолгой и через короткое время это ста-
нет восприниматься как должное. Результативность 
труда не вырастет. Но отменить повышение зарплаты 
уже невозможно – это может привести к конфликту 
вплоть до увольнения сотрудника.

Рассмотрим подробнее, что же представляют со-
бой необходимые соответствия 2 и 3 (рис. 1) с учетом 
выделенных выше характеристик и какие из них яв-
ляются истинными мотиваторами.

Проанализируем, какие характеристики мотива-
ционных установок сотрудника являются сопряжен-
ными с теми или иными характеристиками процес-
са труда. Необходимые и возможные соответствия в 
этих характеристиках представлены в табл. 1.

Таким образом, при отсутствии доминантного 
внешнего мотива у сотрудника на характеристики 
решаемой им трудовой задачи не накладывается ни-
каких особых ограничений. То же утверждение в це-
лом справедливо и для сотрудников с мотивами, об-
условленными потребностями первых трех уровней 
в пирамиде Маслоу, за исключением потребности в 
безопасности: сотрудник с такой потребностью может 
избегать брать на себя ответственность за принятие 
решений и предпочитает большую централизацию в 
этом вопросе. Сотрудники с потребностью во власти и 
уважении, наоборот, будут предпочитать иметь боль-
ше полномочий для решения вмененных им задач и, 

Таблица 1
Мотивационные факторы, связанные с предметом труда

Характеристики сотрудника/
трудовой задачи

Уровень 
специализации 

труда

Уровень 
стандартизации 

труда

Сложность 
решаемой 

задачи

Степень 
децентрализации 

решения 

Содержание 
труда, его 
значение и 
восприятие

1. Наличие доминан-тного мотива:

– в базовых потребностях;

– в безопасности; Г

– в общении, социализации;

– во власти и уважении; Г

– в познании; Г Г/М

– в эстетике, порядке; Г

– в самоактуализа-ции Г Г Г/М Г

2. Уровень компетенции и 
профессионализма Г

3. Наличие трудовых интересов, 
когнитивного опыта в той или иной 
деятельности

Г/М

Г – гигиенический фактор; М – истинный мотиватор; Г/М – гигиенический фактор, который может выступать мотива-
тором, если соответствующая потребность удовлетворяется 
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соответственно, предпочитают большую децентрали-
зацию их решения. Для сотрудников с потребностью 
в познании может оказаться демотивирующей высо-
кая специализация труда, влекущая узость знаний 
и умений сотрудника, а также простота решаемых 
задач, не позволяющая развивать свои знания и по-
лучать новые в процессе труда. Наоборот, необходи-
мость решения сложных новых задач способно в неко-
торых случаях стать истинным мотиватором, так как 
способно удовлетворить потребность такого сотруд-
ника в познании. Для сотрудников с потребностями в 
порядке могут оказаться демотивирующими задачи, 
решение которых слабо стандартизировано, прини-
мается в условиях высокой неопределенности, требу-
ет нестандартных подходов, половинчатых решений, 
большого числа согласований, высокой субъективно-
сти, слабо аргументированных рационально. Нако-
нец, наибольшее количество ограничений наклады-
вается на задачи, предназначенные для выполнения 
специалистами с мотивом самоактуализации: высо-
кая специализация, не требующая широты позна-
ний специалиста; высокий уровень стандартизации, 
ограничивающий диапазон возможных решений; 
простота решаемых задач, не позволяющая ставить 
перед собой новые вызовы; а также высокий уро-
вень централизации принятия решений, лишающий 
работника ответственности и самостоятельности –  
способны демотивировать такого специалиста.

Таким образом, высокий уровень специализации 
труда и простота решаемых задач делают труд рутин-
ным и однообразным, что препятствует достижению 
целей сотрудника в мотивационных установках 5 и 
7 уровней. Такую работу можно поручать только со-
трудникам 1-4 и 6 уровней.

Специфика мотива уровня 7 – самореализации – 
позволяет ему реализоваться при решении новых, 
нестандартных задач. Поэтому высокий уровень 
стандартизации труда будет препятствием и демоти-
ватором для сотрудников этого уровня. То есть уров-
ню мотивации 7 соответствуют задачи с низким уров-
нем стандартизации решения.

Аналогично мотивы уровня 4 (власть, уважение) 
и 7 требуют определенной самостоятельности и пол-
номочий в принятии решений. Поэтому низкая сте-
пень автономии принятия решений будет являться 
демотиватором, и таким сотрудникам требуются за-
дачи с высоким уровнем децентрализации решения.

Описанные выше соответствия между уровнем 
основного внешнего мотива и спецификами решае-
мой задачи, являются необходимыми, но не доста-
точными условиями мотивированности сотрудника: 
здесь показаны лишь условия, при которых специ-
фика решаемой задачи не противоречит мотивам, что 
является гигиеническими факторами. Истинная же 
мотивация может достигаться только в отдельных 
случаях, когда свойство решаемой задачи (а именно, 
ее сложность) позволяют реализоваться актуализиро-
ванному мотиву в познании и самоактуализации.

Второй тип необходимого соответствия сотруд-
ника и решаемой задачи – это соответствие знаний, 
умений и навыков сотрудника тем требованиям, ко-
торые необходимы для решения задачи. Очевидно, 
недостаточная компетенция сотрудника, которая не 
позволяет ему качественно выполнить задачу, рано 
или поздно (на самом деле, очень быстро) приводит к 
демотивации: заниматься тем, что не получается, не 

может вызывать интереса. Человек, который пони-
мает, что может решать гораздо более сложные зада-
чи, чем те, которые ему приходится решать, быстро 
теряет интерес к своему труду, то есть внутреннюю 
мотивацию.

Третий тип необходимого соответствия сотрудника 
и решаемой задачи – это соответствие между когни-
тивными схемами о предмете и содержании решаемой 
задачи и самой задачей. Здесь имеется в виду, что 
представления о предмете и содержании труда, кото-
рые сформировались у человека вследствие его ког-
нитивной деятельности, не должны быть отрицатель-
ными (гигиенический фактор), а желательно, должны 
быть положительными (мотиватор). Можно привести 
множество примеров подобного смыслового содержа-
ния: человек, в детстве мечтавший стать космонавтом 
(положительная когнитивная установка – летать), с 
удовольствием работает летчиком, стюардом, работ-
ником аэропорта, конструктором, инженером, ме-
хаником (все связано с полетами). И наоборот, если 
предмет и содержание труда ассоциируется с негатив-
ными когнитивными установками – страхами, неуда-
чами, разочарованиями, стыдом и т.п. – ждать вовле-
ченности и высокой внутренней мотивированности от 
сотрудника не имеет смысла. Этот аспект непосред-
ственно связан с внутренней мотивацией человека, и 
в последнем случае можно говорить об эффекте отри-
цательной внутренней мотивации, которой не должно 
быть. Положительная же внутренняя мотивация яв-
ляется истинным мотиватором, малозатратным и эф-
фективным улучшителем качества труда.

Выводы из проведенного исследования. Из выше 
указанного можно сделать следующие выводы. Со-
ответствие мотивационных установок сотрудника и 
решаемой задачи (стрелка 3 на рис. 1) достигается 
путем композиции трех соответствий:

1) не противоречит ли решение данной задачи до-
стижению целевых установок основного внешнего 
мотива сотрудника?

2) достаточны и не избыточны ли компетенции 
сотрудника, необходимые для решения задачи?

3) не связано ли содержание решаемой задачи с 
негативным когнитивным опытом сотрудника?

Перспективами исследований является рассмотре-
ние условий соответствия 2 (рис. 4.3) между характе-
ристиками функций управления и мотивационными 
установками сотрудников с разработкой соответству-
ющего научно-методического инструментария по до-
стижению этих условий.
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Постановка проблеми. В умовах трансформації 
соціально-економічної системи набувають своєї ак-
туальності проблеми підвищення конкурентоспро-
можності продукції, завоювання нових ринків збуту, 
реагування на зміни зовнішнього середовища. Раці-
ональне вирішення цих проблем полягає у створенні 
стійкої та ефективної системи управління, яке мож-
ливо шляхом пошуку нових наукових підходів до 
удосконалення діяльності підприємства.

Найбільш пріоритетним інструментом є процесний 
підхід, концепція якого дозволяє підприємствам орі-
єнтуватися на споживчий попит, покращувати якість 
продукції, ефективно використовувати ресурси та на-
дає маневреність у конкурентній боротьбі. В основу 
процесного підходу покладено поняття «бізнес-про-
цес». Переоцінка існуючих підсистем управління та 
перехід на мислення «бізнес-процесами» дозволить 
підвищити результативність управління підпри-
ємством. Для успішного впровадження процесного 
підходу, перш за все, необхідно виділити ключові 
бізнес-процеси, які будуть еталонними, а потім класи-
фікувати їх згідно зі стратегічним планом розвитку та 
середовищем функціонування підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження теоретичних та практичних аспектів ми 
спостерігаємо у працях Б. Андерсена [1], С. Бая [3], 
А. Бортнік [5], О. Виноградової [6], В. Рєпіна [11], 
М. Портера [10], Л. Шемаєвої [14], Еріксона [17], 
М. Фентона [21]. Незважаючи на різноманіття на-
укових публікацій, присвячених процесному підходу 
в управлінні, відсутня єдина думка щодо поділу біз-
нес-процесів. Вивчення теоретичних концепцій, ана-
ліз існуючих поглядів на класифікацію на сьогодні є 
актуальною темою.

Метою статті є проведення теоретичного дослі-
дження існуючих поглядів на класифікацію бізнес-
процесів, їх узагальнення та виділення бізнес-про-
цесів на основі їх відмінних ознак, притаманних 
підприємству роздрібної торгівлі.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирі-
шити такі завдання:

1. Проаналізувати необхідність процесного управ-
ляння підприємством.

2. З’ясувати сутність та зміст терміну «бізнес-
процесу».

3. Проаналізувати існуючи погляди науковців на 
групування бізнес-процесів підприємства.

4. Запропонувати еталонні бізнес-процеси, харак-
терні для роздрібної торгівлі.

Виклад основного матеріалу. У сучасній теорії 
управління на основі процесів поняття «бізнес-про-
цес» є базовим. Використовуючи визначення Ерік-
сона, під бізнес-процесом розуміють ланцюг логічно 
пов’язаних, повторюваних дій, у результаті яких ви-
користовуються ресурси підприємства для перероб-
ки об’єкта (фізично і віртуально) з метою досягнен-
ня певних результатів або продукції для задоволення 
внутрішніх і зовнішніх споживачів [17]. Тому діяль-
ність будь-якого підприємства необхідно розгляда-
ти як мережу процесів, у якій протікають взаємоза-
лежні, взаємозв’язані бізнес-процеси та реалізують 
функції підприємства.

Бізнес-процеси забезпечують реалізацію різних 
видів діяльності та спрямовані на виготовлення 
конкурентоспроможної продукції. В залежності від 
неоднорідності, властивостей та характеристик, які 
визначають їхнє місце, умови та час протікання до-
слідники пропонують поділити за відповідними озна-
ками бізнес-процеси у групи. Ця система розподілен-
ня процесів за групами називається класифікацією. 
Ознаки класифікації бізнес-процесів, які є основою 
для угруповань, різні, тому що єдиного типологічно-
го критерію, інтегруючого вплив усіх факторів, не-
має. Вона відображає структуру об’єктів, є методом 
їх пізнання, систематизує та упорядковує інформа-
цію, забезпечує визначення понять, а також виконує 
функції моделювання. Тому науковці, вивчаючі ді-
яльність підприємства, пропонують свої різні погля-
ди (бачення, думку, позиції) на класифікацію бізнес-
процесів (об’єкт вивчення).

Класифікаційна картина відповідає управлін-
ським директивам, розроблених на основі цілей 
підприємства, та залежить від конкретної ситуації. 
Тому, щоб побудувати платформу для виділення про-
цесів підприємства роздрібної торгівлі, пропонуємо 
дослідити та систематизувати існуючи погляди на-
уковців на класифікацію бізнес-процесів на основі 
різних відмінних ознак (табл. 1).

Динамічна зміна навколишнього середовища спри-
яла переорієнтації роботи підприємства на конкурен-



187ауковий вісник Херсонського державного університетуН

тоспроможні вимоги до товарів та послуг, ставши 
ґрунтовною основою для концепції професора Гар-
вардської школи бізнесу М. Портера [10]. Основним 
принципом можна вважати ланцюжок створення (на-
рощування) споживчої цінності продукції, за яку по-
купці готові платити. Згідно з концепцією М. Пор-
тера класифікувати бізнес-процеси можливо за двома 
типами: основні і допоміжні. Так, ряд дослідників  
[3-5; 6; 9; 10-12; 14; 20] поділяють думку  
М. Портера та виділяють бізнес-процеси на 
базі нарощування цінності продукції. Осно-
вною перевагою даного поділу виступає роз-
межування основної діяльності від допоміж-
ної. Також основні бізнес-процеси формують 
споживчу цінність та відповідають етапам 
життєвого циклу продукції. Допоміжні біз-
нес-процеси спрямовані на підтримку осно-
вних, додають вартість продукції. 

Згодом відбувся поділ допоміжних біз-
нес-процесів на бізнес-процеси управління 
[11; 14; 21], розвитку [1; 8] та адміністра-
тивні [13]. Науковці-економісти, враховую-
чи багатогранність процесів, виокремлюють 
управлінські процеси в окрему групу, 
яка поєднує адміністративні процеси 
та процеси розвитку. На нашу дум-
ку, виділення в окрему групу бізнес-
процесів з управління є доцільним, 
тому що вони сприятимуть резуль-
тативній реалізації обраної конку-
рентної стратегії просування підпри-
ємства. Тому поділ бізнес-процесів 
на основні, допоміжні та управління 
вважається еталонним. На основі та-
кої класифікації будь-яке підприєм-
ство може розробити індивідуальний 
набір бізнес-процесів. Пропонуємо 
графічне зображення еталонних біз-
нес-процесів підприємства (рис. 1).

Такі автори [4; 13; 18] поділяють 
бізнес-процеси на адміністративні, 
які є засобом уточнення інформації, 

і виробничі. Але ця класифікація не дозволяє по-
вністю описати діяльність підприємства. Вірогідною 
є тенденція проникнення дефектів у адміністратив-
ні бізнес-процеси, результатом яких стане зниження 
показників ефективності.

У науковій літературі [2; 11; 12] за рівнем ієрар-
хії цілей підприємства виокремлюють бізнес-проце-
си верхнього рівня, підпроцеси та операції. Ієрар-

Таблиця 1
Класифікація бізнес-процесів підприємства за відмінними ознаками (систематизовано)

Р
Е
С
У
Р
С
И

Підприємство

С
П
О
Ж
И
В
А
Ч

Основні бізнес-процеси

Бізнес-процеси 
управління

Допоміжні 
бізнес-процеси

Б-п 1 Б-п 2 Б-п 3

Рис. 1. Графічне зображення еталонних бізнес-процесів 
Джерело: складено автором

№
п/п

Класифікаційна 
ознака, автор Види БП

1

За 
функціональною 
ознакою або 
рівнем створення 
цінності [1-3, 
5-11, 14, 16, 20]

- основні бізнес-процеси;
- підтримуючі (обслуговуючі);
- забезпечуючи;
- бізнес-процеси розвитку;
- бізнес-процеси управління ді-
яльністю підприємства;

2
За характером 
продукту [4, 13, 
18]

- адміністративні бізнес-про-
цеси; 
- виробничі бізнес-процеси

3 По відношенню 
до клієнта [2, 6]

-зовнішні; 
- внутрішні

4 За рівнем ієрархії 
[2, 11, 12]

- процеси верхнього рівня; 
- підпроцеси; - операції.

5 За ознакою часу 
[15]

- циклічні (постійно повторю-
ються); - періодичні; - непе-
рервні; - дискретні

6 За структурою 
взаємодії [2, 6]

- горизонтальні; - вертикальні; 
- індивідуальні 

7 За напрямком 
діяльності [6]

- типові; 
- специфічні

8 За ступенем 
складності [2, 12]

- прості; 
- складні

9
За рівнями 
значимості 
[19, 20]

- суперпроцеси; - гіперпроцеси; 
- метапроцеси; - субпроцеси; 
- макропроцеси; - мікропроцеси.

№
п/п

Класифікаційна 
ознака, автор Види БП

10
За способом 
зв’язку процесів 
[12]

- локальні; 
- інтегральні

11

За ступенем 
впливу на 
результативність 
[15, 19]

- ключові (вирішальні);
- ризикові

12

По відношенню 
до діяльності 
підприємства 
[2, 6, 12]

- прямі; 
- зворотні

13 За значимістю 
[5]

- первинні; 
- вторинні

14 За виходом 
процесу [16]

- торговельні; 
- сервісні; 
- інформаційні

15
За ступенем 
виробництва 
[19]

- автоматизовані;
- автоматичні

16 Ефективність 
бізнес-процесів

-економічна; 
- соціальна; 
- управлінська

17
В залежності 
від потреб 
споживачів

- існуючі потреби; 
- приховані потреби 

Метапроцеси

Макропроцеси

Мікропроцеси

Відповідальність 
керівництв

Управління 
змінами

Бізнес-процеси

Матеріально-фінансове 
управління

Закупівля та логістика Виробництво продукціїМаркетингова діяльність

Формування 
асортиментуАналіз ринку

Розрахункові операції

Проектування та розробка 
продукції

Реалізація продукції

Рис. 2. Співвідношення бізнес-процесів за рівнем значимості 
у системі управління якістю 

Джерело: складено автором
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хія процесів різних рівнів є складовим елементом 
процесного підходу. Необхідною стає декомпозиція 
кожного бізнес-процесу на підпроцеси, котрі склада-
ються з окремих пов’язаних між собою операцій. Це 
спрощує схему проведення поточного моніторингу 
керівництвом та надає змогу внести необхідні корек-
тиви на кожному етапі протікання процесу.

Так, за рівнем значимості у системі управлін-
ня якістю, дослідники [20; 21] у своїх працях ви-
діляють такі групи бізнес-процесів: метапроцеси; 
макропроцеси, мікропроцеси (рис. 2, представле-
ний на прикладі підприємства роздрібної торгівлі). 
На масштабних підприємствах звертають увагу на 
суперпроцеси; гіперпроцеси; субпроцеси. Слід за-

значити, що у системі менеджменту підприємства 
така класифікація є актуальною під час поліпшення 
якості продукції.

Також звернемо увагу, що на підприємствах за-
стосовують класифікацію за структурою взаємодії 
[2; 6]. У цих рамках бізнес-процеси ділять на верти-
кальні, горизонтальні, індивідуальні. Орієнтуючись 
на таку класифікацію, стає можливим визначити 
пов’язані між собою роботи, послідовність їх вико-
нання та напрям інформаційних потоків. 

Класифікувати бізнес-процеси за ознакою в часі 
запропонував Ф. Янснен [15]. Він вважає необхідним 
поділ на циклічні, періодичні, однократні (разові), 
безперервні, дискретні бізнес-процеси. Часова ознака 

Таблиця 2
Класифікація бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі

Типи БП Декомпозиція БП

4. Інформаційне 
забезпечення 

1.1планування інформаційних техно-
логій;
1.2 пошук та аналіз даних;
1.3 вибір каналів розповсюдження 
інформації;
1.4 впровадження інформаційного 
аудиту;
1.5 контроль та інформаційна безпека

Управлінські бізнес-процеси

1. Стратегічне 
управління

1.1 проведення аналізу навколишнього 
середовища;
1.2 визначення місткості ринку;
1.3 оцінка конкурентних переваг під-
приємства;
1.4 аналіз конкурентів;
1.5 прогноз збута продукції;
1.6 вибір та реалізація стратегії про-
сування

2. Здійснення 
управління 
підприємством

1.1 планування діяльності підприєм-
ства;
1.2 організація виробництва, продажу, 
транспортування;
1.3 мотивування та зацікавлення пер-
соналу;
1.4 координація діяльності підприєм-
ства;
1.5 здійснення всіх видів контролю

3. Управління 
якістю 

1.1 розробка стандартів якості;
1.2 сертифікація продукції;
1.3 розробка та впровадження системи 
управління якістю;
1.4. контроль якості продукції

4. Управління 
проектами

1.1 проектування місії та цілей про-
екту;
1.2 виділення ключових учасників 
проекту;
1.3 підбір менеджерів проекту;
1.4 визначення термінів реалізації;
1.5 формування проектної звітності

5. Управління 
змінами

1.1 оцінка показників діяльності під-
приємства;
1.2 аналіз бізнес-процесів підприєм-
ства;
1.3 обґрунтування доцільності впрова-
дження поліпшення;
1.4 розробка та впровадження іннова-
цій;
1.5 управління поліпшеннями

6. Управління 
міжнародною 
діяльністю 
підприємства

1.1 створення іміджу підприємства;
1.2 інформаційний обмін між власни-
ками;
1.3 використання PR-програми;
1.4 розробка соціальної політики та 
системи роботи з громадськістю;
1.5 удосконалення організаційної 
культури;
1.6 укладання угод з іноземними 
суб’єктами господарювання та залу-
чення інвестицій

Джерело: складено автором

Типи БП Декомпозиція БП

Основні БП

1. Маркетинг

1.1 ідентифікація потреб споживачів;
1.2 аналіз змін бажань споживачів;
1.3 формування товарної номенклату-
ри;
1.4 формування цінової політики;
1.5 розробка плану просування това-
рів;

2. 
Транспортування 
продукції

1.1 пошук засобів для транспортуван-
ня;
1.2 укладання договорів на транспор-
тування продукції;
1.3 прийом та розвантаження продук-
ції

3. Закупівля 
продукції

1.1 визначення необхідного обсягу за-
купівлі товарів;
1.2 моніторинг постачальників;
1.3 вибір постачальників;
1.4 укладання контрактів;
1.5 здійснення контролю закупівлі

4. Виробництво 
продукції

1.1 розробка плану виробництва про-
дукції;
1.2 розрахунок собівартості продукції;
1.3 забезпечення матеріалами, сиро-
виною;
1.4 трансформація ресурсів;
1.5 проведення контролю якості про-
дукції;

5. Зберігання 
продукції

1.1 підготовка складських приміщень;
1.2 контроль за станом складів

6. Здійснення 
продажу 
продукції

1.1 пошук споживачів;
1.2 обробка замовлень споживачів;
1.3 викладка товарів у торговельному 
залі;
1.4 консультування та розрахункове 
обслуговування;

7. Сервісне 
обслуговування

1.1 надання післяпродажного обслуго-
вування;
1.2 відгук на скарги споживачів;

Допоміжні БП

1. Управління 
людськими 
ресурсами

1.1 розробка стратегії набору персо-
налу;
1.2 здійснення прийому персоналу;
1.3 розподіл функціональних 
зобов’язань;
1.4 вибір методів мотивації персоналу;
1.5 розробка критеріїв оцінки якості 
та кількості праці;
1.6 навчання та підвищення кваліфі-
кації

2. Технічне та 
технологічне 
забезпечення

1.1 вимір витрат;
1.2 модернізація устаткування;
1.3 впровадження технологічного за-
безпечення

3. Бухгалтерське 
забезпечення

1.1 реєстрація господарських операцій 
та бухгалтерських документів. 
1.2. формування бухгалтерських зві-
тів. 
1.3. надання звітної документації орга-
нам регулювання та контролю 
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процесу є ґрунтовним аспектом при проведені систе-
ми контролю, аналізу на підприємстві.

Науковці у своїх публікаціях бізнес-процеси роз-
діляють на прості та складні, первинні та вторинні, 
типові та специфічні, внутрішні та зовнішні, вхідні та 
вихідні, прямі та зворотні, ключові, ризикові, торго-
вельні, сервісні, інформаційні, автоматизовані, авто-
матичні, локальні, інтегральні [2; 5; 6; 12; 15; 16; 20].

Важливим фактором бізнес-процесів є їхній показ-
ник ефективності. В залежності від ефективності стає 
доцільним виділити економічні, соціальні, управ-
лінські бізнес-процеси, що максимально забезпечить 
ефективний результат діяльності підприємства. 

Одним із складових елементів бізнес-процесів ви-
ступає спрямованість на задоволення споживачів. 
Ми вважаємо за доцільне доповнити класифікацію 
бізнес-процесів та виділити ознаку «за орієнтацією 
на потреби споживачів», яка складається з бізнес-
процесів, спрямованих на пошук прихованих потреб 
та роботу з існуючими. Це дозволить менеджменту 
підприємства розширити товарну номенклатуру, за-
лучати нових покупців, підвищити дохід.

На основі проведення системного аналізу та уза-
гальнення існуючих поглядів на класифікацію, з 
урахуванням специфіки діяльності підприємства 
роздрібної торгівлі, виявляється доцільним запропо-
нувати авторську базову класифікацію бізнес-проце-
сів в залежності від їх відмінних ознак та виділити 
основі, допоміжні, процеси управління, які будуть 
декомпоновані на підпроцеси (табл. 2).

Ми вважаємо, що запропонована класифікація 
бізнес-процесів є гнучкою та легко адаптується до 
підприємства роздрібної торгівлі. Вона відображає 
наявність основних класів бізнес-процесів, які ство-
рюють результат процесу та є ефективними при здій-
сненні управління підприємством.

Висновок. Таким чином, на будь-якому підприємстві 
протікають взаємозалежні бізнес-процеси. Так, з вище-
наведеного можна відмітити, що універсальна класифі-
кація бізнес-процесів відсутня через диференційовану 
функціональну спрямованість підприємства. Проте на 
підприємствах роздрібної торгівлі слід приділяти ува-
гу основним бізнес-процесам, на базі яких реалізується 
стратегія підприємства, розробляється набір допоміж-
них та управлінських бізнес-процесів. Необхідно зазна-
чити, що наступна робота буде проводитися у напряму 
моделювання бізнес-процесів, платформою для якого є 
виділені бізнес-процеси. Подальші результати пропону-
ємо висвітлити у наступних дослідженнях.
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Постановка проблеми. Забезпечення інтеграції на-
шої країни у світову економіку на паритетних умо-
вах вимагає від суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності, що презентують Україну на світовому ринку, 
демонстрації достатнього рівня конкурентоспромож-
ності, основу якої формує результативна інноваційна 
діяльність. З метою активізації інноваційної діяльнос-
ті та підвищення за рахунок цього конкурентоспро-
можності підприємства на внутрішньому та зовніш-
ньому ринку необхідно забезпечити впровадження 
інноваційного механізму розвитку промислового під-
приємства, що в свою чергу обумовлює актуалізацію 
дослідження методів, здатних забезпечити ефективне 
функціонування зазначеного механізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Втім, 
проблематика формування і функціонування іннова-
ційного механізму на рівні промислових підприємств 
практично не досліджена.

Наукова увага дослідників зосереджена здебіль-
шого на вивченні різних аспектів інноваційного роз-
витку промислових підприємств. Так, сутнісні ха-
рактеристики інноваційного розвитку підприємств, 
методи и засоби інноваційного розвитку ґрунтовно 
досліджені в роботах М. Войнаренка [2], С. Ілля-
шенка [3], питанням формування стратегії іннова-
ційного розвитку присвячені роботи А. Гриньова [4], 
Т. Гринько [5], М. Рогози [6].

Аналіз наукових публікацій показав, що поза ува-
гою дослідників залишилися питання формування і 
забезпечення функціонування інноваційного меха-
нізму розвитку промислового підприємства, а зокре-
ма визначення методів, які можуть бути використані 
в даному процесі.

Постановка завдання. Отже, головна мета до-
слідження полягає у визначенні організаційних ме-

тодів, які доцільно використовувати промисловим 
підприємствам для забезпечення функціонування ін-
новаційного механізму розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
ву організаційних методів розвитку інноваційної ді-
яльності промислових підприємств формують інно-
ваційні способи організації господарської діяльності 
промислових підприємств, а також способи організа-
ційного забезпечення різних елементів інноваційно-
го процесу, спрямовані на активізацію і підвищення 
результативності інноваційної діяльності підприєм-
ства. Систему організаційних методів розвитку до-
цільно структурувати за внутрішніми і зовнішніми 
можливостями підприємства у запровадженні кон-
кретних методів.

До внутрішніх організаційних методів можна від-
нести:

– зміну організаційної структури підприємства;
– застосування інноваційних форм організації 

міжфункціональних зв’язків на підприємстві;
– використання альтернативних форм активіза-

ції інноваційної діяльності на підприємстві;
– застосування нових підходів до системи управ-

ління діяльністю підприємства, зокрема до підсис-
тем планування і контролювання.

Визначення сутності внутрішніх організаційних 
методів розвитку у системі забезпечення функціону-
вання інноваційного механізму розпочнемо з дослі-
дження підходів до зміни організаційної структури.

Дія інноваційного механізму розвитку промисло-
вого підприємства направлена на підвищення рівня 
інноваційної спрямованості та інноваційної сприй-
нятливості організаційної структури. Ми визначаємо 
три рівня інноваційної спрямованості організаційної 
структури:
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1. Слабка – підприємство зорієнтоване на збере-

ження поточного стану.
2. Середня (помірна) – підприємство займається 

незначними поліпшеннями продуктів, технологій.
3. Сильна – підприємство не тільки активно впро-

ваджує інновації, а й здійснює пошук нових перспек-
тивних ідей, продуктів, технологій для їх наступного 
впровадження.

Підґрунтям для модифікації організаційної 
структури в напрямі підвищення рівня її інновацій-
ної спрямованості є проведення аналізу за наступни-
ми ключовими аспектами:

1. Ціль визначає структуру.
Для аналізу інноваційної спрямованості необхідно 

семантично проаналізувати загальну мету діяльності 
підприємства, рухаючись далі по дереву цілей звер-
ху вниз. Семантичний аналіз передбачає виявлення 
слів «розвиток», «нове», «підвищувати», «покращи-
ти», «вдосконалити» і споріднених цим словам, а та-
кож однокореневих слів. Якщо у структурі загальної 
мети (тобто в дереві цілей) містяться фрази на зразок 
«Освоїти виробництво нового продукту», то може йти 
мова про інноваційну спрямованість даного підприєм-
ства. Частка подібних цільових установок в дереві ці-
лей за різними напрямами, що стосуються підвищен-
ня якості продукції, вдосконалення методів роботи, 
підвищення кваліфікації персоналу свідчать про рі-
вень інноваційної спрямованості. Чим вища зазначена 
частка, тим сильнішою є інноваційна спрямованість.

2. Структура включає підбір елементів у відповід-
ній кількості та певної якості.

У даному аспекті аналіз інноваційної спрямова-
ності передбачає фактичну наявність елементів ор-
ганізаційної структури, що відповідають за інно-
ваційний розвиток і підтримують інноваційні цілі. 
Вагомість таких елементів визначає інноваційну 
спрямованість. Чим вище вага елементу, тим сильні-
ша інноваційна спрямованість.

Якість подібних елементів оцінюється за методи-
кою оцінки інноваційного потенціалу. Відповідно, 
якісний рівень елементів визначає сильну, помірну 
або слабку інноваційну спрямованість. Слід врахо-
вувати, що при забезпеченні функціонування інно-
ваційного механізму через реалізацію інноваційних 
програм, пов’язаних із вирішенням задач підвище-
ного рівня складності, які дана економічна систе-
ма не здатна вирішити самотужки, виникає необ-
хідність залучати інноваційний потенціал інших 
систем. У таких випадках доцільно виокремлювати 
власний, зовнішній та сукупний інноваційний потен-
ціал. Необхідність такого розмежування визначаєть-
ся потребами планування та координації діяльності 
декількох систем, що приймають участь у вирішенні 
однієї складної задачі. Отже, інноваційний потенці-
ал кожного їх учасників в даному випадку охоплює 
не лише власні ресурси, а також і можливості залу-
чення ресурсів інших систем, зокрема інших ієрар-
хічних рівнів управління.

3. Аналіз функцій.
В процесі аналізу функцій вивчаються [7, с. 33]:
– відповідність цілей керованого об’єкта змісту 

робіт за функціями;
– зміст робіт за кожною функцією по рівням 

управління;
– розподіл функцій по підрозділам;
– розподіл прав та обов’язків всередині апарату 

управління;
– зв’язки та взаємозв’язки функцій.
Для аналізу інноваційної спрямованості органі-

заційної структури важливо виявити ті функції, які 

сприяють розвитку та забезпечують досягнення інно-
ваційних цілей. Частка цих функцій визначає рівень 
інноваційної спрямованості організаційної структури.

4. Функціональні взаємозв’язки.
Для аналізу інноваційної спрямованості організа-

ційної структури важливо оцінити вплив і зв’язки 
елементів, які відповідають за виконання інновацій-
них функцій, з іншими елементами структури.

4.1. Кількість зв’язків.
Чим більша кількість елементів, з якими 

пов’язаний інноваційний елемент, тим вищою є ін-
новаційна спрямованість.

4.2. Сила впливу.
Структурні елементи в організаційній структу-

рі впливають один на одного. Спрощено цей вплив 
можна представити наступним чином:

Структурний 
елемент N

Інноваційний 
елемент

Рис. 1. Схематичне представлення взаємного 
впливу елементів організаційної структури

Товщина стрілок на рис. 1 умовно зображує силу 
впливу одного елемента на інший. У даному випад-
ку, оскільки вплив інноваційного елемента сильні-
ший, ніж вплив структурного елемента N, можна го-
ворити про сильну інноваційну спрямованість.

Сила впливу визначається за кількістю управлін-
ських рішень, що приймаються за ініціативою струк-
турного елементу, по відношенню до якого оцінюєть-
ся вплив, або, іншими словами, силу впливу можна 
оцінити за рівнем залежності одного структурного 
елемента від іншого.

Окремим напрямом в організаційних методах за-
безпечення функціонування інноваційного механізму 
є використання інноваційних форм організації між-
функціональних зв’язків на промислових підприєм-
ствах, серед яких слід виділити створення замкне-
них науково-технічних комплексів, які забезпечують 
можливість проводити роботи по усьому науково-ви-
робничому циклу на високому рівні. Особливої ваги 
використання даної форми інноваційної діяльності 
набуває на галузевому рівні для достатньо зрілих га-
лузей промисловості.

Однією з ефективних форм інтеграції учасників 
інноваційного процесу може стати науково-техніч-
ний центр, представляє собою комплекс науково-
технічних, виробничих та учбових організацій, що 
мають загальну спеціалізацію, об’єднану систему 
науково-технічного та інформаційного обслугову-
вання, єдине керівництво і пов’язаних кооперуван-
ням у вирішенні науково-технічних задач. Науково-
технічні центри повинні мати признаний авторитет 
у відповідній галузі, мати в своєму розпорядженні 
провідних спеціалістів, науково-технічний персонал 
високої кваліфікації, найбільш досконале експери-
ментальне обладнання, сучасні методики та системи 
організації науково-технічних робіт. Вони повинні 
мати у своєму складі центри науково-технічної ін-
формації, підготовки та перепідготовки кадрів, роз-
робки методик та нормативів, що обслуговують усі 
організації в даній галузі науки [8, с. 201-202].

Наступною групою внутрішніх організаційних 
методів забезпечення функціонування інноваційного 
механізму є застосування нових підходів до системи 
управління діяльністю підприємства, зокрема до під-
систем планування і контролювання. Одним із на-
прямів у даній групі є запровадження адаптивного 
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управління, оскільки підприємство 
представляє собою складну соціаль-
но-економічну систему, а будь-яка 
система є адаптивною. Це обумовле-
но такими властивостями соціально-
економічних систем:

1. Здатність до самоорганізації.
2. Наявність самостійних спеціа-

лізованих елементів.
3. Цільова орієнтація управління 

системою.
Під адаптацією промислового під-

приємства слід розуміти процес при-
стосування підсистем та елементів 
соціально-економічної системи та 
функцій, що ними виконуються, до 
змін зовнішнього середовища. Даний 
процес, при безсумнівній важливості 
внутрішнього середовища, має про-
являтися у стратегічному прогнозу-
ванні та адаптивному розвитку про-
мислового підприємства [9].

Основні вимоги, що висуваються до процесу фор-
мування систем адаптивного управління, охоплюють:

- Адекватність врахування складного характеру 
взаємодії елементів, що формують внутрішнє серед-
овище промислового підприємства.

- Відслідкування відповідності процедур при-
йняття рішень умовам і характеру зміні середовища 
в якому функціонує підприємство.

- Надання переваги гнучкості в процесах при-
йняття рішень порівняно із змінами організаційної 
структури підприємства.

- Використання методів та інструментів матема-
тичного моделювання для прогнозування розвитку 
підприємства та змін в його середовищі

У табл. 1 наведені ключові відмінності адаптивно-
го розвитку підприємства.

Враховуючи особливості адаптивного розвитку, 
ми виокремили такі основні етапи процесу адаптив-
ного управління, які реалізуються на підприємстві 
при запровадженні інноваційного механізму (рис. 2).

Запровадження системи адаптивного управління 
дозволить налагодити ефективну взаємодію з інсти-
тутами соціального партнерства, стимулювати про-
цеси самоорганізації на підприємстві, забезпечити 
своєчасне реагування на зміни в зовнішньому серед-
овищі, активізувати функціонування інноваційного 
механізму розвитку підприємства.

Як зазначають Даугела В.К. та Зиков Ю.А. 
[10, с. 122], застосування методів адаптивного стра-
тегічного планування розвитку техніки зменшує 
потребу в матеріальних ресурсах в порівнянні з ви-
користанням інших методів і слугує прискоренню 
НТП. Однак якщо власне виробництво не є гнучким 
(адаптивним), переваги адаптивного планування не 
реалізуються. Адаптивне виробництво – це така фор-
ма організації економіки країни як єдиного комп-
лексу, при якій постійно збільшується потенціал 
для відносно недорогого, гнучкого і швидкого здій-
снення контрольованих змін його елементів, струк-
тури, функцій: змін, обумовлених непередбачувани-

Таблиця 1
Характеристики параметрів розвитку та адаптивного розвитку промислового підприємства [9]

Параметри
Характеристики параметрів

Розвиток підприємства Адаптивний розвиток підприємства

1. Характер процесу 
розвитку

Пасивний як відповідь на обсяг продаж, що різко ско-
ротився, та посилену конкуренцію
Активний як стратегічно орієнтовані дії з метою при-
стосування до нових умов

Активний, що полягає у стратегічно 
орієнтованих діях з метою пристосуван-
ня до нових умов

2. Відношення 
до фактору часу

Підпорядкування обставинам у поточному режимі часу. 
Орієнтація на випереджуючі, прогнозовані обставини.
Орієнтація на зміни зовнішнього середовища з метою 
пристосування до них та збереження цієї здатності на 
тривалий період

Орієнтація на зміни зовнішнього серед-
овища з метою пристосування до них та 
збереження цієї здатності на тривалий 
період

3. Прояви змінності 
зовнішнього 
середовища

Нестабільність
Непередбачуваність
Невизначеність

Нестабільність

4. Ступінь гнучкості 
системи управління

Визначається:
адаптацією до теперішніх умов;
адаптацією до теперішніх умов та збереженням цієї 
здатності на тривалий період;
передбаченням майбутніх змін та підготовкою до них

Визначається:
адаптацією до теперішніх умов та збе-
реженням цієї здатності на тривалий 
період

5. Схема управління Централізована.
Децентралізована. 

Централізована.
Децентралізована. 

6. Характер 
стратегій, 
що 
використовуються 
при вирішенні 
проблем розвитку

Еволюційний – стратегії націлені на використання вну-
трішнього потенціалу та зовнішніх можливостей для 
пристосування.
Революційний – стратегії націлені не тільки на при-
стосування до зовнішнього середовища, а й на активне 
використання внутрішнього потенціалу для зміни зо-
внішнього середовища

Еволюційний – стратегії націлені на 
використання внутрішнього потенціалу 
та зовнішніх можливостей для присто-
сування.

Формування системи цілей підприємства з урахуванням 
його позиціонування у зовнішньому середовищі

Визначення основних бізнес-процесів на підприємстві

Розробка системи показників для оцінки поточного та 
прогнозованого стану розвитку підприємства

Моделювання господарської діяльності підприємства

Розробка та впровадження програми розвитку 
підприємста з урахуванням стохастичних змін у 
зовнішньому середовищі

Рис. 2. Етапи процесу адаптивного управління підприємством 
Джерело: розроблено автором
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ми заздалегідь, можливо суттєвими, змінами умов 
суспільного розвитку і необхідних для забезпечен-
ня максимального зростання соціально-економічної 
ефективності виробництва, попередження негатив-
них явищ і процесів в житті суспільства. Одним із 
шляхів забезпечення адаптивного виробництва є до-
сягнення високого рівня його спеціалізації і коопе-
рування при умові широко розвиненої стандартизації 
видів продукції і послуг, що виробляються.

Побудова адаптивного механізму управління 
інноваційною діяльністю в середині підприємства 
повинна здійснюватися з урахуванням того, що ін-
новаційний процес як складна система взаємовід-
носин між його учасниками вимагає забезпечення 
системності та узгодженості інтересів, що дозво-
ляють здійснювати управління ним як цілісною 
системою. З цією метою у структурі управління 
підприємством має бути використана окрема ор-
ганізаційна форма, що буде дозволяти найбільш 
ефективно здійснювати організацію та управління 
інноваційним процесом.

У результаті еволюції характеру інноваційних 
процесів на сьогоднішній день сформувалися наступ-
ні форми організації та управління інноваційною ді-
яльністю на підприємствах [11]:

• Спеціалізовані підрозділи, представлені у ви-
гляді робочих груп, комітетів, рад – зорієнтовані 
на розробку пропозицій щодо інноваційної політики 
господарюючого суб’єкта. Такі підрозділи властиві в 
основному для великих підприємств, що займаються 
виробництвом наукомісткої продукції. 

• Відділення та центральні служби координації 
інноваційної діяльності – їх основним завданням є 
контроль та координація інноваційної діяльності, 
що здійснюється різними підрозділами, забезпечен-
ня узгодженості між ними у питаннях визначення 
цілей та напрямків, розробки програм та планів ін-
новаційної діяльності.

• Програмно-цільові групи – формуються під 
конкретну інноваційну програму або проект на тим-
часовій або постійній основі. Ці групи представля-
ють собою окремі господарські підрозділи, діяльність 
яких спрямована на комплексну організацію всього 
циклу інноваційного процесу.

• Венчурні структури – можуть формуватися у 
двох варіантах:

1) Внутрішньофірмові венчурні структури, які 
створюються як правило на базі великих підпри-
ємств з метою розвитку стратегічно важливих напря-
мів науково-дослідної діяльності або підтримки окре-
мих групи спеціалістів-новаторів.

2) Дочірні підприємства. У цьому випадку мате-
ринська компанія є основним утримувачем акцій вен-
чурної фірми, яка здійснює повний контроль її фінан-

сових коштів та має виключні права на використання 
отриманих результатів у власній діяльності.

Кожна із цих форм може бути використана в пев-
них умовах запровадження інноваційного механізму 
розвитку промислових підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, дослі-
джені організаційні методи сприятимуть підвищенню 
ефективності функціонування інноваційного механіз-
му на промислових підприємствах з урахуванням їх 
інноваційного потенціалу, активізації інноваційної ді-
яльності підприємств з використанням як внутрішніх 
резервів організаційно-управлінської діяльності, так і 
зовнішніх джерел інноваційних можливостей.

Напрямами подальших досліджень мають стати 
вивчення інших аспектів методичного забезпечен-
ня функціонування інноваційного механізму, а саме 
економічних і соціальних методів.
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Постановка проблеми та актуальність. Моні-
торинг системи економічної безпеки підприємства 
(СЕБП) передбачає реалізацію широкого комплексу 
заходів організаційного, методологічного й управлін-
ського характеру. Моніторинг СЕБП проводиться з 
метою визначення і вибору оптимального поєднання 
різноманітних форм і видів оцінювання зовнішньо-
го та внутрішнього середовища, дослідження стану 
окремих функціональних складових економічної без-
пеки з урахуванням особливостей кожної конкретної 
ситуації. Проведення моніторингу СЕБП є дуже важ-
ливим та вимагає ретельного дослідження. 

Аналіз дослідження проблеми. Теоретичні основи 
розробки механізмів управління фінансовою безпе-
кою підприємства, процесу моделювання механізмів 
забезпечення ФБП та визначення рівня економічної 
безпеки відображені в роботах авторів: І. Ансофф 
[1], Т. Клебанова [4], Г. Козаченко, В. Пономарьов,  
О. Ляшенко [5], В. Ортинський [3] та ін. Однак ба-
гато питань, пов’язаних із забезпеченням моніторин-
гу економічної безпеки підприємства, ще потребують 
як теоретичного так і практичного дослідження.

Мета статті. Дослідити ефективність функціону-
вання системи економічної безпеки підприємства, 
яка була б спрямована на завчасне розпізнавання 
факту виникнення та розвитку загрози, мала б до-
статньо часу та резервів для прийняття адекватних 
до ситуацій управлінських рішень та забезпечувала 
поточний контроль за їх реалізацією, тобто досліди-
ти моніторинг системи економічної безпеки підпри-
ємства (СЕБП).

Виклад основного матеріалу. Моніторинг системи 
економічної безпеки підприємства, у відповідності до 
теоретичних положень, передбачає реалізацію широ-
кого комплексу заходів організаційного, методоло-
гічного й управлінського характеру з урахуванням 
особливостей кожної конкретної ситуації.

Структура системи моніторингу складається з 
формованої сукупності інформаційних каналів, ана-
літичних засобів та інформаційного банку даних. 
Основу аналітичних засобів складає сукупність по-
казників, систематичний розрахунок яких дає змо-

гу виявити «вузькі» місця і обрати напрям основних 
зусиль у подальшій діяльності. Водночас потрібно 
підкреслити, що складні і непередбачувані умови 
функціонування вітчизняних підприємств вимага-
ють в процесі моніторингу системи економічної без-
пеки підприємства не обмежуватися лише певним 
переліком показників, а застосовувати комплексний 
багаторівневий підхід. На нашу думку, багаторівне-
вий комплексний підхід до моніторингу СЕБП має 
передбачати систематичне здійснення прогнозуван-
ня, поточний моніторинг рівня економічної безпеки 
підприємства та контроль за реалізацією рішень в 
системі економічної безпеки. Вважаємо, що лише у 
цьому випадку можна забезпечити високу ефектив-
ність функціонування системи економічної безпеки 
підприємства, яка була б спрямована на завчасне 
розпізнавання факту виникнення та розвитку загро-
зи, мала достатньо часу та резервів для прийняття 
адекватних управлінських рішень та забезпечувала 
поточний контроль за їх реалізацією.

Дотримання визначених параметрів та формуван-
ня і реалізація моніторингу, який би в повній мірі 
виконував усі завдання щодо інформаційного забез-
печення системи економічної безпеки підприємства, 
можливий лише у випадку чіткого розроблення та до-
тримання технології за наступними етапами (рис. 1).

Реалізація технології моніторингу системи еко-
номічної безпеки підприємства, на нашу думку, по-
винна здійснюватися певною, чітко визначеною та 
сформованою системою.

Система моніторингу має бути складовою системи 
економічної безпеки та виконувати функції щодо ін-
формаційного забезпечення першої. 

Підкреслимо основні параметри, а це – об’єкти, 
суб’єкти, завдання та узагальнена технологічна схе-
ма, поруч з якими для нормального функціонування 
системи моніторингу необхідно обґрунтувати склад 
та суть забезпечуючих підсистем.

Методологічне забезпечення включає необхідні 
принципи, способи, поняття, інструктивні матеріа-
ли, методики, що дають змогу виконувати регламен-
товані вище процедури «прогнозування», «поточного 
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Рис. 1. Узагальнена схема технології моніторингу системи економічної безпеки підприємства 
Джерело: власна розробка автора

моніторингу» та «контролю», для чого розробляєть-
ся методологічна документація у вигляді розпоря-
джень, схем, програм, проектів, експертних висно-
вків, поточних та позачергових звітів.

Наукове забезпечення полягає у виборі та засто-
суванні методів математичного та імітаційного мо-
делювання функціонування системи моніторингу та 
об’єктів спостереження, що обумовлюється потреба-
ми у: забезпеченні безпеки функціонування об’єкта 
спостереження через визначення оптимальних спосо-

бів отримання якісної за усіма параметрами інформа-
ції; забезпеченні якісно нових методів спостережен-
ня і контролю, заснованих на інтегрованій обробці 
багаторівневої різнорідної інформації; необхідністю 
розробки та удосконалення науково обґрунтованих 
методів здійснення моніторингу.

Кадрове забезпечення передбачає формування ко-
лективу фахівців здатних вирішувати поставлені за-
вдання, для чого необхідна: 1) організація підбору 
та розстановки кадрів; 2) облік та оцінка кадрів за 
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професіонально-кваліфікаційними вимогами, форму-
вання кадрового резерву; 3) організація підготовки і 
перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації пра-
цівників.

Організаційне забезпечення спрямоване на ство-
рення спеціальної служби моніторингу і реалізацію 
таких комплексних завдань: організація процесу 
збирання, накопичення і передавання інформації ін-
шим складовим економічної безпеки підприємства; 
організація інформаційного супроводу рішення про-
блемних завдань; контроль за реалізацією рішень у 
системі економічної безпеки підприємства.

Математичне забезпечення складається з мате-
матичних методів, які використовуються для ви-
конання завдань системою безпеки. До складу ма-
тематичного забезпечення необхідно включати: 
статистичні методи аналізу та інтерпретації даних; 
методи експертних досліджень; методи інтерпретації 
та інтерполяції, фільтрації випадкових компонентів, 
тренд-аналізу, обчислення трансформант, отримання 
цифрових моделей, побудову карт.

Програмно-технічне забезпечення має бути до-
статнім для виконання всіх функцій системи моні-
торингу, реалізованих із застосуванням засобів об-
чис-лювальної техніки, і мати засоби організації 
всіх необхідних процесів обробки даних, що дають 
можливість своєчасно виконувати всі автоматизовані 
функції в усіх регламентованих режимах функціону-
вання системи.

Інформаційне забезпечення включає: бази да-
них колективного доступу; сукупність уніфікованих 
вхідних документів (форм) для підготовки даних на 
магнітних носіях або надходження їх по каналах 
зв’язку; сукупність уніфікованих вихідних докумен-
тів, які містять результати роботи системи моніто-
рингу [3].

Нами запропоновано процедуру прогнозування 
здійснювати шляхом використання експертного ме-
тоду з подальшим поетапним застосуванням методів 
графів та матричного аналізу, що вмотивовано на-
явністю наступних проблем, які суттєво впливають 
на рівень безпеки вітчизняних підприємств: 1) ви-
сока невизначеність середовища функціонування; 2) 
складність формалізації принципів розвитку об’єктів 
зовнішнього середовища; 3) існування необхідності 
для потреб управління системою економічної безпе-
ки підприємства здійснювати середньо- та довгостро-
кового прогнозування; 4) відсутність достатньої тео-
ретичної основи для управління розвитком об’єкта 
управління.

На наш погляд, саме застосування експертного 
методу дозволяє вирішити усі вищеперелічені про-
блеми. Поряд з цим потрібно взяти до уваги і склад-
ність проведення експертиз та їх доволі високу вар-
тість, тому їх доцільно застосовувати раціонально 
для прогнозування змін зовнішнього та внутрішньо-
го середовища в середньо- та довгостроковій перспек-
тиві, а також визначення можливих джерел виник-
нення загроз як основи для подальшого планування 
здійснення поточного моніторингу.

Слід зазначити, що проведення будь-якої екс-
пертизи здійснюється за наступним алгоритмом: ви-
бір експертів; інформаційне забезпечення експертів; 
ранжування альтернатив; перевірка узгодженості; 
обробка анкет; висновки експертизи.

Методи експертних оцінок прийнято розділяти на 
індивідуальні та колективні. Індивідуальні експертні 
методи засновані на використанні думок експертів-
спеціалістів відповідного профілю, незалежних один 
від одного. Найбільш застосовуваними є такі два ме-

тоди формування прогнозу: інтерв’ю та аналітичні 
експертні оцінки. Аналітичні експертні оцінки при-
пускають тривалу і ретельну самостійну роботу екс-
перта над аналізом тенденцій, оцінкою стану і шля-
хів розвитку прогнозованого об’єкта.

Методи колективних експертних оцінок засновані 
на виявленні колективної думки експертів про розви-
ток об’єкта прогнозування. Метод «круглого столу» 
дає змогу вільно обмінюватися думками і дискутува-
ти, тобто цілком реалізується колективна експерти-
за, але результат експертизи визначається логікою 
компромісу. При «мозковій атаці» збираються екс-
перти, що представляють коло найрізноманітніших 
професійних інтересів. При цьому реалізується ме-
тод «круглого столу», коли можуть обговорювати-
ся будь-які неймовірні висловлення. Метод Дельфі 
– конгломерат усіх зазначених методів і використо-
вується при вирішенні проблем, що не мають достат-
ньої теоретичної бази. Експерт повинен задовольняти 
таким вимогам: 1) високий рівень загальної ерудиції; 
2) глибокі спеціальні знання в оцінюваній області; 
3) здатність до адекватного відображення і тенден-
цій розвитку прогнозованого об’єкта, наявність тех-
нологічної спрямованості на майбутнє; 4) наявність 
наукового інтересу до оцінюваного предмета, відсут-
ність особистої зацікавленості в оцінці прогнозу; 5) 
наявність виробничого або дослідницького досвіду в 
аналізованій області (не менше 10 років) [2; 7].

Для визначення відповідності потенційного екс-
перта переліченим вимогам використовується анкет-
не опитування. Часто додатково використовують й 
самооцінку експерта. При цьому дані зводяться в ан-
кету. Її опрацювання за формулою [7], що дає оцінку 
компетенції експерта:
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де vj – градації, перекресленої експертом j-й ха-
рактеристиці у балах;

vjmax – максимальна вага (межа шкали) у
j
-ї харак-

теристики у балах;
т – загальна кількість характеристик компетент-

ності в анкеті;
λ – вага комірки, перекресленої експертом у шка-

лі самооцінки у балах;
Р – межа шкали самооцінки експерта у балах.
При колективній експертизі однією зі найсклад-

ніших процедур є добір потенційних експертів, при 
цьому важливо оцінити число учасників п конкрет-
ної експертизи. Один із методів розв’язання цієї за-
дачі шляхом знаходження інтервальної оцінки наве-
дено у [7]. При цьому
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Максимальна оцінка знаходиться з умови:
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де: С – константа;
Кmax – максимально можлива компетентність за 

використовуваною шкалою компетентності;
Кi – компетентність i-го експерта.
Для визначення константи С використовується 

практика голосування, коли обрання експерта вста-
новлюється 2/3 голосів присутніх. Звідси С = 2/3. 
Підставляючи в (1.1) значення С і розв’язуючи не-
рівність відносно nmax, отримуємо:
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Остаточна чисельність експертної групи форму-
ється на підставі послідовного виключення малоком-
петентних експертів, при цьому використовується 
умова:

η≤− )( max iKK ,                     (1.5)
де η – задана величина припустимого відхилен-

ня компетентності /-го експерта від максимальної. 
Вважається, що практично п лежить у межах 12–20.

Виходячи з того, що наявність додаткової інформа-
ції про прогнозовані ознаки покращує якість оцінки 
експертів, доцільно приділити увагу окремим аспек-
там інформаційного забезпечення процедури прогно-
зування. Прогнозування проводиться по m чинниках 
і в ньому беруть участь n експертів. Кожний експерт 
установлює ранг j-му чиннику (j= 1, 2,..., т).

Одним з основних критеріїв перевірки узгодже-
ності експертів виступає коефіцієнт конкордації, що 
розраховується за наступною формулою [4]:
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Даний коефіцієнт змінюється в межах від 0 до 1. 
Думки групи експертів будуть погоджені, якщо буде 
виконуватися наступна умова: Kk >0.8 [4].

Висновки. Збирання та опрацювання індивіду-
альних думок експертів щодо прогнозів розвитку 
об’єкта здійснюються, виходячи з таких принципів: 
1) питання в анкетах формулюються так, щоб мож-
на було дати кількісну характеристику відповідям;  
2) опитування проводиться в декілька (4–5) турів, усі 

опитувані експерти після кожного туру ознайомлю-
ються з результатами попереднього туру опитування; 
3) у наступних турах питання і відповіді уточнюють-
ся, експерти обґрунтовують оцінки і думки, що від-
різняються від думки більшості; 4) статистичне опра-
цювання відповідей проводиться після кожного туру 
із встановленням узагальнених характеристик.

Отже, у результаті другого етапу методики екс-
пертної оцінки економічної безпеки підприємства 
буде скорочена розмірність вихідного ознакового 
простору і відібрані найбільш значимі загрози.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М. : Экономика, 

1989.
2. Ездаков А. П. Экспертная система! Это просто / А. П. Езда-

ков // Вычислительная техника и ее применение. Экспертные 
системы. Знание. – 1990. – № 10. – С. 22-32.

3. Економічна безпека підприємств : підручник / Ортинський В. Л., 
Керницький І. С., Живко З.Б. та ін. – К. : Алерта, 2011. – 704 с.

4. Клебанова Т. С. Методы прогнозирования : учебное пособие /  
Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Дубровина. – Харьков : 
ХГЭУ, 2002. – 372 с.

5. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та 
механізм забезпечення : моногр. / Г. В. Козаченко, В. П. Поно-
марьов, О. М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.

6. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : під-
ручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В. В. Іва-
нов, Н. А. Дубровіна, А. В. Ставицький. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 
2005. – 396 с.

7. Рабочая книга по прогнозированию. – М. : Мысль, 1982. – 298 с.
8. Саркисян С. А. Теория прогнозирования и принятие решений / 

С. А.Саркисян, А.И. Каспин, В.А. Лисичкин, Э.С. Минав и др. – 
М. : Высш. шк., 1977. – 351 с.

УДК 65.012.12

Жидецька Х.В.
аспірант кафедри економіки підприємства та маркетингу 

у видавничо-поліграфічному комплексі
Української академії друкарства

ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ  
ФАКТОРІВ БЕЗПЕКИ КАДРІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті на основі системного аналізу та експертної оцінки визначено фактори, що суттєво впливають на безпеку кадрів ви-
робничих підприємств. На основі шкали Сааті побудовано матрицю парних порівнянь і виконано ітераційні процедури опрацю-
вання даних. Визначено вагові коефіцієнти факторів безпеки кадрів виробничих підприємств.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье на основе системного анализа и экспертной оценки определены факторы, существенно влияющие на безопас-
ность кадров производственны-х предприятий. На основе шкалы Саати построена матрица парных сравнений и выполнены 
итерационные процедуры обработки данных. Определены весовые коэффициенты факторов безопасности кадров 
производственных предприятий.

Ключевые слова: безопасность кадров, факторы, весовые коэффициенты, безопасность труда, социально-страховая без-
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COMPANIES

Safety training is an important component of the overall economic security. On the basis of a systematic analysis of factors security 
personnel unproductive enterprises developed the original model relationships between them. According to the obtained model is built 
and implemented distance matrix iterative procedures for their processing. Building a hierarchy of factors security personnel unproductive 
enterprises can determine the priority of these factors and determine their weight value.
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Постановка проблеми. Безпека кадрів є важли-
вим чинником економічної безпеки підприємств. 
Особливо це стосується підприємств виробничої сфе-
ри, оскільки на цих підприємствах значно вищі про-
фесійні ризики, а також зовнішні та внутрішні за-
грози.

Для того щоб адекватно оцінити рівень безпеки 
кадрів підприємства, необхідно чітко знати факто-
ри, що на неї впливають, і визначити їх кількісні 
та якісні параметри. Це дасть можливість проводити 
моніторинг безпеки кадрів підприємства і приймати 
своєчасні та правильні управлінські рішення, спря-
мовані на збереження життя і здоров’я працівників, 
підвищення їх продуктивності праці, і відповідно, 
покращення економічного стану підприємства.

Тому визначення найбільш суттєвих факторів без-
пеки кадрів виробничих підприємств, їх вагових кое-
фіцієнтів є питанням досить актуальним.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. 
Питання безпеки праці, соціального захисту праців-
ників, психології праці, професійно-психологічного 
відбору працівників достатньо висвітлені у науковій 
літературі [1-4]. Однак дані питання, як правило, 
розглядалися окремо, без урахування взаємозв’язків 
між ними і поза рамками такого поняття, як безпека 
кадрів підприємства.

У той же час у сучасних умовах виникає необ-
хідність комплексного підходу до розгляду дано-
го поняття із використанням сучасних методів, 
пов’язаних з вербальними оцінками слабо формалі-
зованих процесів.

Постановка завдання. Розгляд основних факто-
рів, що впливають на безпеку кадрів виробничих під-
приємств, їх аналіз з використанням методу парних 
порівнянь та визначення вагових коефіцієнтів цих 
факторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток країни та її економічне становище, створення на-
лежних умов праці, життя та зростання населення, 
його благополуччя в значній мірі залежить від стану 
виробничої сфери країни. Вона виступає основою для 
задоволення всіх першочергових людських потреб в 
забезпеченні їжею, одягом, житлом, засобів тран-
спорту та зв’язку, отриманні тепла тощо. Проте дана 
сфера також характеризується значною складністю у 
виробництві та небезпекою для життя і здоров’я пра-
цівників. Тому поряд із розвитком існуючих та ство-
ренням нових промислових підприємств необхідно 
враховувати низку ризиків та загроз, які можуть не-
гативно впливати на людей під час виконання ними 
трудової діяльності.

Міжнародна статистика свідчить, що в наш час 
травматизм на виробництві прирівнюють до епідемії. 
Смертність від нещасних випадків сьогодні займає 
третє місце після серцево-судинних і онкологічних 
захворювань. За даними Міжнародної організації 
праці (МОП), кількість нещасних випадків на вироб-
ництві у країнах світу оцінюється в 270 млн випад-
ків щорічно. Фахівці МОП підрахували, що еконо-
мічні витрати, пов’язані з нещасними випадками на 
виробництві, складають 1% світового валового наці-
онального продукту [5].

За розрахунками Німецької ради підприємців, 
витрати з ліквідації нещасних випадків на виробни-
цтві коштують у 10 разів дорожче, ніж вартість захо-
дів щодо їх попередження. Тому іноземні підприємці 
давно прийшли до висновку, що більш економічно 
вигідно вкладати кошти в безпеку праці, ніж прирі-
кати себе на постійну ліквідацію наслідків нещасних 
випадків і аварій на виробництві [6].

Проведені дослідження свідчать про високі рівні 
виробничого травматизму, професійної та загальної 
захворюваності працівників підприємств провідних 
галузей економіки України. Це, у свою чергу, зумов-
лює значні компенсаційні виплати роботодавців, а 
також безповоротні втрати робочого часу. Через ви-
соку захворюваність з тимчасовою втратою працез-
датності та вихід хворих і потерпілих від нещасних 
випадків на виробництві на первинну інвалідність 
економіка країни втрачає кваліфікований трудовий 
потенціал, значні кошти держбюджету та фондів со-
ціального страхування [7].

Питання захисту працівників від тих негативних 
впливів, які виникають під час виконання ними тру-
дових обов’язків, є важливим і актуальним, з огля-
ду на вищенаведені статистичні дані. У той же час 
облік, аналіз і профілактика нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань, як пра-
вило, пов’язують з охороною праці. Проте, на нашу 
думку, вона розглядає не весь спектр проблем, і не-
безпеки психологічного дискомфорту, конфліктів у 
колективі чи неналежного соціально-страхового за-
безпечення, які також впливають на життя, здоров’я 
і працездатність працівників, залишаються поза ува-
гою. Для кращого і повнішого розкриття даного пи-
тання ми вважаємо за доцільне введення такого по-
няття, як безпека кадрів підприємства. Під ним ми 
розуміємо створення адміністрацією підприємства 
системи безпеки праці, нормативно-правової, соці-
ально-страхової, психологічної безпеки, спрямованої 
на збереження життя, здоров’я та високої працездат-
ності працівників, максимальне використання їх по-
тенціалу та розвиток професійних здібностей. Серед 
основних чинників, що визначають безпеку кадрів 
підприємства, можна виділити безпеку праці, норма-
тивно-правову, соціально-страхову та психологічну 
безпеки, кожна з яких, у свою чергу, поділяється ще 
на декілька складових [8]. Коротко охарактеризуємо 
кожну з них.

Нормативно-правова безпека передбачає встанов-
лення у законодавчому порядку вимог щодо міні-
мального рівня заробітної плати, отримання оплачу-
ваної відпустки, регулювання робочого часу та часу 
відпочинку окремих категорій працівників, забезпе-
чення працівників засобами індивідуального захис-
ту, обов’язкові медичні огляди тощо. Нормативні 
документи на рівні підприємства розробляються на 
основі міжвідомчих і відомчих нормативних доку-
ментів та законодавчих і нормативно-правових актів.

У групі факторів, що стосуються безпеки праці, 
можна виділити такі три основні складові: органі-
зація та контроль за безпекою праці, безпека вироб-
ничого середовища та безпека виробничих процесів. 
Перша група ґрунтується на нормативно-правовій 
базі з даних питань і спрямована на створення на 
підприємстві служби охорони праці, організації на-
вчання, проведення інструктажів та перевірки знань 
працівників з питань охорони праці, проведення атес-
тації робочих місць щодо відповідності їх встановле-
ним вимогам тощо. Безпека виробничого середови-
ща полягає у контролі за дотриманням допустимого 
рівня виробничого шуму, вібрації, електромагнітних 
випромінювань, забезпечення достатньої освітленос-
ті робочої зони тощо. Неналежне виконання вище-
перелічених вимог може призвести до травмування 
чи отруєння працівника, виникнення професійного 
захворювання, зниження працездатності. Безпека 
виробничих процесів включає в себе справність і на-
дійність засобів виробництва, захисних і блокуваль-
них пристроїв, технічний стан виробничих об’єктів, 
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будинків, споруд, території тощо. Наслідком недо-
тримання безпеки виробничих процесів можуть ста-
ти вибухи, пожежі, нещасні випадки.

У соціально-страховій безпеці можна виділити 
дві складові. Перша являє собою обов’язковий соці-
альний внесок, сплату якого контролюють відповідні 
державні структури і який передбачає утримання із 
заробітної плати працівників суми єдиного соціаль-
ного внеску. Друга складова – це соціальний пакет 
додаткових послуг. На відміну від попередньої вона є 
добровільною і в основному залежить від фінансових 
можливостей підприємства. Додатковий пакет може 
включати відвідування спортзалу, басейну, медичне 
страхування, вивчення іноземної мови тощо.

Психологічна безпека має на меті створення спри-
ятливого мікроклімату в колективі, налагодження 
хороших стосунків по вертикалі (керівник – праців-
ник), по горизонталі (працівник – працівник), а та-
кож відбір працівників відповідно до їхньої профе-
сійно-психологічної сумісності.

Всі вищеокреслені складові безпеки кадрів мають 
безпосередній вплив на життя, здоров’я та продук-
тивність праці працівників, але вагомість кожного 
з них різна у зв’язку із різним характером викону-
ваних робіт. У попередніх публікаціях ми розгляда-
ли ієрархію важливості факторів безпеки кадрів для 
підприємств невиробничої сфери [9]. У цій статті ми 
визначимо вагові коефіцієнти факторів, що вплива-
ють на безпеку працівників виробничих підприємств. 
Для розв’язання поставленого завдання використає-
мо метод бінарних (або парних) порівнянь, запропо-
нований американським дослідником Т. Сааті [10]. 
Позначимо фактори випливу безпеки кадрів через 
математичні g

1
,…, gn і буквенні позначення (табл. 1).

Метод бінарних порівнянь дозволяє порівнюва-
ти між собою два параметри і виражати результат 
у ранговій шкалі. Проте, коли потрібно порівняти 
більше двох параметрів, для цього використовують 
матрицю, кожен елемент якої встановлює перевагу 
одного параметра над іншим. Таку матрицю назива-
ють матрицею парних порівнянь (або пріоритетів).

Таблиця 1
Фактори безпеки кадрів підприємств

Математичні 
позначення Назва факторів Буквенні 

позначення

g
1

нормативні документи 
підприємств НДП

g
2

організація і контроль за 
безпекою праці ОКБ

g
3

безпека умов праці БУП

g
4

безпека трудового процесу БТП

g
5

обов’язковий соціальний 
внесок ОСВ

g6
соціальний пакет 
додаткових послуг ДСП

g7
стосунки по вертикалі 

«керівник – працівник» СКП

g
8

стосунки по горизонталі 
«працівник – працівник» СПП

g
9

професійно-психологічний 
відбір працівників ППВ

Матриця є обернено симетричною, тобто елемен-
ти, симетричні відносно діагоналі, є взаємно оберне-
ними. Якщо перевага одного параметра над іншим 
виражається певним числом aij, то для зворотного 
порівняння величина переваги aji над aij дорівнює 
1/aji, тобто величини aij та aji є оберненими. Тут 
aij – елемент, який показує ступінь переваги (пріо-

ритету, наданого експертами) величини, розміщеної 
в рядку і, над величиною розташованого в стовпці j. 
Діагональні елементи обернено симетричної матриці 
завжди дорівнюють одиниці, адже параметр не має 
переваги сам над собою.

При порівнянні параметрів, які мають декілька 
числових характеристик різної розмірності, або та-
ких, що характеризуються якісною оцінкою, елемен-
там матриці присвоюють значення згідно з оцінками 
експертів за шкалою Сааті. Величина переваги про-
ставляється в рядку більш важливого параметра, а в 
колонці (діагонально симетричній клітинці) запису-
ють обернене значення.

Шкала Сааті – це рангова дев’ятибальна шкала, 
яка дозволяє якісні оцінки параметрів перетворюва-
ти на кількісні за допомогою визначення ступеня пе-
реваги одного параметра над іншим (табл. 2).

Таблиця 2
Шкала відносної важливості об’єктів

Оцінка
важливості

Критерії 
порівняння

Пояснення щодо 
вибору критерію

1 об’єкти рівноцінні відсутність переваги 
k

1
 над k

2
 

3 один об’єкт дещо
переважає інший

існує підстава наяв-
ності слабкої

переваги k
1
 над k

2

5 один об’єкт
 переважає інший

існує підстава наяв-
ності суттєвої перева-

ги k
1
 над k

2

7 один об’єкт значно
переважає інший

існує підстава присут-
ності явної

переваги k
1
 над k

2

9
один об’єкт абсо-

лютно
переважає інший

абсолютна перевага 
k

1
 над k

2
 

не викликає сумніву

2, 4, 6, 8 проміжні значення допоміжні порівняльні 
оцінки

Шкала базується на наступних положеннях:
1. Якісна різниця переваги одного об’єкта над ін-

шим має достатню точність і на практиці може бути 
виражена числом.

2. Психофізіологічні властивості людини дозво-
ляють досить добре розрізняти якісні відмінності 
об’єктів за шкалою з п’яти рівнів: немає переваги; є 
незначна; ледве помітна; явна; дуже сильна, абсолют-
на. Ураховуючи проміжні значення, що знаходяться 
між указаними, одержують шкалу з дев’яти рівнів.

3. У психології існує поняття психологічної гра-
ниці одночасного розрізнення предметів або їх ха-
рактеристик (ця границя складає 7±2).

Істотною властивістю матриці переваг є її узго-
дженість. Розрізняють поняття кардинальної і по-
рядкової узгодженості матриць. Кардинально узго-
дженою є матриця, побудована для величин, поданих 
у шкалі відношень. Для такої матриці справедлива 
умова кардинальної узгодженості: aij · ajk = aik. До-
битися кардинальної узгодженості матриці, побудо-
ваної шляхом експертних оцінок, за шкалою Сааті 
надзвичайно важко. Тому для таких матриць вима-
гають задоволення вимог порядкової узгодженості. 
Порядкова узгодженість полягає у тому, що коли па-
раметр Аі має перевагу над параметром Aj, а пара-
метр Aj над параметром Аk, то величина оцінки пе-
реваги aik повинна бути більша за величини aij і ajk. 
Таке співвідношення повинно бути справедливим 
для будь-якої групи параметрів. Звичайно, добитися 
порядкової узгодженості легше, ніж кардинальної.

У матрицях, побудованих на підставі експертних 
оцінок, вимога порядкової узгодженості не завжди ви-
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конується. Особливо це характерно для матриць вели-
кої розмірності. Якщо вимога порядкової узгодженості 
порушується, то це свідчить, що у поглядах експертів 
є протиріччя. Судження слід переглянути, а матрицю 
відредагувати. Тому після складання матриці попар-
них порівнянь перевіряють ступінь узгодженості одер-
жаних оцінок і при потребі матрицю коригують, тобто 
переглядають думку декількох (або всіх) експертів.

Використовуючи шкалу Сааті, будуємо квадрат-
ну обернено-симетричну матрицю парних порівнянь 
факторів безпеки кадрів виробничих підприємств 
(табл. 3) і перевіряємо її на порядкову узгодженість.

Для міри узгодженості матриці парних порівнянь 
використовують два показники: індекс узгодженості 
(IU) та відношення узгодженості (WU).

Індекс узгодженості знаходять за формулою:

max .
1

nIU
n

λ −
=

−
,

де λmax – найбільше власне значення матриці пар-
них порівнянь; n – розмірність матриці.

Найбільше власне значення матриці парних по-
рівнянь розраховують за формулою: 

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = � 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑗𝑗=1
,

де Sj – сума значень стовпців матриці, а Pi – ком-
поненти вектора пріоритетів. 

Відношення узгодженості (WU) дорівнює відно-
шенню індексу узгодженості IU до випадкового ін-
дексу WI:

WU=IU/WI.

Таблиця величин випадкового індексу (WI) для 
матриць різного порядку (що рівнозначно різній 

кількості об’єктів) наведена нижче (табл. 4). Оскіль-
ки ми порівнюємо між собою дев’ять факторів, тому 
для нашого випадку WI=1,45.

Для перевірки узгодженості  вищенаведеної ма-
триці використовуємо розроблене програмне забезпе-
чення імітаційного моделювання, для якого обрано 
середовище Delphi. Ця технологія володіє потрібним 
набором засобів, які забезпечують створення зруч-
ного графічного інтерфейсу для імітаційного дослі-
дження, та має необхідні можливості для опрацю-
вання даних методом парних порівнянь [11]. 

Перенесемо складену нами квадратну матрицю 
парних порівнянь факторів безпеки кадрів виробни-
чих підприємств у програму Delphi (рис. 1).

Рис. 1. Інтерфейс програми автоматичного 
розрахунку оцінки узгодженості факторів безпеки 

кадрів виробничих підприємств

Таблиця 3
Квадратна обернено-симетрична матриця парних порівнянь факторів безпеки кадрів виробничих підприємств

gi  g
1

g
2

g
3

g
4

g
5

g
6

g
7

g
8

g
9

g
1

1 1 2 1 9 4 3 5 4

g
2
 1 1 2 1 8 3 2 4 4

g
3
 1/2 1/2 1 1 4 1 1 2 2

g
4
 1 1 1 1 6 2 1 4 3

g
5
 1/9 1/8 1/4 1/6 1 1/3 1/3 1 1/2

g
6
 1/4 1/3 1 1/2 3 1 1 1 1

g
7
 1/3 1/2 1 1 3 1 1 2 2

g
8
 1/5 1/4 1/2 1/4 1 1 1/2 1 1

g
9
 1/4 1/4 1/2 1/3 2 1 1/2 1 1

Таблиця 4
Таблиця величин випадкового індексу для матриць різного порядку

К-ть об’єктів 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Еталонне значення 
індексу 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,59

Таблиця 5
Вагові коефіцієнти факторів безпеки кадрів виробничих підприємств

№ п/п Назва фактора Вектор пріоритетності 
матриці (En) Вагове значення (En*100%)

1 Нормативні документи підприємства 0,230 23,0%

2 Організація і контроль за безпекою праці 0,205 20,5%

3 Безпека виробничих процесів 0,157 15,7%

4 Безпека виробничого середовища 0,105 10,5%

5 Стосунки по вертикалі «керівник-працівник» 0,098 10,0%

6 Соціальний пакет додаткових послуг 0,072 7,2%

7 Професійно-психологічний підбір працівників 0,054 5,4%

8 Стосунки по горизонталі «працівник-працівник» 0,047 4,7%

9 Обов’язковий соціальний внесок 0,028 3,0%

Разом: 100%
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З програми видно, що для даної матриці най-

більше власне значення матриці парних порівнянь  
(λmax) = 9,188; індекс узгодженості (IU) становить 
0,023, а відношення узгодженості (WU) дорівнює 
0,016. Отже, умову узгодженості матриці дотримано.

Розрахунок вагових коефіцієнтів факторів безпеки 
кадрів виробничих підприємств подано у таблиці 5.

Висновки. Проведені дослідження показали, що 
фактором, який найсуттєвіше впливає на безпеку ка-
дрів виробничого підприємства, є нормативні доку-
менти, що розробляються на самому підприємстві, 
враховуючи його специфіку, на основі законодавчих 
і нормативно-правових актів та міжвідомчих та відо-
мчих нормативів.

На досить високому рівні впливу знаходяться 
фактори безпеки праці (організація і контроль за без-
пекою праці (20,5%), безпека виробничих процесів 
(15,7%) та виробничого середовища (10,5).

Безпека кадрів також значно залежить від сто-
сунків по вертикалі «керівник-працівник» (10,0%), 
соціального пакету додаткових послуг (7,2%) та про-
фесійно-психологічного відбору працівників (5,4%).

Стосунки по горизонталі «працівник-працівник» 
(4,7%) та обов’язковий соціальний внесок (3,0%) є 
менш вагомими, адже у порівнянні з вищепереліче-
ними факторами несуть дещо менший вплив на жит-
тя, здоров’я та продуктивність праці працівників ви-
робничих підприємств.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Экономика труда. Под ред. Конина Ю.П., Шлейдера П.Э., 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Магистр, 2010. – 686 с.
2. Зеркалов Д.В. Безпека праці : моногр. / Д.В. Зеркалов. – К. : 

Основа, 2012. – 637 с.
3. Баклицький І.О. Психологія праці : підручник / І.О. Баклицький. –  

2-ге вид., перероб., доповн. – К. : Знання, 2008. – 655 с.
4. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розви-

ток в Україні : моногр. / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с.
5. Праця в Україні (Національна профспілкова доповідь Прези-

денту України) // Охорона праці (на допомогу спеціалісту з охо-
рони праці). – 2010. – № 6. – С. 6-7.

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник. – 5-те вид., 
перероб. і доп. – К. : Знання, 2014, – 375 с. + компакт-диск.

7. Аналіз стану охорони праці в Україні // Охорона праці (на до-
помогу спеціалісту з охорони праці). – 2011. – № 3. – С. 31-32.

8. Жидецкая К.В., Швайка Л.А. Безопасность кадров в структу-
рах издательско-полиграфической отрасли / К.В. Жидецкая,  
Л.А. Швайка // Сборник научных трудов «Проблемы современ-
ной науки», Ставрополь – 2013. – Вип. 9 – С. 202-209.

9. Жидецька Х.В. Побудова ієрархії факторів безпеки кадрів не-
виробничих підприємств / Х.В. Жидецька // Збірник наукових 
праць «Формування ринкових відносин в Україні», К., 2014. –  
Вип. 4 (155) – С. 209-215.

10. Саати Т. Принятие решений (метод анализа иерархий) : пер. с 
англ. / Т. Саати. – М. : Радио и связь. 1993. – 278 с.

11. Ареф’єва О.В. Побудова моделей ключових загроз на шляху 
до економіки знань в Україні / О.В. Ареф’єва, В.М. Сеньків-
ський, А.М. Штангрет, О.В. Мельников // Наук. зап. (Укр. акад. 
друкарства). – 2011. – Вип. 2(35). – С. 52-67.

УДК 005.35:339.17

Жуковська В.М.
кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету
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Обгрунтовано сутність соціального розвитку підприємства торгівлі як синергетичний результат і процес взаємообумовлених 
змін у розвитку інтелектуальних, духовно-ціннісних, економіко-забезпечувальних компонентів соціального середовища. Розгля-
нуто основні детермінанти соціального розвитку підприємств торгівлі.
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Жуковская В.Н. СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
Обоснована сущность социального развития предприятия торговли как синергетический результат и процесс 

взаимообусловленных изменений в развитии интелектуальных, духовно-ценностных, економико-обеспечивающих компонентов 
социальной среды. Проанализированы основные детерминанты социального развития предприятий торговли.

Ключевые слова: социальное развитие, квалификация персонала, социальная среда, теневая занятость в торговле, тор-
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Zhukovska V.M. SOCIAL VECTOR OF DEVELOPMENT OF TRADE ENTERPRISES 
Essence of social development of trade enterprise is reasonable as a synergetical result and process of mutual changes of 

development of social environment’ components: intellectual, spiritually-valued, economically-provided. Basic factors development of 
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Keywords: social development, qualification of personnel, social environment, shadow employment in trade, trade network, social 
responsibility.

Постановка проблеми. Перехід на соціоіннова-
ційний шлях у стратегії соціально-економічного роз-
витку економіки обумовлює розробку та вирішення 
основоположних теоретико-методологічних завдань у 
сфері управління соціальним розвитком підприємств 
торгівлі. Україна є підписантом Глобального догово-

ру щодо соціальної відповідальності бізнесу, проте 
частка підприємств торгівлі у ньому складає близько 
7%. Водночас висока тіньова зайнятість у галузі тор-
гівлі, невідповідність соціального діалогу запитам 
зацікавлених сторін, зростання соціальної напруги в 
управлінні соціально-трудовими відносинами потре-
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бують визначення перспектив соціального розвитку 
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика теорії соціального розвитку підприємства, 
формування і використання потенціалу висвітлюва-
лася у працях І. Ворожейкіна, М. Боровик, В. Гри-
ньової, А. Литвиненко, М. Новікової, Г. Островерхо-
вої, В. Колота, Г. Скляр [1-5]. Стратегічні аспекти 
соціального розвитку підприємств торгівлі в умовах 
конкурентного середовища отримали розкриття у ро-
ботах Н. Сичової [5], А. Мазаракі, Г. П’ятницької,  
М. Наумової, В. Жуковської, І. Миколайчук, Д. Нор-
та [6-10]. Огляд цих робіт показує, що автори аналізу-
вали галузеву специфіку і сучасні тенденції розвитку 
підприємств торгівлі та розглядали сутнісні харак-
теристики соціально-поведінкових аспектів розвитку 
персоналу. Поза увагою залишаються важливі питан-
ня щодо визначення сутності цілей соціального роз-
витку підприємств торгівлі як у системі управління, 
так і у підвищенні якості життя населення, виявленні 
причин високої тіньової зайнятості у галузі.

Постановка завдання. Процеси інституціональ-
ної деструкції, cоціально-економічна криза в Україні 
вимагають подальшого дослідження проблеми окрес-
леної проблематики. Метою статті є обгрунтування 
сутності та визначення цільових орієнтирів соціаль-
ного вектору розвитку підприємств торгівлі в умовах 
соціалізації та економіки знань, спираючись на ре-
зультати факторного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дру-
ге десятиліття XXI століття знаменує суттєві соці-
ально-економічні проблеми (екологічні катастрофи, 
фінансова криза, банкрутство, політичні скандали з 
економічними наслідками в різних країнах), терито-
ріальні претензії та пов’язані з цим воєнні дії з боку 
Росії викрили латентні хвороби соціально-еконо-
мічного та політичного «розвитку» суспільства, ко-
рупційні схеми олігархічного управління в Україні. 
Соціальний розвиток підприємства [5, с. 15] стано-
вить процес удосконалення соціального середовища, 
що є частиною внутрішнього середовища підприєм-
ства і характеризує умови реалізації трудової діяль-
ності персоналу. Водночас зазначимо, що якщо для 
окремих підприємств торгівлі соціальні аспекти ді-
яльності є життєвою необхідністю у довгостроковій 
перспективі, то для інших – це модний тренд для 
покращення іміджу.

Аналізуючи зміст складових соціального розви-
тку підприємства [1-12], в якості об’єкта управління 
автори за напрямом їх впливу розглядають внутріш-
нє соціальне середовище (створення сприятливих 
умов праці, побуту і відпочинку персоналу, його ма-
теріальне ї моральне винагородження, соціальний 
захист, формування і підтримка здорової морально-
психологічної атмосфери,) і зовнішнє (забезпечення 
ділового співробітництва і соціального партнерства, 
досягнення стратегічних цілей діяльності підприєм-
ству у поєднанні із задоволенням потреб і очікувань 
інших зацікавлених груп: власників, споживачів, 
бізнес-партнерів, громадськості.). Водночас акцент 
на формування соціально-трудових відносин на прин-
ципах соціальної відповідальності партнерства, ви-
ступає джерелом соціальної активності та фактором 
розвитку підприємства у наукових працях [5; 8; 9].

Огляд наукової літератури [6; 10; 11], щодо фе-
номену соціального розвитку підприємства дає змо-
гу стверджувати загальну закономірність людського 
розвитку, який детермінується факторами спадко-
вості (носієм спадковості є генотип, де зберігаєть-
ся вся інформація про властивості організму, його 

потенціал) та соціального середовища (реальна дій-
сність, соціально-економічне буття, де відбуваєть-
ся розвиток людини). Наголосимо на тому, що осо-
бливістю системи управління підприємства торгівлі 
є те, що в основі його економічного розвитку рухо-
мими силами, за своєю природою, лежать соціаль-
но-психологічні та інформаційні підвалини взаємодії 
споживача і працівника, які, в першу чергу, і під-
живлюють, і уможливлюють рухатися усі соціально-
економічні сутнісні складові механізму у потрібних 
для своєї користі напрямах та межах розвитку [13]. 
Беручи до уваги, що соціальні інститути і культура 
громадянського суспільства знаходяться у постійно-
му дифузійному процесі, успіх кардинальних змін 
(реформ) залежатиме від сформованої в суспільстві 
і, зокрема, відносин у галузі соціоціннісних переко-
нань про чесність, гідність, норми, правила, істини 
та ідеї, що втілені у практиках ведення бізнесу. Тому 
поряд з іншими неринковими механізмами впливу, 
особливо інформаційними технологіями, соціальні 
основи розвитку підприємства торгівлі є не тільки 
системоутворюючою цеглою економічного механізму 
управління, а й каталізатором у процесах генерації 
соціальних новацій, формуванні програм лояльності 
споживача до бренду свого підприємства. Для всіх 
країн світу зайнятість у системі соціальних та еко-
номічних проблем посідає провідне місце і разом з 
показниками рівня життя виступає своєрідним інди-
катором соціальних процесів.

Соціальний розвиток є історією конкретних лю-
дей, результатом їх суспільно-усвідомленої та корис-
ної діяльності у нерозривній єдності еволюційних змін 
[6]. Працівник як особистість виступає в ролі об’єкта 
впливу, який, з одного боку, під дією факторів серед-
овища всебічно розвивається, у просторі й у часі здій-
снює своє відтворення та життєзабезпечення, а з ін-
шого – його система цінностей самоудосконалюється 
в процесі взаємодії і спільної (колективної) діяльності, 
виступає своєрідним каталізатором і регулятором соці-
ального розвитку. Результати узагальнення наукових 
підходів [1-13] щодо сутності та складових соціального 
розвитку підприємства засвідчили: а) про певну схо-
жість структурних елементів соціального середовища; 
б) про розгляд поняття як процесу в результаті кількіс-
них і якісних змін параметрів структурних елементів; 
в) про розвиток соціального потенціалу підприємства, 
до складу якого входять групи показників. Враховую-
чи напрацювання науковців, спираючись на концепції 
еволюційного та сталого розвитку, ціннісного підходу 
та беручи до уваги особливості галузевої специфіки 
торговельної галузі, запропоновано визначати сутніс-
ну характеристику соціального розвитку як процес і 
результат синергетичних змін потенціалу взаємообу-
мовлених компонентів соціального середовища, кожен 
з яких має вектор розвитку. Виокремлено потенціали 
розвитку трьох компонент:

 - інтелектуальна компонента повинна пред-
ставляти єдиний механізм управління знаннями у 
просторі й у часі, що передбачає розвиток техноло-
гій професійного навчання, розроблення мотивацій-
них програм та створює можливості для реалізації 
кар’єрного зростання працівників. У взаємозв’язку 
із розвитком об’єктів соціальної інфраструктури 
(елемент економіко-забезпечувальної компоненти) це 
дозволить створювати базис для інноваційного серед-
овища підприємства торгівлі, імплементувати нова-
ції для споживача і тим самим створювати конку-
рентну перевагу для підприємства;

- духовно-ціннісна компонента характеризує рі-
вень корпоративної культури, наявну система вза-
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ємовідносин і комунікацій з усіма зацікавленими 
сторонами, напрями реалізації принципів соціальної 
відповідальності, прозорість діяльності для спожива-
чів, громадськості, працівників, а також духовно-лі-
дерський потенціал власників, тор-менеджерів тощо. 
Основою умовою розвитку компоненті – це узгоджен-
ня між потребами та інтересами працівників з одного 
боку та можливостями підприємства їх задоволення 
з іншого. Згідно з поглядами Д. Норта [10, с. 35], 
системи релігійних переконань продовжують відігра-
вати важливу роль у визначенні соціальних змін. Він 
вважає, що інституційні обмеження накопичуються 
у часі таким чином, що культура суспільства є ку-
мулятивною структурою правил, норм і переконань, 
що визначає нашу сучасність і впливає на майбутнє 
[10, с. 20].

- економіко-забезпечуюча компонента підприєм-
ства торгівлі характеризує розвиток інформаційної 
та матеріально-технічної (об’єкти соціальної інфра-
структури) бази як для якісного життєзабезпечен-
ня персоналу, так і для споживачів; забезпечує че-
рез систему оплати, винагород та пільг, соціальне і 
медичне страхування через ефективність діяльності 
персоналу підприємства.

Економічним підгрунтям соціального розвитку під-
приємств торгівлі виступає показник товарообороту. 
Згідно з даними Державної служби статистики Укра-
їни, серед видів економічної діяльності частка валової 
доданої вартості торгівлі займає перше місце із показ-
ником у 2013 р. – 229,1 млрд грн (табл. 1). Найбільш 
нерозвиненою залишається торговельна мережа в сіль-
ській місцевості: фактично наявна торговельна площа 
складає 60,2 кв. м, а необхідна потреба – 296 кв. м. 
За даними Державної служби статистики України, обо-
рот роздрібної торгівлі демонструє стабільне зростання: 
за підсумками 2013 року зріс і склав 884,2 млрд грн, 
водночас відносні зміни обсягу товарообороту до попе-
реднього року демонстрував падіння на 6,4% у порів-
нянні з 2012 роком і склав 109,5%. 

На результати діяльності підприємств торгів-
лі протягом останніх п’яти років суттєво вплинули 
фактори купівельної платоспроможністі населення, 
економії витрат на масштабах розвитку (для торго-
вельних мереж), оптимізації асортиментної політи-
ки, концентрації каналів розподілу. Серед факторів, 
що забезпечили соціальну активність підприємства 
торгівлі, слід виділити потенціал трансфертного ці-
ноутворення, економію на виплатах персоналу, онов-
лення технологічних та інформаційних технологій, 
ділове партнерство із зацікавленими групами впливу 
тощо. Водночас, порівнюючи дані обсягу товарообо-
роту і витрати населення на товари та послуги, екс-
перти зазначають, що близько 41% роздрібного това-
рообороту знаходиться у тіні. Непрозорість роботи у 
сфері торгівлі в Україні є одним з факторів, що стри-
мують надходження до державного бюджету. Слід 
констатувати, що фактичний вплив держави розпо-

всюджується лише на «видиму частину айсбергу», 
тобто торговельні роздрібні мережі, які несуть по-
датковий тягар (загальні податкові платежі сягають 
близько 23 млрд грн на рік по галузі), намагаються 
дотримуватися цієї норми, хоч і затримують випла-
ти постачальникам за реалізований товар. Натомість 
приватні підприємці, ринки здійснюють реалізацію 
таких товарів так, як їм вигідно. 

Поряд з цим до переліку недоліків, що стримують 
соціальний розвиток, варто віднести невідповідність 
соціального діалогу запитам зацікавлених сторін, 
зростання соціальної напруги в управлінні соціаль-
но-трудовими відносинами, що стали типовими для 
багатьох підприємств торгівлі. Так, за результатами 
дослідження тіньової зайнятості в Україні експерта-
ми Всесвітнього банку [15], майже 22,9% працевла-
штованих громадян працюють без офіційного оформ-
лення трудових відносин, майже 40% з них – це 
сфера продажів. Такі показники відкинули Україну 
на 140-е місце серед 151 країн світу за обсягами ті-
ньової економіки. Крім того, експерти прогнозують, 
що до кінця 2014 року в Україні кожна десята особа 
працездатного віку буде безробітною. За методологі-
єю МОП, безробіття сягає 8,8% (у січні цей показник 
становив 7,2), а в окремих областях – понад 9%.

Вивчення пропозицій роботодавців підприємств 
торгівлі показує, що для багатьох професій характер-
не стабільне залучення кваліфікованих кадрів. Най-
більшим попитом користуються професії, пов’язані 
з наявністю високого рівня освіти і кваліфікації: ме-
неджери з продажу, програмісти, бухгалтери висо-
кої кваліфікації, менеджери різних рівнів, логісти, 
з відповідним досвідом роботи. Відчувається дефіцит 
і серед робочих спеціальностей – вантажників, про-
давців, касирів, комірників, фасувальників, водіїв. 
Значна кількість підприємств торгівлі відчуває по-
требу в адміністраторах, касирах, водіях продавцях 
продовольчої і непродовольчої груп товарів, тощо. 
Крім того, досліджуючи стан соціального середови-
ща підприємств торгівлі, було акцентовано увагу на 
потенціал розвитку інтелектуальної компоненти, зо-
крема соціально відповідальність політику залучен-
ня, систему оплати, навчання та розвиток персоналу, 
що відрізняється у розрізі торгових форматів і гео-
графії їх розташування. Варто наголосити, на тому, 
що внутрішні проекти соціального розвитку підпри-
ємства більше спрямовані на забезпечення гідного 
рівня соціальних гарантій, підвищення кваліфікації 
працівників через програми корпоративного навчан-
ня, розроблення програм мотивації та лояльності для 
власного персоналу. Однак соціальне інвестування у 
цьому напрямі для багатьох підприємств торгівлі за-
лишається недостатнім, проблематичним, а інформа-
ція про бюджети витрат, навіть відносні, фактично 
не висвітлюються, за виключенням тих компаній, 
що публікують соціальні звіти («Метро кеш енд кері 
Україна», ГК «Фокстрот», ТОВ «Емвей Україна»). 

Таблиця 1
Динаміка обсягу роздрібної торгівлі в Україні*

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Обсяг обороту роздрібної торгівлі, млрд грн 325 456 444,3 541,5 685,7 812,1 884,2

Зміни обсягу обороту роздрібної торгівлі, 
у % до попереднього року 128,9 118,1 82,6 109,8 114,8 115,9 109,5

Динаміка реального ВВП, % 7,6 2,3 -14,8 4,1 5,2 0,2 0

Обсяг валової доданої вартості у торгівлі, 
млрд грн 95,2 131,3 130 164,8 203,6 219,6 229,1

Приріст реальної валової доданої вартості 
у торгівлі у постійних цінах 2007, % 15,9 2,4 -17,5 7,6 5,3 3,9 2

*складено за даними Держстатистики України [14]
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Підприємства роздрібної торгівлі приділяють важли-
ву увагу навчанню та адаптації продавців-консуль-
тантів, супервайзерів, касирів тощо. Співвідношення 
форм навчання за пріоритетністю виглядає за пріори-
тетністю виглядає так: обов’язкове ввідне адаптацій-
не навчання для усіх кандидатів проводять близько 
84% досліджуваних підприємств торгівлі, у роздріб-
них торговельних мережах, що входять до ТОП-10, 
цей напрям є обов’язковим. Внутрішні програми 
підвищення кваліфікації охоплюють від 17 до 45% 
працівників підприємств. У програмах додаткової і 
професійної освіти (МБА, АССА тощо), переважно за 
кошти самих працівників, задіяно близько 17% під-
приємств, що характерно для структурних підрозділів 
головних офісів, керівних посад у магазинах.

Створюючи передумови для впевненого майбут-
нього [19, с. 130], автор зазначив, що Україні потріб-
но відходити від моделі «жити сьогоднішнім днем», 
а власник підприємства повинен бути зацікавлений в 
максимізації прибутку в довгостроковій перспективі, 
в розширенні виробництва, в соціальних проектах. 
Нині перевагами ринку праці України залишаються 
гнучка практика наймання та звільнення (32-е міс-
це), оплата праці стала більше залежати від продук-
тивності (покращення на 16 позицій) [15, с. 44-45]. 
Поряд із наведеним слід зазначити, що в Україні 
підприємства торгівлі частково реалізують принципи 
соціальної відповідальності відносно власного персо-
налу. Про це свідчать поширеність низької оплати 
праці, заборгованість з її виплати, недостатня ак-
тивність у забезпеченні професійного зростання та 
поліпшенні умов праці. Як свідчать результати до-
слідження українських компаній [15], соціальні про-
екти щодо підтримки місцевих громад у сфері охоро-
ни здоров’я та спорту, освіти та культури у контексті 
соціальної відповідальності протягом 2013 р. у се-
редньому склала 3,65 бали з семи. Водночас у на-
прямі створення довгострокових програм розвитку 
на території присутності, галузь торгівлі демонструє 
найнижчий рівень (2,65 бали). Однак відмітимо ви-
соку соціальну активність таких мережевих підпри-
ємства торгівлі, як: «Метро кеш енд кері Україна», 
ГК «Фокстрот», ТОВ «Емвей Україна», «Брусниця», 
«Епіцентр». Зазначені підприємства реалізують про-
грами спонсорування і добродійності у напрямах: 
популяризація спорту, допомога незахищеним вер-
ствам населення, сприяння розвитку освіти, збере-
ження історичної пам’яті, зелена планета, допомога 
армії тощо. Наприклад, у 2013 році ГК «Фокстрот», 
за версією «Forbes», утримує соціальне лідерство  
(33 місце серед 200 компаній).

Недостатність програм всебічного розвитку пер-
соналу підприємства торгівлі, висока плинність 
оперативного персоналу перманентно обумовлюють 
проблеми, які пов’язані з неналежним рівнем обслу-
говування, порушеннями правил торгівлі продоволь-
чими товарами, недотриманням санітарно-технічних 
норм, що створюють небезпеку харчових отруєнь, 
недовіру споживачів та як наслідок погіршення ре-
путації підприємства. Основними чинниками такого 
впливу на підприємствах торгівлі є: недотримання 
правил техніки безпеки, порушення трудової і ви-
робничої дисципліни, недоліки в організації та про-
фесійній адаптації працівників, психофізіологічне 
здоров’я працівників. Такі соціальні фактори, як 
умови оплати та нормування праці, на підприєм-
ствах торгівлі мають негативну тенденцію впливу 
на ефективність роботи персоналу. Так, середньо-
місячна заробітна плата в торгівлі нижче середньо-
галузевого показника по Україні: у розрахунку на 

штатного працівника у 2013 р. складала 3010 грн. 
Проведене дослідження [12, с. 368-370] щодо ви-
никнення соціально-поведінкових ризиків персоналу 
вказує на проблеми планування організування та мо-
тивування персоналу у системі управління підпри-
ємства торгівлі.

Вивчаючи питання життєзабезпечення праців-
ників торгівлі, ми провели опитування представни-
ків підприємств торгівлі, воно засвідчило про різне 
ставлення роботодавців щодо рівня та умов оплати 
праці. За даними респондентів (N – 478 осіб, n – 
40 підприємств торгівлі, у тому числі 16 магазинів 
9 торговельних мереж) Середній рівень оплати пра-
ці продавеців, касирів, мерчендайзерів, промоуте-
рів, супервайзерів, асистентів менеджерів може ва-
ріюватись від двох тис. грн (у районних центрах від 
1500 грн) до трьох тис грн, у столиці цей показних 
може сягати 3,5-4,2 тис. грн на місяць (аналітичні 
висновки складені за оглядом сайтів [16; 18; 20], 
власних досліджень автора методом опитування). 
Більш високі зарплатні очікування пропонують у 
магазинах побутової техніки, будівельних матеріа-
лів, меблів, а також оптові магазини, що реалізують 
каву, чай макаронні та кондитерські вироби, спеца-
лізовані магазини з широким вибором асортиментної 
матриці брендових товарів (одяг, взуття). 

Дані сайту міжнародного кадрового порталу 
свідчать, що в Україні половина офісних працівни-
ків (57%) регулярно затримується на роботі, кожен 
п’ятий не менше одного разу на тиждень працює у 
вихідні, а четверта частина опитаних заявили, що 
затримуються в офісі кілька разів на місяць. Тільки 
11% працівників можуть насолодитися відпочинком 
[18]. У секторі торгівлі залишатися після закінчен-
ня робочого дня притаманно відділам з управління 
персоналом, співробітникам бухгалтерії, менедже-
рам по роботі з клієнтами. В умовах високої конку-
ренції офісні працівники, у переважній більшості, не 
розглядають можливість змінювати місце роботи на 
«краще» і працюють понаднормово. Більш динамічні 
у пошуку роботи спеціалісти з продажу: на ринку ва-
кансій за пропозицією роботодавців вони утримують 
залежно від регіону перше-друге місце [20]. Отже, 
реалізація принципу соціальної відповідальності 
щодо надання гідних умов та оплати праці залиша-
ється лише декларативним лозунгом для більшості 
підприємств торгівлі, зважаючи на незначну соціаль-
ну активність профспілок. 

Новий закон про зайнятість хоча і містить деякі 
економічні стимули щодо працевлаштування грома-
дян різного віку, де в тому числі передбачена пере-
підготовка та навчання для роботи у галузі торгівлі, 
поки що його реалізація не досягнула своєї основної 
цілі. Україна досі не ратифікувала окремі положен-
ня Конвенції МОП про мінімальні норми соціально-
го забезпечення. Слід наголосити, що лібералізація 
тимчасової зайнятості, зниження податкового наван-
таження на фонд оплати праці, певним чином може 
захистити працівника, підвищити соціальну відпові-
дальність роботодавця.

Висновки з проведеного дослідження. Цільовий 
вектор соціального розвитку торговельного бізнесу 
в умовах економічної та політичної нестабільності 
спрямований на якісне забезпечення безпеки робо-
чих місць, соціального партнерства з некомерційни-
ми та громадськими організаціями, місцевими адмі-
ністраціями, підтримку соціальних проектів щодо 
енергозбереження ресурсів, захист оточуючого серед-
овища, стимулювання продажу екологічних товарів, 
утилізацію відходів тощо. На підставі інтегративного 
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аналізу наукових підходів сутнісну характеристику 
соціального розвитку підприємства торгівлі визначе-
но як синергетичний результат і процес взаємообу-
мовлених змін у розвитку інтелектуальної, духовно-
ціннісної та економіко-забезпечувальної компонентів 
соціального середовища. Також виявлено, що клю-
човими детермінантами соціального розвитку у май-
бутньому виступатимуть потенціал інтелектуального 
розвитку персоналу; гнучке адаптування й переорі-
єнтація підприємств торгівлі на різні запити спожи-
вачів; використання і удосконалення інтернет-техно-
логій у кадрових процесах управління, досягнення 
балансу інтересів зацікавлених груп впливу та під-
приємств торгівлі через програми партнерства, спон-
сорування та добродійності на принципах соціальної 
відповідальності.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

У статті розглядаються основні відмінності у визначенні термінів «маркетингове управління підприємством» і «управління 
маркетингом на підприємстві». Проаналізовано роль маркетинг-менеджменту в системі управління підприємством. Визна-
чено необхідність застосування маркетингового управління на промислових підприємствах, а також характерних особливос-
тей функціонування маркетингу як інструментарію для усунення суперечностей між потребами ринку і можливостями підпри-
ємства для забезпечення його успішної роботи і шляхів формування системи маркетингового менеджменту через призму 
функцій менеджменту на промислових підприємствах. Запропоновано загальний вигляд системи маркетингового управління 
промисловим підприємством.
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В статье рассматриваются основные различия в определении терминов «маркетинговое управление предприятием» и 

«управление маркетингом на предприятии». Проанализирована роль маркетинг-менеджмента в системе управления пред-
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характерные особенности функционирования маркетинга как инструментария для устранения противоречий между потребнос-
тями рынка и возможностями предприятия для обеспечения его успешной работы и путей формирования системы маркетин-
гового менеджмента через призму функций менеджмента на промышленных предприятиях. Предложен общий вид системы 
маркетингового управления промышленным предприятием.
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The article discusses the main differences in the definition of the terms "enterprise marketing management" and "marketing 

management in the enterprise". The role of marketing management in the enterprise management system is analyzed. The necessity 
of application of marketing management in industry, as well as the characteristics of functioning as a marketing tool to eliminate 
discrepancies between market needs and abilities of the company to ensure its successful work and ways of forming a system of 
marketing management in the light of management functions in the industry. A general view of the marketing system of manufacturing 
control is proposed.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі госпо-
дарювання ситуація на промислових підприємствах 
така, що діяльність підприємців у цій сфері орієнто-
вана на практичну діяльність, що призвело до неузго-
дженості між невдалою практикою ринкового госпо-
дарювання у цій сфері та теоретичними основами його 
організації, між маркетинговими заходами та їх ефек-
тивністю. Тобто, відсутнє оптимальне співвідношення 
між потребами ринку і споживачів і наявністю інстру-
ментарію для забезпечення цих потреб на підприєм-
ствах і є однією з основних проблем даної галузі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Осно-
вним питанням маркетингу, його понятійного апа-
рату та інструментарію присвячені праці як вітчиз-
няних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, в роботах 
американських класиків маркетингу Ф. Котлера, 
К.Л. Келлера і Г. Армстронга [2; 4] маркетинговий 
менеджмент розглядається з позицій загальних уяв-
лень про управління маркетинговою діяльністю під-
приємства залежно від умов ринку, потреб спожи-
вачів і можливостей підприємства їх задовольнити. 
У працях висвітлено не тільки теоретичні підходи 
до використання інструментарію маркетингового 
менеджменту, а й шляхи їх застосування на кон-
кретних підприємствах. Однак зарубіжний досвід 
потребує ґрунтовної адаптації до сучасних умов гос-
подарювання в Україні. 

У багатьох роботах ряду вітчизняних вче-
них: О.В. Войчак, Л.В. Балабанова, М. Крикунов, 

А.В. Дубодєлов [1; 3; 5] питання маркетингового ме-
неджменту розкрито з позицій функцій маркетингу в 
межах відділу маркетингу на підприємстві, а не з по-
зицій управління ним у межах цілого підприємства, 
тобто незначну увагу приділено маркетинговому ме-
неджменту як процесу, що охоплює всі напрямки ді-
яльності підприємства. 

Мета та завдання статті. Метою статті є визна-
чення необхідності застосування маркетингового 
управління на промислових підприємствах, а також 
характерних особливостей функціонування марке-
тингу як інструментарію для усунення суперечнос-
тей між потребами ринку і можливостями підприєм-
ства для забезпечення його успішної роботи і шляхів 
формування системи маркетингового менеджменту 
через призму функцій менеджменту на промислових 
підприємствах. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Дослідники маркетингової діяльності підприємства 
прагнуть розрізняти поняття: «маркетингове управ-
ління підприємством» і «управління маркетингом 
на підприємстві». Поняття «маркетингове управлін-
ня» та «управління маркетингом» з логічної точки 
зору співвідносяться між собою як ціле і частина. 
Маркетинг є однією з функцій менеджменту, части-
ною загального процесу управління підприємством. 
Коли маркетинг стає головною функцією на підпри-
ємстві, стає його спільною ідеологією, пронизуючи 
всі структурні підрозділи, тоді ми використовуємо 
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поняття «маркетингове управління», тим самим під-
креслюючи, що весь менеджмент компанії має орієн-
тацію на ринок. Ринок в даному контексті слід розу-
міти як явище зовнішнього середовища і зовнішніх 
факторів, що впливають на життєздатність і конку-
рентоспроможність підприємства. 

Особливості дослідження корпоративної чи орга-
нізаційної культури організації допомагає глибше 
зрозуміти суть маркетингового управління компа-
нією. Орієнтація на зовнішнє середовище дозволяє 
налаштувати свій менеджмент на захист від його за-
гроз і визначити нові можливості для всіх підрозді-
лів підприємства. 

Дослідження стану та впливу зовнішнього середо-
вища на підприємство є основною підставою для роз-
робки довгострокового, стратегічного планування. 
Маркетинг стосовно менеджменту «доставляє» сиг-
нали ринку для прийняття відповідних рішень. На-
дійність зібраної інформації на конкурентному рин-
ку прямо пов'язана з ефективністю менеджменту. 

Управління маркетингом – це здійснення служ-
бою маркетингу на підприємстві діяльності з під-
тримки ефективної роботи системи маркетингу. 
Відзначимо, що в цьому розумінні маркетинг одна 
з функцій управління підприємством. Термін «мар-
кетинг-менеджмент» ближче до поняття «марке-
тингове управління» і означає процес планування 
та реалізації політики ціноутворення, просування і 
розподілу ідей, продуктів і послуг, спрямований на 
здійснення заходів, що задовольняють як індивідів, 
так і організації. Маркетингове управління спрямо-
ване на вирішення завдань впливу на рівень, часові 
рамки і структуру попиту таким чином, щоб підпри-
ємство досягло поставленої мети – найбільш повного 
задоволення потреб споживачів і клієнтів. По суті, 
маркетингове управління є управління попитом. 
Маркетингове управління і управління маркетин-
говим підрозділом має спільні завдання і націлене 
на вирішення стратегічного плану організації. З цієї 
точки зору, завдання організації не просто впливати 
на попит споживчого ринку, а й утримувати його, 
збудувавши лояльні відносини з фактичними клієн-
тами підприємства, переводячи їх у розряд постій-
них клієнтів. 

Маркетингове управління являє собою процес ана-
лізу ситуацій, планування та реалізацію планів ком-
панії, що прагне будувати свою діяльність на ринку 
на принципах взаємовигідного співробітництва для 
всіх учасників, забезпечуючи високу споживчу цін-
ність своїх товарів і послуг та максимального задово-
лення кінцевих споживачів. Відмінності, які слід ба-
чити в трактуваннях понять: «управління 
маркетингом» і «маркетингове управлін-
ня» дозволяє говорити про одну з функцій 
структурних підрозділів, службу маркетин-
гу на підприємстві, з одного боку, і про всю 
компанію, орієнтовану на ринок, з іншого 
боку, в якій може існувати служба марке-
тингу зі своїми завданнями, і підрозділи, 
які орієнтують свою діяльність на ринок. 
Вони запитують інформацію про ринок в 
службі маркетингу і самі активно вивчають 
нові можливості, розвиваються адекватно 
конкурентному середовищу. У загальному 
вигляді маркетингове управління можна 
представити наступним чином. 

Маркетингове управління на підприєм-
стві реалізується за допомогою комплексу 
інструментів маркетингу. Комплекс мар-
кетингу – це набір інструментів менедж-

менту підприємства, що використовуються з метою 
управління попитом. У сукупності вони являють 
собою маркетингову програму дій підприємства на 
конкурентному ринку. Управління маркетингом на 
підприємстві це проблема впровадження маркетин-
гу на всіх рівнях. Впровадження маркетингу означає 
перенесення планів маркетингу в робочі завдання та 
їх реалізація. Проблеми з впровадженням маркетин-
гу можуть виникнути на трьох рівнях: на етапі ви-
конання маркетингових функцій, при впроваджен-
ні програм маркетингу і при впровадженні політики 
маркетингу на підприємстві в якості концепції біз-
несу. Основні напрямки, зміст, структура, функції 
маркетингового управління встановлюються самим 
підприємством, виходячи з його розміру, сфери ді-
яльності, статусу маркетингу та маркетингової ідео-
логії керівництва і персоналу компанії в цілому.

Базисні принципи сучасного маркетингу – це орі-
єнтація на клієнта і максимальне задоволення його 
потреб. Крім того, маркетинг передбачає сміливі 
творчі рішення, які повинні бути спрямовані на ви-
користання наявних у розпорядженні підприємства 
ресурсів. Без ефективних рішень, які в кінцевому 
підсумку і викликають комерційний успіх, навіть 
самий тонкий маркетинговий аналіз даремний. 

Процес маркетингового менеджменту почина-
ється з аналізу зовнішнього і внутрішнього серед-
овища підприємства, визначення його сильних і 
слабких сторін, тобто за допомогою проведення 
SWOT-аналізу. Після визначення стратегічних аль-
тернатив діяльності промислового підприємства і 
вибору його цільових ринків, підприємство формує 
маркетингову стратегію діяльності. Маркетингова 
стратегія стосується діяльності всього підприємства, 
і її повинні дотримуватися всі працівники підпри-
ємства, а не тільки працівники відділу маркетингу 
(якщо такий є на підприємстві). Якщо на підприєм-
стві відсутній відділ маркетингу, то після розробки 
комплексу маркетингу організується відповідний 
відділ. Згодом маркетингові програми реалізуються 
на підприємстві і здійснюється аудит маркетингу. 

Маркетинговий менеджмент за своєю суттю зачі-
пає всю систему управління підприємством і таким 
чином зменшує можливість його застосування тіль-
ки в рамках відділу маркетингу. Саме тому марке-
тинговий менеджмент виконує загальні функції ме-
неджменту, орієнтовані на ринок і споживача. До 
основних функцій маркетингового менеджменту від-
носяться: 

- аналіз: діагностика зовнішнього і внутрішнього 
середовища, дослідження ринку, його кон’юнктури, 

Система управління

Зовнішнє та внутрішнє 
середовище підприємства

Цілі підприємства
Цілі маркетингу

Аналіз

Планування

Маркетингові рішення

Контроль

Рис. 1. Система маркетингового управління  
промисловим підприємством
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дослідження характеристик і поведінки суб'єктів ці-
льових ринків компанії, позиціонування послуг; 

- планування: формування маркетингової страте-
гії, формування планів маркетингу на основі дослі-
джень, розробки маркетингових програм; 

- організація: реалізація встановлених планів, 
формування організаційної структури маркетингу на 
підприємстві, розробка конкретних завдань, визна-
чення повноважень і відповідальності за реалізацію 
маркетингових заходів; 

- мотивація: розробка та реалізація матеріальних 
і моральних стимулів для персоналу, підтримання 
корпоративного духу організації; 

- маркетинговий контроль: контроль за досліджен-
ням ринку, виконанням маркетингових програм, ви-
правлення виявлених помилок, аудит маркетингу. 

Маркетинговий менеджмент постійно потребує 
удосконалення, оскільки ринок досить мінливий 
і неможливо визначити правильний алгоритм ді-
яльності для успішної роботи підприємства; про-
те можливо спрямувати всі зусилля на досягнення 
консенсусу між змінами у зовнішньому середовищі і 
внутрішньої гнучкості діяльності без шкоди для під-
приємства. Саме на це і спрямований маркетинговий 
менеджмент. 

Крім того, використання системи маркетингового 
менеджменту на підприємстві необхідно поєднувати 
із застосуванням нових інформаційних технологій, 
організації інформаційних потоків, а також різних 
рекламних засобів для створення позитивного імі-
джу підприємства та завоювання позицій лідера на 
ринку. 

Висновки. Маркетинговий менеджмент має ціліс-
ний і всеосяжний характер, він спрямовує діяльність 
підприємства відповідно до умов ринку, потреб спо-
живачів і можливостей підприємства їх задовольни-
ти і служить інструментарієм для вирішення про-
блем дисбалансу між цими факторами. 

Функції маркетингового менеджменту слід роз-
глядати крізь призму основних функцій менедж-
менту з урахуванням сучасних тенденцій ринку. За 

допомогою маркетингових досліджень на промисло-
вому підприємстві можна виявити «свого» потенцій-
ного клієнта і перетворити його на постійного клієн-
та компанії. 

Функціональний напрям маркетингового менедж-
менту пов'язаний з тісними контактами ринку че-
рез маркетингову функцію з виробничою, постачаль-
ницько-збутовою, фінансовою, адміністративною та 
іншими функціями підприємства для отримання 
прибутку. Маркетинговий менеджмент повинен своє-
часно виявляти потреби ринку і на основі мобілізації 
фактичних і потенційних можливостей підприємства 
задовольнити їх своєчасно і більш ефективним спо-
собом, ніж конкуренти. Зробити це можливо тіль-
ки при повному спрямованості всіх функціональних 
підрозділів підприємства на досягнення його ринко-
вих цілей. 

Прийняття ефективних управлінських рішень 
підприємством, проведення ним комплексу марке-
тингових заходів, можуть дати позитивні результати 
вже в короткостроковому періоді. Маркетинг забез-
печує не тільки ефективне задоволення потреб рин-
ку, а й успіх будь-якого промислового підприємства в 
конкурентній боротьбі. Однак маркетинг повинен по-
ширюватися на діяльність всієї компанії, а не тільки 
входити в обов'язки працівників відділу маркетингу. 
Саме тому маркетинговий менеджмент охоплює всі 
сфери діяльності підприємства з урахуванням його 
можливостей і потреб ринку. 
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